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N ADab . A’ Perfáknak Fö zetére TVfuíica fzerfzámok 
Papjok: ennek azon méltó- mellett énekelni fzoktak a’ 
íága vagyon , a’ melly a’ Pra?ficák. Az iltyen éneke- 
Muftinak a’ Törököknél: de két, (a ’ mint Horatius írja) 
abban különbböznek , hogy eggy Simonides .nevű Görög 
a’ Nadáb a’ maga Papfágat Lyricus Poeta találta, melly β
ίε teheti, ’s világi emberré két, Naenia Isten-Afzfzonyról, 
lehet: ezt a’ Mufti nem tse- Nasniáknak is fzoktak nevez- 
lekedheti. A’ Nadab, elfő az ni. Az illyen Mulicával való 
Athmath Dulet, vagy a’ leg- éneklés arra való is volt, 
elfő Minifter után: Ö alatta hogy ebből, mint bizonyos 
két Bírák vágynak, a’ Sceik jelből, tudhatták-meg az hóltt 
és a’ Caß, kik minden lelki testet kísérők, mikor kelljen 
dolgokat meg-ítélnek, házas- fzomorúfágoknak ki - mutatá- 
íagi el-yálásra engedelmet fára mellyeket kezeikkel Ver
ádnak, a’kozönféges dolgok- ni. Varró de Vet. pop. Rom. 
ban jelen vágynak. Az Or- Cic. de leg. Borat. od. ao. 
ízágnak minden várofiban 1. a.
vágynak nekik Követeik. A’ Nagy B. Aszszony’ napja. 
Nadab’ efztendei jövedelme Afsumtio B. V. M. Eggy 
tizen-négy ezer Toman, azon innep, mellyet a’ RomaiEk- 
kívül a’ Metseteknek, vagy klélia Sz. Máriának testestől 
templomoknak jövedemeik- ’s lelkestől az égbe lett fel
kel , a’ mintakar, úgy bánik, vitettetésének emlékezetére 
’s magát gazdagít ja belölök. fzentel, Auguftusnak i$. n. 

Gemelli. Voyage. Ez az innep az VII. Század·
f. Νλ νια . Ennek az Isten- ban kezdődött. A’ Sz. Má- 

Afzfzonynak a’ Romaiak a’ ria’ mennybe menetele nem 
városon kívül, a’ Viminalis mindenkor vólt Hitnek Arti- 
kapu előtt építettek eggy tem- culufa: a’ régi Martyrologiu-

Elomot. Azt hitték felőle, mpk, mint még nem égé- 
ogy ő az Isten-Afzfzonyok fzen bizonyos dologról, ví- 

azoknak az halotti énekek- gyázva fzóllnak arról: ma 
nek, mellyeket a’ temetés- pedig azt közönfégesen hifzi 
kor, a’ meg-hólttnak emléke- a’ Romai Ekkléíia,

A Né-
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Némelly Írók azt befzéllik, 
hogy az Apoflolok, kik már 
az Evangyéliom’ predikállá- 
fára fzéllyel - ofzlottak volt, 
a’ Szűz Mária’ temetfégére 
mind öfzve-gyűltek. Pseudo 
Dionyfius Areopagita elö- 
fzámlálja nevezet i’zerént azo
kat a’ fzeméllyeket, kik az 
Apoítolokkal eggyütt meg
jelentek. Juvenalis Jerufa- 
lemi Püspök , Andreas Cre- 
tenfis, és Joannes Damafce- 
nus, azt hiízik, hogy az Apo
llótokat eggy í'ürü felhő be
kerítette , ’s eggy Angyal úgy 
vezette őket a/ Gethsemane 
kertbe, az hol Sz. Mária el- 
temettettetett. Minekutánna 
Ő már három napig feküdt 
a ’ koporsóban : Sz. Tamás 
Apóitól el-érkezett Egyiptom
ból, ’s még eggyfzer a’Szent 
Szüzet kívánta látni: de mi
dőn a’ crypta’ ajtaját fel-nyi- 
tották, egyebet nem találtak, 
hanem tsak az ő ruháját: az 
honnan azt hozzák-ki, hogy 
a’ Chriíius az ö testét fel-tá- 
mafztotta.

Ezen innepnek ezt a’ ne
vezetes eredetét tartja a’ Gö
rög Ekkléíia: Úgymint három 
nappal az Isten’ Anyjának 
el-alváfa után, (mert ezt az 
innepet Dormitio De iparos* 
nek Vívják a’ Görögök ) öfz
ve -gyűltek az Apoflolok, ’s 
eggy vánkosra eggy darab 
kenyeret tettek, azon ízokás 
fzerént, mellyet a’ Chrifius’ 
mennybe menetelének napjá
tól fogva követtek , mclly 
arra való volt, hogy azáltal 
a’ Chriftusnak méltóiágát és 
Sellyét meg-különbbözte/sék.

Midőnök eggyütt voltak; az 
házban hirtelen nagy vilá- 
gofság támadt , a’ B. Szűz 
fok Angyaloknak kiférő fe- 
regekkel dítsőféges fényes- 
fégben meg-jelent nekik, ’s 
magát meghajtván, így ko- 
fzöntötte Őket: „ Isten legyen 
veletek! én titeket foha ei
nem hagylak. ” Az Apoíto- 
lok tsudalkoztak , ’s örömök
ben így kiáltottak: „ Ah ál
dott Szűz! Istennek Anyja! 
méltóztafs minket a’ te fege- 
delmedre ! ” Azután a’ Szűz 
el-tűnt : az Apoflolok pedig 
így fzólltak: ,,A’ Királyné 
a* mennybe ment, és ült az 
ő Fijának jobbjára. ”

Ezen történetnek emléke
zetére, ezen az innepen a’ Gö
rögök a’ Papnak három égő 
via íz - gyertyát, tömjént, tü
zet, és eggy kenyeret adnak, 
a’ ki a’ kenyér’ haját három- 
fzegelet formára le-mettfzi, 
a’ kenyeret meg-füstöli ’s 
meg - áldja, azután azt a’ gyü
lekezetben a’ leg-ifjabb fze- 
méllynek adja, a’, pedig a’ 
jelen-lévők köztt ki-oíztja. 
Ezen a’ napon fzokták a’ 
mezőt is meg-fzentelni , a’ 
midőn eggy fa ágat, mellyen 
három kenyér, gyanta, viafz, 
és földi eper, függenek, a’ 
földbe le-asnak.

■ Vólt eggy régi Apocryphus 
könyv a’ Moses Mennybe 
meneteléről Zsidóul, a’melly 
le-írta az ő halálát, és az ő 
Paraditsomba lett. menetelét. 
Sokan a’ Tudótok úgy ítél
nek, hogy Judás Apoflol ab
ból vette azt, a’ mit ír a’Mó- 
fes’ testéről, tudniillik hogy
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a’ felett a’ Sátán Mihály 
Arch-Angyallal vetélkedett 
és tusakodott. Volt a’ Szűz 
Mária’ Mennybe meneteléről 
is eggy Apocryphus Könyv, 
mellyet Sz. Jánosnak tulaj
donítottak. L. Mária. Niceph. 
Calist, Ricaut.

Nagy HéT. L. Hebdomas 
Magna.

Nagy PeNTEK. L. Péntek.
Nahum Proheta, eggy a’ 

tizen-két kifsebb Propheták 
közzi'ii. Származott Galilaeá- 
nak Elkos várofából, melly - 
nek töredékei még Hierony
mus’ idejében meg-vóltak: az 
ö életének femmi környül-ál- 
láfait fém lehet tudni. Ab
ban fém eggyeznek - meg a’ 
Tudó fok melly időben élt le
gyen Ö, Némellyek azt mond
ják, hogy Acház, máfok hogy 
Manaíisé alatt, máfok pedig, 
hogy a’ fogíág után élt. Hie
ronymus fzerént, Ezekiás Ki
rály alatt élt, Senacheribnek 
Egyiptomi hada.kozáfa után, 
mellyet a’ Propheta világo- 
fan említ.

Nahum jövendölt Ninivé’ 
el-pufztúláfáról; melly még
is lett Astyages által, a’ Vi
lágnak 3378. efztendejében,a’ 
Christus előtt pedig 622. efz- 
tendőkkel. A’Nahum’ íráíá- 
nak módja ollyan fzép, 
mellyet a’ leg-nagyobb éke- 
fen-fzóllók is alig haladhat
nak felül. Nahumnak halála 
bizonytalan. A’ Görög Me· 
nologium, és a’ Romai Mar- 
tyrologium, az Ő innepét De
cembernek első napjára tefzi.

Hier Comment, in Nah. Jos. 
Ant. 1. 9. c. i i . Clem. yíl. Str. 
1. 1, Htjdegg. Enchir. A

N amaz. Azok a’ minden, 
napi könyörgéfek, mellyeket 
a’ Törököknek, az ö törvé
nyek’ fzerént, hufzon-négy 
óra alatt ötfzör kell el-mon. 
dani. Azok renddel így kö- 
vetkeznek, i. Saba Namazi, 
vagy reggeli könyörgés. 2, 
Ojle Namazi. Déli könyörgés.
3. Ikindi Namazi. Dél utánni 
könyörgés. 4. Nchsam Na· 
mazi. Estvéli könyörgés. $. 
Jatzy Namazi. Éjjeli könyör
gés. Ezek köztt a’ reggelit, 
estvélit, és éjjelit, mindenkor 
azon időben mondják; de a* 
délinek, és dél-utánninak ide
je, a’ napnak hofzfzabb vagy 
rövidebb volta fzerént, vál
tozik. P. o. Az Aequinoctium· 
kor, a’ reggeli könyörgést 
az éjfzak^nak tizen-kettödik 
óráján, vagy a’ nap’ fel-jöve- 
telet meg-előző órán, a’ délit 
á’ napnak hatodik óráján, 
vagy a’ mi fzámláláfunk fze
rént, tizen-két órákor, a’ dél- 
utánnit kilentz, vagy három 
órakor, az estvélit tizen-két, 
vagy hat órakor, az éjjelit, 
éjfzakai más - fél, vagy nyól- 
tzad-fél órakor mondják. E- 
zeket az órákat olly fzoro- 
fan meg-tartják, hogy ha va
laki ezek után imádkozik, 
annak imádfágát hafzonta- 
lannak tartják, ’s azt mond
ják, hogy azt az imádfágot az 
Árasban, vagy Purgatorium- 
ban , még eggyfzer el - kell 
mondani. Táborozás’ idején, 
kiki az ütközet előtt a’ ma-
fa Namazzát el-mondja: d$ 

a az hartz az imádfág’ ideje 
alatt is tart, akkor a’ Na- 
mázt minden bűn nélkül el* 
* lehet
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lehet hagyni; mert a’ Ma- 
hummedanufok azt hifzik, 
hogy kedvefebb Isteni tifzte- 
let nem lehet, mint mikor 
ok a’ Kerefztyének ellen har- 
tzolnak. Penteken hatodik 
Kamazt is mondanak, mellyet 
Salak Namazt na.k hívnak, ’s 
melly Nap’ fel-kelte és Dél 
koztt élik.

I. Murád, vagy Amurates, 
Tsáfzárrá létété után eggy 
darab ideig, foha nem mond
ta a’ Namázt a’ köz-nép
pel eggyütt. Mufti Menla 
Fenari, a’ki akkor a’Bíró’ké
pét vifelte, Murádnak bizo- 
nyítáfát, a’ ki ö előtte vala
mit akart bizonyítani, be- 
nem vette : a’ Muftinak ezen 
fzokatlan tselekedetének okát 
tudakozván Murad , azt fe
lelte neki a’ Mufti: „Azért nem 
vefzi-be az Ö tanúbizonyfá- 
gát, mert a’ Mahummedanu- 
foknak közönféges könyör-
féfeketnem fzokta mondani.“ 

logy a’ Suhan ezen nagy 
hibáját meg-jobbíthafsa, A- 
lexandriában eggy nagy Ja
niit, vagy Tsáfzári Metsetet 
építtetett, a’ mellyet ma is 
Muradinak hívnak. Ottliman. 
Hiftory.

Nap. A’ bálványozó né- 
ek leg-elófzör a’ napot kez
dték Isteni tifztelettel illet

ni. Midőn az emberek az ö- 
zön-víz után az igaz Isten
nek esméretét el-vefztették, 
és a’ terméfze£i okofság indí
totta őket az Isteníégnek ke- 
reféfére: femmit nem találtak 
tsudálkozásra, és így tiíkte- 
letre méltóbbat, ennél a’ nagy 
és ditsöíeges testnél. Mert

N ap.

midőn ennek rendes útát, ’s 
a’ földi dolgokban való ere
jét látták; nem tudták meg
fogni , hogy lehetnek ennek 
olly tsudára méltó munkáji; 
hanemha, azokat ebben va- 
lamelly nagy okofság tsele- 
’kedné. Így gondolkozott nem 
tsak a’ köz-nép, hanem még 
a’ Philofophuíok is ; a’ mint 
Cicero a’ Stoicufokban meg- 
jegyzette, ezt az hibát. Eb
ben az értelemben volt a’Pla
tó’ Oskolája is. így gondol
koztak az hóidról és tsilia 
gokról is.

A’ Napkeleti népek fok ide
ig tifztelték a’ napot, tem
plom és óltár nélkül: fok idő 
múlva kezdettek annak tem
plomot és óltárt építeni. A’ 
Bálványozásnak ezt a’ nemét 
a’Zsidók a’Syrufoktól és Phce- 
niciaiaktól tanulták, kiknek 
példájok fzerént, a’ napnak 
ők is építettek templomokat, 
óltárokat, képeket, ’s a’ t. 
mellyeket Jofiás Király ron- 
tott-le. Macrobius, más Tu
dófokkal eggyütt, -igen hihe
tővé tette azt, hogy a’ Po- 
gányoknak majd minden Is
teneik, különbbözŐ forma és 
név alatt, a’ napot jelentet
ték.'.!,. Apollo, Adonis. Baal. 
Bacchus, Mithra. Osiris, ’s a’t. 
Bálványozó. Hóid. Cic, De 
Nat. Deor. 2 Chron. 34: 4.

N a p ’ T e m p l o m a . L. 
Chamrnanim.

Na rth ex . A’ régi Kerefz- 
tyéneknél eggy réfze a’ tern.
Ϊ(lomnak, melly külfó ésbel- 
Ő volt. A’ külfő Narthex 

volt a’ templomnak egéíz 
külfó réfze, melly a’ Vefti- 

bulu-
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bulumot és Átriumot magá
ba foglalta. A’ belfő Nar
thex , a’ templomnak a’ leg- 
elfó belfő rél'ze volt; abban 
állottak a’ Barátok, és afz- 
fzonyok, és az éjjeli vigyá
zok ; azokban tartattattak a’ 
Rogatiók és Supplicatiók; 
ott tették-le az hóltt testeket 
is, míg azoknak utólfó tifz- 
teí’ség-tételek a’ templomban 
végbe-ment: ott volt hellyek 
a’ Catechumenufoknak, Au- 
dienfeknek, Energumenufok- 
nak, Pogányoknak, Zsidók
nak, azon reménylég alatt, 
hogy azok a’ Szent Írásnak 
és a’ predikállásnak hallga
tása áltál, meg - térhetnek. 
Bingh. Or. Ec. l. g. c. 3. 4.

Nasi. A’ régi nagv Zsidó« 
Synedriumbarv így hívták az 
elől - ülÖ fzemellyt. Ezen 
Törvény-fzéknekhetven-eggy 
fzeméllyekből álló tagjai, igen 
nagy tifzteletet mutattak a’ 
Nafi eránt: mert mikor ő a’ 
gyűlésbe be-ment, akkor az 
egéfz tárfaíag fel-állott, előtte, 
’s addig le-nem ült, míg Ö 
nem parantsolta. A’ Zsidó 
Közönleges-tárfafágnak vége 
felé, a’ Nafit, valamint a’ FÖ- 
Papotis, hivatalából gyakran 
ki - tették : de azzal a’ kü- 
lönbbféggel, hogy a’ Fő-Pap 
mind nevét, mind méltófágat 
meg-tartotta, a’ Nalit pedig 
fsak úgy nézték, mint vala- 
melly magános fzeméllyt.

Ügy iátlzik, hogy a’ Fog- 
íágig a’ Naíi, és a’ Király, 
azon - eggy ízemélly vólt. A’ 
Rabbinufok leg-elfő Nafinak 
Mósest tartják. Abarbanel 
és David Ganz, azt mondják,

hogy a’ Bírák Nafik vóltak: 
épen azt mondja Majmonides 
Eliröl és Sámuelról. A’Fog- 
fág után, a’ leg-főbb Magi- 
ftratufi fzemélly, és a’ Nafi, 
eggymástólkülönbböztek. Ez 
az hivatal, a’ Rabbinufok fze- 
rént, az Hifiéi’ maradékánál 
volt. Seiden, de Synedr. 1. a. 
Babyl. Gem. tit. Horajoth.

NaSirabusok. Ollyan íze» 
méllyek a’ Zfidóknál, kik 
vagy magok kötelezték ma· 
gokat a’ Naziraeufok’ törvé
nyeiknek meg - tartáfokra, 
vagy pedig fzüléjik által kö- 
teleztettettek. Ezek két - fé
lék vóltak : némellyek tsak 
bizonyos ideig, eggy hétig, 
vagy eggy holnapig köte
lezték magokat, mafok pe
dig életeknek végéig. Az u- 
tólfók közzúl való vólt Sam- 
fon· és Sámuel. Samfon, any
ja’ méhétöl fogva Istennek 
fzenteltettetett; a’ mint az 
Angyal fzóllott az Ö anyjá
nak : (a) az utolsó az Ürnak 
adattatott az ö életének min
den napjaiban, (b) A’ Naíi- 
raeufokban mind a z , a’ mit 
meg-lehet jegyezni, hogy ők 
bort és réfzegítő italt nem 
ittak, ’s hajókat el-nem bo
rotválták.

Az első rendű Nafiraeüfok- 
nak minden tifztátalanfágtóí 
kellett örizkedniek: az ollyan 
házba, mellyben hóltt test 
vólt, be-nem mehettek, és 
ha ők az ő fogadást-tételek
nek idejének vége előtt tifz- 
tátalanokká lettek, az időt 
újra elő kellett kezdeni. Mind 
a’ két - féle nemű fzeméllyek 
tehettek Nafiraeuíi fogadást. 
3 El-
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El-telvén a’ fogadást-tételnek 
ideje, a’ Papnak be-jelentet- 
ték magokat, a’ pedig őket 
a ’ Sátornak,vagy a* templom
nak ajtaja elébe állította, az 
hova a’ fzokott áldozatot is 
el-vitték; azután fejeket meg
borotválták, bajokat a’ tűz
be vetették, és így a’ Pap a’ 
fogadást-tétel alól fel-S'zaba- 
dította őket. (c) A’ kik a’ 
templomtól igen mefzfze lak
tak, és oda el-nem érhettek 
az ö fogadást-tételeknek ide
jének el - teléfe előtt; más 
hellyen is el-borotválhatták 
hajókat, hol az áldozatnak 
árrát is meg - határozták, 
mellyet ofztán a’ leg - köze
lebb - való alkalmatofsággal 
a ’ templomba fel-vittek, vagy 
fel - küldöttek. így tseleke- 
dett Sz. Pál, Corinthusban 
fogadást te tt, Cenchreában 
fejet meg-nyírté, azután Je- 
rufalembe fel-inent, hol áldo- 
zatját végbe-vitte. (d)

A’ kik a’ Nafiraeatusnak 
minden Ceremoniájit végbe 
nem vihették, vagy végbe
vinni nem akarták, a’ más 
Nafirauisiiak fogadási-tételé
ben részesülhettek; ha an
nak a’ költségben Segítségül 
akartak lenni. Ennek ismét
Íiéldája Sz.· Pál, a’ k i , Sz. 
akabnak tanáts - adáíá Sze

rént, négy NaSimeuSokhoz 
adta magát, azoknak a’ költ
ségben Segítségül volt, hogy 
a’ Kerefztyén Vallásra tértt 
Zsidókat a’ felöl meg-gyözze, 
hogy Ö a’ Móses’ törvényét 
meg-tartja. (e)

Jofephus, hogy az Herodes 
Agrippa’ buzgóSágát magasz

talja , azt mondja, hogy ö 
Sok Naíiracm Sokat meg-borot- 
váltatott. JSaJirceus Zsidóul 
ollyan SzeméllytteSzen, a’ ki 
maSoktól külön - válafztatta- 
tott, az ő fogadást-tételének 
ideje a la tt, és a’ ki a’ bortól 
meg-tartóztatja magát. Ke- 
reí'ztelö János is JSaliraeus 
volt.

(a) Bír. 13: 5. (b) 1 Sam. 
1: i x .  (c) 4 Mos. 6; I .  (d) 
Tsel. is. (e) Tsel. ai. Jós. 
Ant. 1. 14. c. $.

Na sseri. Eggy nemzetség 
és Secta Syriában, mellynek 
Vallása a’ Mahummedanulö- 
kéból és a’ Keresztyénekéből 
vagyon öSzve-elegyítve. Az 
ö Valláfoknak titkait nem igen 
lehet tudni; mert azt az aSz- 
fzonyoknak és a’ köz-népnek 
ki-nem nyilatkoztatják, ha
nem a’ Papok tsak magok 
köztt rejtegetik. Vagyon ne
kik eggy Evangyéliomok: hi- 
fzik a’ Sz. Hároiníagot: Hús- 
vétet. ,* és a’ más Kerefztyén 
innepeket, meg-tartják: Sz. 
Barbara eránt különös tiSzte- 
letet mutatnak; az Isteni tilz- 
teletre való öí'zve-gyüléfeket 
igen nagyon titkoljak ; a’ ke
nyér és bor felett lök-féle 
könyörgéfeket mondanak, 
mellyet. oSztán a’ jelen lévők
nek ki olztanak; Semmi böjti 
napokat nem tartanak; tsak 
az állatoknak nőstényeiket 
nem eízik-mfeg: Sz. Mátéra 
és Sz. Simonra esküiknek, 
noha azt lein tudják, kik vol
tak ezen két Személlyek. 
Azonban ha meg-kérdettet- 
nek , Mahummedanuíoknak 

mond-



mondják magokat : difznó 
húst nem efznek: bort ifznak.

F. Bejson. Syria Sacra P.
t. c. 3.

Natigay . Eggy házi Isten 
a’ Mongali Tatároknál; vi
gyáz az ház tselédre,és a’ föld
nek gyümöltseire. Minden 
házban tartják ennek az Is
tennek képét; felefége és gyer
mekei vágynak: felefége a* 
bal keze felöl, gyermekei pe
dig előtte állanak. Addig 
fenki nem efzik, míg Nati- 
gáyt., felefégét ’s gyermekeit 
meg-nem eteti, melly abból 
áll, hogy azoknak fzájokat 
étellel be-kenik , a’ mi az 
ételekből meg-inarad , azt 
némelly telkeknek fzámokra 
az ajtó elébe ki-toltik. Kirch. 
China Illultr.

N aulum. Az a’ pénz,, 
mellyet Charonnak kellett
fizetni. A’ Romai és Görög 
Pogányok, a’ meg-hólttnak 
fzájába babonafágból eggy 
pénzt tettek, mellyet az Cha
ronnak adott, mikor Ö azt 
a’ Styx vizén az Elyfeumba 
által-vitte. A’ Görögöknél 
ezen pénznek neve Danake 
volt.

Ezen pénzről Lucianusnál 
így befzellget Charon Menip- 
piifsal. Charon. Fizesd-meg 
a’ rév bért te korhel! Menip. 
Kiálthatfz biz’ addig míg én 
meg-fizetek. Char. Add-meg- 
tsak, add-meg az eggy pénzt 
hogy által - hoztalak ! Men. 
Ugyan hogy kérhetfz pénzt, 
tőlem , mikor íémmim lints ? 
Char. Az ember pénz nélkül 
nem lehet. Men. Pedig nekem 
eggy pénzem lints. Char. Te

N a u l .

gaz ember ! vagy mindjárt 
meg-mettfzein a’ torkodat, 
vagy mindjárt fizefs-;pieg 
Men. Meg-mettfzemlaiz’én a’· 
te bolond fejedet ezzel a’bot
tal. Char. Hát már én femmit- 
fe kapjak fáradtfágomért ? 
Men, Eredj, kérd-meg Mer- 
curiustól, ö hozott engem’ide. 
Mere. De az ugyan fzép vol
na, hogy én az halottat ide 
is hozzam, meg-is fizefsek 
értté ! Char. Fizess-meg mind
járt, addig eggy lépést fém 
mégy. Men. No hát vond a’ 

arthoz a’ tsónakodat. De 
ogy fizefsek-meg , mikor 

eggy pénzem fints? Char. 
Hat nem tudtad , hogy a’ 
révre pénzzel kell jönni? 
Men, Ha tudtam volna is, 
hólttan hogy fegíthettem 
volna magamon ? Char. Mit? 
hát merted azzal bíztatni ma
gadat, hogv te vagy egye
dül az, a’ kit Charon fizetés 
nélkül által-vifzen a’ réven? 
Men. Hogy mondhatod, fize
tés nélkül ? hát nem eleget 
dolgoztam a’ kormányon ’s 
a’ víz-hányón; de még is al
kalmatlankodtam - é neked
Eanafzolkodásommal ? Char.

»e még a’ nem elég fizetés 
nekem. Men. No hát vígy- 
vifzfza engem’ az élők közzé. 
Char. Majd bizony ! talám 
azért, hogy Aeacus jól meg- 
verefsen értté? köfzönöm bölts 
tanáts - adáfodat! Men, No! 
ne késleltefs tovább. Char. 
Héj! tsak eggyfzer akadnál 
még kezembe. Men. Miden- 
nek van efze, hogy nem jő 
máfodfzor ide.

4
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Peloponnefusnak Hermio

ne Varofaban, nem tettek 
pénzt a’ meg-hólttnak fzájá- 
ba, mint a’ több Görögök: 
mert ag ö várofok Proferpi- 
nának volt fzentelve; azért 
is őket minden fizetés nélkül 
tartozott Charon a’ Styx vi
zén által - vinni.

Lucian, slrifioph. in Ranis.
Nazar.*’JSOk. EretnekKe- 

reíztyének. Elöfzör minden 
Kereíztyéneket. Nazaraeulok- 
nak hívtak; minthogy a’ Je- 
fus Chrilius JSÍazaretliböl va
ló volt. De azután azokat 
az Eretnekeket nevezték így, 
a’ kik jobb fzerettek így, mint 
Iíerefztyéneknek hívattatni. 
Az Ö Valláfok a’ Zfidó és 
Kerefztyén Vallásból volt 
öfzve.-elegyítve: mert ók ere
detekre nézve Zfidók voltak, 
környül-metélkedtek,a’Szom- 
batot meg-tartották, Móí’es- 
nek fok Ceremoniájit követ
ték : azonban mind az Ó mind 
az Új Teftamentomot be-vet- 
ték, Jefust Mefsiásnak val
lották, a’Kerefztyén Kerelzt- 
féggel éltek, (a) Theodore- 
tus ugyan azt mondja, hogy 
ok a’ Chriftust tsak eggy ke
gyes és igaz embernek tar
tották , és az ó eretnekíegek- 
nek kezdetét a’ Domitianus 
Tsáfzár’ idejére vifzi. (b)Au- 
guftinus azoknak követöjik- 
nek tartja ókét, a’ kiknek 
hafonló meg átalkodott értel
meket a’ Jerufalemi Conci
lium kárhoztatta, (c)

A’ Nazaiseulok, valamint 
az Ebioniták is, azoknak a’ 
Kerefztyén eknek marad éki
voltak, a’ kik Jeruí'alemböl,

minekelőtte azt a’ Romaiak
meg-fzállották volna, ki-ta
karodtak , ’s a’ Jordánon túl 
Pereaba mentek; mellyért 
is ók néha Peraticufoknak. ne- 
veztettetnek. Decapolis tar
tománynak Pella nevű vá
róidban laktak , a’ Jordán 
mellett, és Alsó Syriának 
Berea nevű varofában. A’ 
Zíidó nyelvet tökélletei'en ér
tették, ’s ugyan-azon olvas
ták az Ó Teftamentomot. (d)

Ezek a’ Zfidó és Kereí'z- 
tyén Vallás köztt közép-útat 
követtek; mind a’ két réfz- 
nek baráti akartak lenni. De 
a’Kerefztyének, mint leg-útá- 
latofabbEretnekeket, úgy néz
ték ókét: a’ Zfidók ' pedig 
még inkább gyűlölték ókét, 
minthogy a’ Jefus Chriftust 
Mefsiásnak vallották. Epi- 
phanius azt'mondja, hogy 
a’ Zfidók a’ magok Synago- 
gájokban ezekre minden nap’ 
háromfzor mondtak átkot.

(a) Tillern. H.E. 1'. 2. art. 
Nazar. Epiph. Haer. 29. c. 6. 
etc. (b) Theodoret. H.E. 1. 2. 
c. 2. (c) Augufi Hau\ 9. (d) 
Epiph. ib. Aug. in häuft. I. 19. 
c. ig.

Ne^ o. Eggy Isten a’ régi 
Babylonbelieknél. JSebo at
tól a’ Zfidó í'zótól jő, melly 
jövendölést tefzen. Némeilyek 
Nebót és Bélt azon-eggy Is
tennek tartják: mátok Nebo 
alatt a’ napot, Bél alatt az 
hóidat értik.

Nebo, vagy Nabo, más név
vel öfzve-ragafztva, fok Ba- 
byloniai Fejedelmeknek ne
vek vólt; mint Nabonaíler, 
Nabucadnezar, Nabonid, Na- 

bopo-
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bopolaifar. ’s a’ t. A’ LXX.
Fordítók, JVebo hellyett, Da- 
gon' olvasnak.

Esa 46: i. Hieron, in Esa.
Neceres. Így neveznek a’ 

Törökök Syriában eggy nem
zetléget. Ezek az emberek 
femmi bizonyos Vallást nem 
követnek , hanem, mint a’ 
Chamaeleon, minden Vallás
nak fzínére változnak, azok 
fzerént, a’ kikkel tárfalkod- 
nak. A’ Kerefztyének köztt 
Kerefztyének , a’ Mahum- 
medanufok köztt Mahum- 
medanuíbk, a’ Zsidók köztt 
Zsidók : eggy fzóval, a’ Val
lásra nézve Proteushoz olly’ 
hafonlók, hogy az ö igaz 
értelmeket még fenki ki-nem 
tanulhatta.

Maundrell. Journey from 
Aleppo. &c.

Necessitas. Eggy Isten- 
Afzfzony a’ régi Pogányok- 
nál, a’ Szerentsének kiférő 
tárfa. Ezt olly nagynak tar
tották, hogy előtte Jupiter 
is meg-alázta magát. Acro- 
corithusban volt neki eggy 
temploma, a’ mellybe fenki- 
nek-fem volt ízabad be-menni.

Alex. ab Alex. Gén. dier.
1. i. Paus. 1. 2.

Necromantia , vagy ha
lottak által való jövendő
mondás. A’ Régieknél volt 
eggy jövendő-mondásnak ne
me , a’ mellyben az halottak 
adtak feleletet. Az Endori 
bofzorkány példája ennek, 
a’ ki a’ meg-hóltt Sámuelt ki
hívta a’sírból, hogy Saulnak 
feleletet adjon. Ezen Cere
monia által a’ meg - bolt
iaknak lelkeket elő - hív-

A

ták, vagy inkább úgy tettet
ték, mintha azokat elő-hív
ták volna. Seneca le - írja, 
hogy kérdezte - meg eggy 
meg-hólttnak árnyékát eggy 
erdőben Tirefias. (a)

Noha ezt a’ fzokást minde
nütt végbe lehetett vinni; 
mindazáltal voltak ennek 
bizonyos hellyel is. Kettő 
leg - nevezetefebb. Az első 
volt Thesprotiában , hol Or
pheus a’ maga felefégét Euri- 
dicét meg - elevenítette, és 
hol a’ Corinthuíi Tyrannust 
Periandert, az <Ő meg-jelenít 
felefége Melifsa, kit maga 
ölt-meg, meg-ijjefztette. A’ 
máfodik volt Campaniában, 
az Avernus tónál, mellyet 
Homerus és Virgilius, Ulys- 
fesröl és Aeneásról való be- 
fzédekben, hírefsé tettek, (b)

(a) Senec. in Oed. (b) He- 
rodot. in Terplichore.

Nectar . A’ Poéták az Is
teneknek italokat nevezik 
Nectárnak. Ovidius úgy ír- 
ja-le Jupitert, mint a’ ki á’ 
Nectárból jól ivott, ’s a’ vi
lág’ igazgatáfáról el-felejtkez- 
vén, Junóval játfzogatott. (a) 
Homerusnál Vulcanus töltöge
ti a’ Nectárt az Isteneknek; de 
olly alkalmatlanul, hogy a- 
zoK nem tudják magokat a* 
katzagástól meg-tartóztatni.
(b) Hihető hogy, mikor Vul
canus az Hebe’ és Ganyme
des’ hivatalát magára vállal
ta , tzélja a’ volt, hogy fán- 
tikáláfával az Isteneknek ne
vetséget tsináljon. Hebe az 
Isteneknek pohárnokjok volt. 
L. Hebe. De hivatalától meg- 
foíztattatván, hellyébe té- 
s tette-
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tettetett Ganymedes, eggy 
Trójai ifjú, a’ kit Jupiter 
meg-fzeretett, és ötét, fas’ ké
pébe változván, el-ragadta,
(c) Horatius a’ meg-hóltt és 
Istenné lett Auguílust úgy ír- 
ja-le, mint a’ ki az Istenek’ 
afztaloknál ül, és velek Ne- 
ctártifzik. (d) L  Ambrofia.

( a )  Ovid. Mert. 1. 3. (b ) 
Hóm. Iliad. 1. (c) Ovid. Met. 
1. 10. (d) Horat. Od.3.1. 3.

Negombo, negosci, ne- 
Pin d i. így nevezik Africá- 
ban, Congo, Angola, és más 
Orfzágokban, a’ Negerek az 
ö Valláíoknak három Pap
jait. A ’ üegombot, Papnak 
és Prophetának tartják; a’ 
ki nem tsak jövendőt mond, 
hanem ollyan magával fzü- 
lettetett erővel is ditsekedik, 
melly által minden betegfé-
f eket meg - tud gyógyítani.

lindenkor felettébb fok-féle 
orvofság vagyon nála, a’ 
mellyeknek erejek felől a’ 
Negerek azt tartják, hogyha 
azok nem. hafználnak, an
nak okai magok a’ betegek.

A’ jSegfífci nevű Papnak 
mindenkor tizen-eggy feleíé- 
ge vagyon. A’ kik a’ magok 
ellenfegeken bofzfzút akar
nak állni, azok Negofcihez 
folyamodnak a’ fegedelem- 
ért; a’ ki azoknak hajók’ fo- 
natékait el-mettízi, azokat 
öfzve-köti, tűzbe veti, ’s 
azonban az ellenfégre és an
nak tselédeire átkot mond.

A’ Nepindi, azt tartja ma
ga felöl,‘hogy ő neki az Ele- 
mentumokon, a’ mennydör
gésen, villámáson, fzélvélzen, 
hatalma vagyon. Ezen {ha

talomnak meg - mutatá fára, 
nagy rakás főidet hordát a’ 
maga lakó-hellye mellé. Azt 
mondják, hogy minekutánna 
ö a’ fzokott áldozatot el-vé- 
gezi, a’ rakásból eggy kis 
allat máfz - k i , melly latsan
ként fel-felé emelkedik, vég
re az ég felé repül, azutaii 
vastag felhő kerekedik, melly- 
böl villámáfsal , ’s menny- 
dörgéfsel elegyes efö követ
kezik.

Cavazzi. Iítor. Defcrizione 
de Congo &c.

N egor. Eggy Secta Japo- 
niában, inellynek ízerzoje a’ 
Xaca’tanítványa, Cambado- 
xi, a’ ki eggy híres varázsló 
volt , ’s azzal ditsekedett, 
hogy ö ördögöket tud űzni. 
Mikor ő látta hogy halálá
hoz közelít, tanítványaival 
eggy letét barlangba vitette 
magát,azon fzín alatt, hogy 
ö ott tsendesen akar nyúgod- 
ni. Minekelőtte meg - halt 
volna, meg-ígérte tanítványi
nak, hogy ö fel fog támad
ni, és azokat meg-fzégyení- 
ti, a’ kik az ő tudományá
nak ellent-mondanak. Az o 
tanítványi azt mondják, hogy 
b nem halt-meg, hanem mi
dőn a’ világra reá unt, eggy 
magános barlangba rejtette- 
el magát, a’ mellybe azól- 
tától fogva fenki-l'em mér be
menni. Sok templomok vágy
nak az ő tifztefségére építve.

A’ Negorok Jxároin rendbe
liek. Az ellő rendbeliek, kik 
nem igen fokán vágynak, 
leg-inkább az Isteni ízolgá- 
latban foglatoskodnak : a’ 
máfodik rendbeliek fegyvert 

vise-
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viselők : az harmadik rend
beliek pedig fegyvert tsiná- 
lók, a’ köz haízonra. Az ő 
életeknek neme igen tsudála- 
tos és különös: minden na
gyobb dolgokat az Ö értel
mek fzerént végeznek, és ha 
valaki velek ellenkezik, azt 
mind-addig verik, míg vetek 
meg-nem eggyez. Ezek olly 
fokán vágynak, hogy mikor 
eggy harangot meg-vonnak, 
meilynek hangja igen melzfze 
hallik, három vagy négy óra 
alatt, eggy harmintz ezerből 
álló íéreg könnyen öfzve-gyül- 
het; melly okért a’ Tsáízá- 
rok nagy ajándékokkal kére
tik az ö kedveket. Nekikíém- 
ini állatot nem fzabad meg
ölni : de mikor öfzve-vefznek, 
eggymást meg-ölni nem ir
tóznak.

Crafset. Eccl. Hifi. of Japan.
Nehalennia . Eggy Po

gány Isten-Afzlzony, a’ ki 
1644. eíztendeig esmeretlen 
volt: hanem midőn az emlí
tett el'ztendöben, Januarius- 
nak 5. napján , eggy napkele
ti ízéi a’ Seelandiai tenger
kebelen erőien fújna, és a’ 
vizet az ellenben lévő part 
felé hajtaná: a’ fenéken fok- 
féle töredékeket találtak, 
mellyek köztt voltak óltá
rok, urnák, edények, fara
gott képek, 'sa 't. azok köztt 
Nehalennia Isten-Aízfzony- 
nak képe is.

Montfauconnál ezen Isten- 
Afzfzonynak hét képét lehet 
látni: az első ü l, ölében eggy 
almával és más gyümöltsök- 
kel tele kolár, bal óldala fe
löl pedig eggy kutya vagyon.

A’ máfodik és harmadik kép- 
mellett látfzik Neptunus; a’ 
mellyböl azt hozzák-ki a’ 
Tudófok, hogy Nehalenniát 
a’ tengeren járók hívták fe- 
gítfégül.

Nemellyek az ö nevét a’ 
Nea Selene Görög fzótói 
hozzák, melly új hóidat te- 
ízen; máíök a’ JSealestóX, 
melly újíágot jelent; máfok 
azt Scytha vagy Német fzó- 
nak tartják.

Mont/. Ant. V. 2. P.a. in fine.
NEHEMiás’ Könyve. Az Ö 

Teftamentomban eggy Cano
nicus könyv. Nehemiása’fog- 
íág’ ideje alatt Babylonban 
fzülettetett, a’ Zsidó nép’ igaz
gatásában Esdrás után követ
kezett, ’s el-ment Zsidó Or- 
fzágba, Artaxerxes Longima- 
nusnak engedelmével, hogy 
Jerufalemet meg-építse, ’s a- 
zon állapatba heliyheztefse, 
mellyben a’ pufztúlás előtt 
volt.

Nemzetére nézve Zsidó 
volt ő , a’ Perfiai Király’ ud
varában Pohárnokká lett: és 
így , minthogy mindenkor a’ 
Király körül forgott, és Est
her Királynénak kegyelmé
ben volt , jó móddal meg
nyerhette a’ Királynak Jeru- 
lálem’ meg-építtettetése felől 
való engedelmét. Jerufalem’ 
kerítéfét ötvenkét nap alatt 
el-végezte , és a’ kapukat 
meg-izenteíte. Azután a’ Zsi
dók közzé be-tsúízott r.é- 
melly rofzfz fzokáfokat el- 
törlött; mellyek közzül való 
volt az uzforáióknak kegyet
lenlégek, kik a’ ízegényeket 
annyira nyomorgattak, hogy 

azok
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azok fzántó-földeiket és gyer
mekeiket is kéntelenek vol
tak el-adni. Azután ismét 
el-ment ö Perfiába, az hon
nan új parantsolattal Zsidó 
Orfzágba vifzfza - té rt, ’s ott 
a’ mi a’ Vallásra és a’ pol
gári állapatra tartozott, mind 
azt jó rendbe állította.

A’ Maccabaeufoknak II. K. 
azt befzélli, hogy Nehemiás 
azon í'zent tüzet, mellyet a’ 
Fogfág előtt a’ Papok eggy 
rnélly fzáraz barlangban el
rejtettek volt, fel-kerestette: 
de midőn a’ túz hellyett eggy 
fúrú faros vizet találtak, az
zal az óltárt meg-hintette Ne
hemiás , és az óltáron levő 
f a , a’ napnak fel-jövetelekor 
meg-gyúladt. Midőn a’ Per- 
fiai Király ezt a’ tsudát meg
hallotta : azt az hellyet, melly- 
ben a’ tsuda-tévo víz volt, 
kő-fallal körül-keríttette, ’s 
a’ Papokat nagy fzabadiág- 
gal meg-ajándékozta.

Nehemiás, minteggy har- 
mintz eíztendeig tartott igaz- 
gatála után, meg-halt Jeruia- 
lemben. Az ö könyvében 
vágynak némelly dolgok, 
mellyeket lehetetlen hogy ő 
írt volna. P. O. Vagyon ab
ban eggy Chronica, a’ melly- 
ben az filiasib’ fijának Jona- 
thánnak, íöt Jaddus Fő Pap
nak (ki Nagy Sándornak elé
be ment) idejében élő Papok
nak neveik ízámláltattatnak- 
elő: mellyeket í'zükíégeské- 
pen más valaki írt a’ Nehe
miás’könyvébe.

Nemeai JáTéKOK. L. Já
tékok.

N emesis. Eggy Isten Afz-

fzony a’ régi Pogánvoknál, 
a’ ki az embereknek tsele- 
kedeteiket meg-visgálta, a’ 
gonofzokat meg-buntette , a’ 
jókat meg-jutalmaztatta. A’ 
Deák Poéták Rhamnuíiának 
nevezik ötét arról az ő híres 
álló-képéről, melly Atticá- 
nak Rhamnus nevű várofá- 
banvólt. Az Oceanus’és Nox’ 
leányának tartották ötét: 
fzárnyakat festettek neki, an
nak a’ gyoríáíágnak jelenté
sére, a’ mellyllyel ő l'zokott 
az embereknek tselekedeteik- 
re vigyázni. A’ mint Pau- 
íanias írja, a’ Marathoniai 
hartz  ̂ előtt, a’ Perlak eggy 
márvány oízlopot kéfzíttet- 
tek győzödelemnek jeléül: de 
a’Görögök meg-gyózvén őket, 
azt ettilékeztetö ofzlopúl Ne- 
meíisnek einelték-fel. A’ Ro
maiak a’ Capitoliumban tar
tották a’Nemeíis’képét; tifz- 
telték is ölet, de neki fém- 
mi nevet nem adtak a’magok 
nyelveken. Midőn ők tábor
ba akartak fzállani, áldoza
tot tettek; az hadakozásból 
pedig haza rnenvén, hálákat 
adtak neki, hogy az ö ellen- 
fégeker. bofzí'zút-állott. Ne- 
meíisen értették az Isteni 
bofzfzú-állást, és az Istennek 
örök igazfágát, melly az em
bereknek gonoíz tselekedete- 
ket keményen ineg-búnteti.

A’ Görögök, a’ meg-hólttak- 
nak emlékezetekre, JSemefeja 
nevii inncpet l'zoktak Ízenteí- 
n i: mert Nemefis oltalmazta 
a’ meg-hólttaknak emlékeze
teket az igazfágtalanlág ellen. 
Némelly vároTok több Ne- 
meíiíéket tifzteltek. Hlyen 

vóit
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volt nevezetesen Smyrna; 
mert a’ mint Paufanias be· 
fzélli, Nagy Sándor, a’ Fiién’ 
fija , a’ Pagus hegyén való 
vadáfzat után, a’Nemeíis’ tem
plomához ment, és ott eggy 
fa alatt, eggy forrás mellett 
el-aludt, hol neki Nemelis 
meg-jelent, és azt parantsolta, 
hogy építsen eggy várost. 
Ez a’ varos Smyrna.

Catuli. Ep. 48. Ovid. Trift.
1. ς. el. 8· Uvidas. Electra.

Neocorusok. A’ régi Gö
rögöknél ollyan fzemellyek, 
a’ kik, Hefychius fzerént, a’ 
templomot tifztogatták, Svi- 
das fzerént pedig ékesgették. 
Hihető hogy eleinten mind 
a’ gettót tselekedték : de az
után az Ó hivatalok igen fel
emelkedett; mert a’ Neoco- 
rufok közzül vóltak Archije- 
reifek, vagy Fö-Papok, és 
u4g''notheták, vagy a’közön- 
féges játékokban jutalom ofz- 
togatók, és a’ Polgári rend
ből leg-főbb emberek; mint 
Aulus Clodius Herennianus, 
a’ ki Pergamusban Hadi Fő 
Vezér volt.

A’ Neocorufok vifeltek gon
dot a’ templombeli ékefsé- 
gekre, edényekre, áldoza
tokra; az idegeneket annak 
az Istennek tiszteletére taní
tották, a’ kije a’ templom 
volt; az· innepekre vigyáz
tak: azokat kik a’ templom
ba bementek, fzenteltt víz
zel meg - hintették. Theqdo- 
retus írja, hogy midőn Juli
anus Tsáfzár Antiochiában 
a’ Genius’ templomába be
ment, a’ templom ajtóban 
álló két Neocoruíbk a’ be

menőket fzenteltt vízzel meg
hintették : Valentinianus, a’ ki 
Kerefztyén vólt, és Tsáfzárrá 
lett, és a’ ki, mint a’ Julianus’ 
test - Örzőjinek kapitányok, 
elől ment, a’ maga ruháján 
eggy tsepp vizet meg-látott, 
mellyért eggy Neocorust meg
vert, ’s azt mondta neki: 
„ az hellyett hogy engem’ meg- 
tifztítottál volna, be - mots- 
koltál. “ Julianus ezen a’ dol
gon, mintáz ő Valláfának kö
zönséges meg-útáláfán, úgy 
meg-haragudott, hogy Va- 
lentinianust azonnal el - tsapta 
magától.

A’ várofok nagy betsület- 
nek tartották, ha magokat 
Neocorufoknak nevezhették. 
Az Apostoli Tselekedetekröl 
Írott Könyvben olvafsuk, 
hogy Ephefus várofa, a’ Diá
na Isten-Afzfzony’ Neoeordja 
volt. Minden más várofok 
felett Ephefus bírt ezen pri
vilégiummal ; noha némelly 
várofok, mint Smyrna és Per
gamus, azt kétségbe hozták. 
A’ régi pénzekből meg-tett - 
fzik, hogy némelly várofok 
kétfzer, háromfzor, négyízer 
is vóltak Neocorufok. P. o. 
Nero alatt Ephefus Neocorá- 
vá lett, ’s az ö uralkodáfa 
alatt vifelte is ezt a’ titulust: 
Adrianus Tsáfzár alatt má- 
fodfzori, Caracalla alatt pe
dig harmadfzori Neocorának 
nevezte magát. A’ Neoco
rufoknak vóltak Collegiu- 
maik; a’ mint az eggy Li- 
fcriptióból Gruternél meg- 
tettfzik, mellyen Marcus Au
relius Asclepiades Hermodo» 
rus', Ho presbjtatot tón nod* 

korón·
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torén tou Megalou Serapidos, 
a’ nagy Serapisnak leg - öre
gebb Neocorufának neveztet
tetek ; melly valamelly tárfa- 
fágot jelent, a’ mellyben ö 
vólt elöl-járó, mint a’Collegiu- 
mokban. Az ollyan Tsáfzá- 
roknak, kiket az hízelkedés 
az Istenek közzé fzárnlált, 
és a’ kiknek templomot épí
tettek, voltak Neocorufaik.

Montfauc Ant. in Supl. T. 
a. Spon. Mií’c. Theodoret. Hid. 
1-3· c. 16.

Neomenia . Eggy innep a’ 
régi Pogány Görögöknél, 
mellyet minden holnapnak 
elején fzenteltek,mikor az hóid 
fel-tettfzett, az Isteneknek, 
kivált Apollónak,tifztefségek- 
re, a’ kit Neomeniosnak ne
veztek, minthogy a’ nap min
den világofságnak eredete, 
az honnan vefzik a’ Planéták 
az ö fényeket.

Sok játékok és vendéges- 
kedéfek köztt vitték-végbe 
ezt az innepet, mellyeket a’ 
gazdagok tartottak, kik a’ 
fzegényeket feregestöl ven- 
déglették. Az Athenebeliek 
közönféges könyörgé fékét 
tartottak ’s áldoztak, hogy 
azon jelen-való holnapban 
az 6 tartományok fzerentsés 
legyen. Az imádfágot és ál
dozatot, az Acropolifon lévő 
Erechteus’ templomában vit- 
ték-végbe, mellyet eggy Sár
kány Őrzött, mellynek mé
zes pogátsát fzoktak kéfzí- 
teni.

A’ Zfidóknál is meg-vólt 
az Új hóidnak innepe, a’ 
mellyen különös áldozatokat 
|ettek, ’s a’ magok familiá-

jokat vendégelték ’s mulat
tatták. Dávid aztmondjaJo- 
nathánnak: „ímé holnap új 
hó vagyon, én pedig le-fzok- 
tam ülni, és a* Királlyllyal 
enni.” A’ leg-nevezetefebb új 
hóid’ innepe volta’Tisrihol
napban : akkor í'emmi fzolgai 
dolgot nem tettek: különös 
égő áldozatot áldoztak, a’ 
templomban trombitáltak. Az 
új Zsidók tsak úgy tartják az 
új hóld’innepét,mint a’ mellyet 
kiki tettfzése fzerént tarthat, 
vagy el-múlathat , és azt 
mondják, hogy az inkább az 
afzfzonyokra, mint a’ férj- 
fijakra tartozik. A’ Synago- 
gában a’ Zsoltárokat, a’ fzáz 
tizen - harmadik Zsoltártól 
fogva, a’ fzáz tizen-nyóltza- 
dikig olvafsák: a’ törvény 
könyvet is olvafsák, ’s arról 
az áldozatról, mellyet régen 
ezen a’ napon tettek, meg
emlékeznek. L  Hóid.

Herod.l- 8· H t/ych . E ufia th , 
Buxt. Syn. Jud. c. 17.

N eophytus. így nevezték 
a’ régi Kerefztyének azokat, 
kik a* Pogányfágból Kerefz- 
tyén Vállasra tértek. Ez a’ 
név jő attól a’ Görög fzótól, 
melly új plántát tefzen: mint
hogy az illyen fzeméllyeket 
úgy nézték, mint a’ kik a’ 
Kerefztfég által az Ekkléfiá- 
ba újonnan plántáltattattak. 
így nevezték a’ klaftromok- 
ban a’ Novitiufokat is. így 
nevezik ma azokat is, a’ kiket 
a’ Mifsipnariufok meg-té- 
rítnek,

Neph alia . Némelly inne- 
pek és áldozatok a’ régi Gö
rögöknél, így neveztettettek, 

mint
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minthogy akkor borral nem
áldoztak.

Áldoztak ekkor a’Napnak, 
Hóidnak , a’ Nympháknak, 
Aurorának, Venusnak; min
den-féle fákból tüzet tsinál- 
tak , ki-vévén a’ fzölő vefz- 
fzöt, fige-fát, és fzederj-fát; 
minthogy azokat a’ réfzeg- 
fég’ képének tartották. Erasm. 
Chil.

Nephes Og li. Ez a’ név 
a’ Törököknél annyit tefzen, 
mint a’ Szent Lélek’ Fija. Így 
neveznek némelly fzeméllye- 
ket, kik különös módon, az 
az , valamelly fzűztöl fzület- 
tetnek. Azt befzéllik, hogy 
némelly Török fziizek eggy 
különös hellyen laktak, hol 
Ök foha férjfijat fém láttak: 
ezek a’ templomba-is rit
kán mentek, vagy ha men
tek is , ott kilentz órától fog
va tizenkettőig imádkozták, 
még pedig olly buzgófággal, 
hogy a’ miatt el-is ájultak. 
Ha ök illyenkor érzették, 
hogy meg-terhesedtek , azt 
a’ Sz. Lélek’ munkálkodáfá- 
nak tulajdonították, ’s ugyan 
azért nevezi ettettek az ö gyer
mekeik is Nephes Oglinak. 
Az ollyan gyermekeit felől, 
midőn fel-nevelkedtek , azt 
tartották, hogy azok -tsuda- 
tevö erővel bírnak. Eggy 
Barát, a’ ki Török Orfzágban 
fokáig lakott, azt állítja, hogy 
illyen Nephes Ogli, három is 
vagyon fzüntelen Bythiniá- 
nakBrusczianevű várofában, 
a’ kiknek hajok, vagy ruhá- 
jóknak darabja, minden-féle 
betegfégeket gyógyít. Hotting. 
Hift. Oriept.

Neptunus. A’ régi Pogá- 
nyoknál a’ Tendernek Iste
ne, Jupiternek es Plútónak 
atyjafija. Ezek az három a- 
tyafijak az Uralkodást meg- 
ofztották: Jupiternek az ég, 
Neptunusnak a’ tenger, Plú
tónak a’ pokol jutott. Ne-
Íjtunus a’ Saturnus’ és Rhea’ 
ija volt: a’ felefégét Amphi- 

tritének hívták, a’ kit ő fok 
időtől fogva fzeretett, fle 
meg-nem nyerhetett, mind
addig , míg ö értté eggy ten- 
geri-difznó nem kérte Amphi- 
tritét, melly tengeri difznót 
Neptunus , háládatofságának 
meg-mutatáfára, tsillaggá vál
toztatott. A’ Görögök azt 
mondták, hogy a’ lovat Ne-
S ius teremtette. Mert mi- 

az Areopagus’ udvará
ban Minerva eggy Olaj - fát 
hirtelen ki-termefztett a’ föld
ből: Neptunus a’ maga há
rom ágú villájával meg-ütöt- 
te a’ főidet, mellyből eggy 
ló hirtelen ki-ugrott. Neptu
nus találta a’lovaglást, ’s azt 
is , mint kelljen eggy fzekér- 
be két vagy négy lovat fog
ni: és ugyan azért az ö tifz- 
tefégére vettetett Mithridates 
a’ tengerbe eggy ollyan fze- 
keret, mellyet négy lovak 
vontak. Ugyan-az on okból 
volt Romában a’ Circusban 
való lovaglás , a’ Neptunus’ 
tifztefségére fzentelve.

Minthogy Neptunus is be
le keveredett volt a’ több Is
teneknek Jupiter ellen való 
öfzve-eskiivefekbe: azért kén- 
teleníttettetett ő , Apollóval 
eggyütt, a’ Trójai Királyhoz 
Laomedeahoz fzaladni, hol
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6 Trójának falait építette, 
Apollo pedig a’ Király’nyáj· 
ját őrizte. De minthogy az 
efztendő’ végén a’ Király nem 
akart meg - fizetni Neptu- 
nusnak: ö is bofzfzút-állott 
a’ Királyon; tudniillik eggy 
nagy tzethalnak parantsolt, a’ 
melly annyi vizet okádott, 
hogy az a’Királynak majd e- 
géiz tartományát el-borította.

Neptunust mezítelenen, fza- 
kállasan, három ágú villával 
festették: néha eggy tengeri 
dííznó-hal vagyon mellette, 
néha jobb kezében eggy ha
jó záfzlót,a’ balban pedig eggy 
három ágú villát tart. Néha 
a ’ tengeren eggy fzekérben 
tengeri lovak vifzik.

Neptunusnak Romában fok 
templomai voltak : eggy a’ 
Flaminiai Circusban állott, 
mellynek gondvifelöje Augu- 
fiusnakeggyAbafcantus nevű 
Libertinum volt. Strabo em
lékezik Neptunusnak Tenos 
fzigetében való templomáról, 
mellybe véghetetlen fokafág 
gyűlt, a’ Poßdonidnak, vagy 
Neptunus’innepének fzentelé- 
íére. Svidas is említi Ne
ptunusnak a’ Taenarumi Pro- 
montoriumon való templo
mát , melly minden oda folya
modóknak Asylumok, vagy 
menedék - hellyek volt. Ne- 

tunusnak tehenet fzoktak fő
épen áldozni: melly fzokás 

onnan eredett, hogy midőn 
Neptunus , Minervával és 
Vulcanufsal vetélkedett a’ 
mesterfég felett, ö eggy’te
henet tsinált, Minerva pe
dig eggy házat, — ’s Vulca
nus eggy embert. Neptunust

Romában Confus név alatt 
tiíztelték, melly név annyit 
tefzen , mint tanátsnak Iste
ne, és ő tőle minden nagy 
dolgokban tanátsot kérdet
tek. Neptunus Equcjirisnek 
is hívták; minthogy lovat 
is teremtett volt eggyl’zer. És 
minthogy a’ Romaiak a’ lo
vat igen betsülték, azon ok
ból, a’ lóra való tekéntetböl, 
a’Neptunus innepe’ ideje alatt, 
minden más állatoknak fza- 
badfágot engedtek a’ munká
tól , ’s azokat virágokkal 
ékesítették. A’ Ludi Circen- 

fe s , vagy azok a’ Romai nagy 
játékok, mellyek ízekereken 
és lovakon mentek-végbe, 
mind Neptunusnak voltak 
fzentelve. Azok a’Tudóí'ok, 
a’ kik a’ Pogány Isteneket 
a’régi Patriarchák és a’ Szent 
Írásban elö-fordúló régi nagy 
emberek köztt kerefik ; azt 
mondják, hogy Saturnus Noe, 
az ő három fijai pedig, Jupi
ter , Neptunus , Pluto , a’ 
Noé’ három fijai, Sem, Cham, 
és Japhet vóltak; nevezete- 
fen Neptunus, Japhet volt. 
Meg-jegyzik , hogy midőn a’ 
Noé három fijai a’ főidet 
magok köztt fel-ofztották, 
Japhetnek a’ fzigetek, fél- 
ízigetek, és a’ tengeren túl lé
vő tartományok jutottak; 
méllv meg-eggyez azzal a’ 
mefevel, melly ízerént, mikor 
a’ Saturnus’ három fijai is 
meg-ofztoztak, a’ mint La
ctantius írja , Neptunusnak a’ 
tengeri tartományok jutottak. 
Lucan. 1. 4. Pire Aen. 1. 1. 
Hóm. II. 1. 13. &21. Mont- 

fauc. Ant. V. 1. Bochart in 
Pha-
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Phaleg. Ladt, de fals Rei. 
1. 2.

Neqviti. Eggy Secta a’Ni
gereknél , Afncának Congo 
nevű Orfzágában, kik a’ma
gok titkaikat távol-lévő le
tét hellyeken fzokták gyako
rolni. A’ kik ezen társafág- 
nak tagjai akarnak lenni, 
azoknak eggy hofzfzú köté
len fok ideig kell fétálni, 
míg őket arról valamelly va
rázsló erő, vagy valamelly 
társnak titkos mesterfége, 
vagy, a’ mi leg-igazabb, a’ 10- 
fzédülés le-nem ejti. Akkor 
ők el-ájúlnak, ’s a’ közönfé- 

gyúlésbe vitettetnek.,esge
Mikor ismét magokhoz jönek, 
eggymásnak meg-esküfznek, 
hogy a’ tárfaíágot el-nem 
hagyják. A’ kik az esküvést 
meg-nem tartják, azokat az 
Isteneknek meg-áldozzák.

Cavazzi, Iftor. defcríptione 
de Congo &c.

Nereides. Tengeri Nym-

Íihák, Nereusnakés Dómnak 
eányai, kik, a’ mint Hefio- 

dus írja, ötvenen voltak. Ho
merus harmintzat említ. A’ 
Nereifeket néha Tritonokon, 
vagy tengeri lovakon ülve, 
néha egefzen ember kép
ben , néha hal farkkal fes
tették.

Hóm, II. 1. 18· Vi'g- Georg. 
1. 4. Ovid Met. 1. 4.

Nereus. Eggy tengeri Is
ten, Oceanusnak és Thetys- 
nek fija; az ő fegyvere is, 
mint a’ Neptunii fé, eggy há
rom ágú villa volt. Prophe- 
tának tartották ötét. Azért 
mikor Paris Helénát el-ra
gadta, Nereus az ő hajóját

meg-állította, ’s neki Troja’ 
vefzedelmét meg-jövendölte. 
Mikor pedig Hercules az He- 
fperiai kertekből az arany 
almákat el-akarta vinni, a’ 
Nymphákhoz ment, kik az 
Eridanuíi barlangokban la
koztak, hogy tölök végére 
járjon, merre vágynak a’ 
Hefperiai kertek: ezek ötét 
Nereushoz igazították: de Ne
reus különbb különbb for
mákba változtatta magát: 
Hercules pedig meg-ragadta 
ötét, ’s mind-addig fzorítva 
tartotta, valamíg maga va- 
lófágos formáját magára nem 
vette, ’s néki kérdéfére nem 
felelt. Nereusnak a’ maga 
húgától Doristól Ötven leá- 
nyi, az az a’ Nereideíe.k let
tek, kik a’ tengerben a’ Ne
ptunus fzekere körül fzoktak 
tántzolni és játfzani.

Virg. Aen. 1. 3. Hor Od. 15.
1. i. Orph. in Hymn. Hvfiod. 
in Theog.

fNER^GAL. Eggy Isten a’ 
Samaritanufoknal, a’ ki eggy 
kakas formájában a’ napot
Példázta. A’ Cuthaeufok, kik 

eríiából valók voltak, vit- 
ték-be elöfzörezt a’Bálványt 
Samariába. De a’ mit a’ Zli- 
dók mondanak, hogy a’ 
Nergal eggy kakas volt, a’ 
nem bizonyos; noha a’ ka
kas a’ napnak volt legyen is 
fzentelve, és noha a’ N ergal 
a’ napot, és annak tifzteletét 
jelentette legyen is. Leg-bi- 
zonyofabb az, hogy a’ Ner. 
gal jó a’ A/Vtól, melly kút
főt, vagy forrást, az az, tűz 
forrást, vagy fényefséget je
lent vagy pedig a’ JSergel  ̂

B je-



Ιδ N est. Nest.

jöhet az Or, vagy er fzótól 
is , melly tüzet jelent, és a’ 
Gaztól, vagy Galgaltól melly 
kereket — vagy a’ Hegeltől, 
melly fietőt jelent, — es így, 
a’ Nergal jelent ollyan tüzet, 
melly mindenkor meg-marad. 
Ez az értelem annal hitele- 
febb, minthogy a’ Cuthaeu- 
fok, Zíidó Orízágba Períiá- 
ból Származtak, hol a’ tüzet 
imádták, és fzüntelen táplál
ták.

Seiden, de Diis Syris. Wioh- 
mannshaufen. diís. de Nergal 
Cuthaeorum.

Nessa. A’Mahummed’ ide
je előtt, eggy holnap az A- 
rabfoknál, mellyet ok az esz
tendőnek holnapjai közzé 
minden harmadik efztendö- 
ben be-tettek. Mahummed 
meg-tiltotta ezt az holnapot; 
minthogy ezen fok babona- 
fágot Szoktak tsinálni: innen 
lett az, hogy az Arabfok az 
hóidnak járáfa fzerént Szám
lálják az efztendóket, az az, 
egpy efztendőben tsak három 
Száz ötven-négy napot Szám
lálnak. Mert a’ Nefsa hol
nap arra való volt, hogy az 
az hóid’ járáfa fzerént való 
efztendóket, a’ nap’ járáfa 
fzerént való efztendökke.1,min
den harmadik efztendőben 
meg-eggyeztefse: a’ mint az 
az Epacták által a’ Julianum 
Kalendariumba.n Szokott es
ni. D' Ucrbelot.

f NestoriANiiSOK. Nesto- 
riusnak a’ Constantinopoliíi 
Patriarchának követőji, az'V. 
Században. Midőn Constan- 
tinopolisban az a’ kérdés tá 

madt , lehetne - é Szttz Má
riát Theotokos, az az, Istent- 
fziilönek nevezni? Ő azt ja- 
vafolta,hogy azon fzó hellyett 
jobb volna a’ Christotokos, 
az az , Chriftust-fzűlÖ fzóvaí 
élni. A’ Theotokos fzót ugyan 
nem vetette-meg egéfzen; de 
félvén attól, hogy az a’ 
fzóllás’ formája alkalmatos
ságot adhat az Apollinaris’ ér
telmének fel-elevenítéfére, a’ 
maga Mesterének Theodorus 
Mopfvestenusnak példája fze
rént, nem akart a’ Theoto
kos fzóval gyakran élni. Vol
tak is a’ Nestorius’ellenfégei 
közzül nagy emberek, a’ kik 
a’ Theotokos fzót úgy értet
ték, mintha Mária nem tsak 
Istent, hanem Isteni termé- 
Jzetet is Szilit volna. De mi
dőn Nestorius a’ Theotokos 
fzótól idegennek mutatta vol
na magát lenni ; az Ő 
ellenfégei azt ítélték, ho^y 
Ö vagy a’ Chriftus’ Istenféget, 
vagy az ö Isteni és emberi 
természetének eggy fzemélly- 
ben való eggyesüléfét tagad
ja , és két lzeméllyeket hi 
ízen, a’ kik tsak valamelly 
barátságos módon eggyesíű-. 
tek eggymáfsal, úgymint az 
ember Jeíús, és az Istennek 
Fi ja. Igaz az , hogy a’ melly 
Szókkal Nestorius élt, azok 
idegeneknek tettfzenek; de 
azoknak valófágos értelme
ket, az ő idejének fzokáfából 
kell meg - ítélni. Vágynak 
Sokan, mind a’ Romai Ca- 
tholicufok, minda’Protefians 
Theologufok közzül, a’ kik 
Nestoriust az eretnekség alóL 
fel-fzabadítják.

Nesto-
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Neftoriusnak leg-nagyobb 

ellenfége volt Cyrillus Ale
xandriai Püspök , a’ ki ő 
reá Anathemát vagy átkot 
mondott, és máfokat is kért, 
hogy vele hafonlóképen tse- 
lekedjenek. Neftorius Theo- 
doíius Tsáfzárt kérte, hogy 
parantsoljon közönféges Con- 
ciliumot; melly öí'zve is gyűlt 
Ephefusban, 431-efztendöben. 
És ez az Oecumenicum Con 
ciliumok köztt az harmadik. 
Ezen Conciliumban minde
nek a’ Cyrillus’ akaratja fze- 
rént folyván , a’ jó rend és 
igazfág hellyett, zűrzavar és 
törvénytelenfég uralkodott: 
a’ Cyrillus’ követöji Nefto- 
riust fietve kárhoztatták, ’s 
hivatalától meg-fofztották. 
De midón a’ Napkeleti Püs
pökök el-érkeztek; a’ dolgot 
elő - vették , meg - visgálták, 
’s Nestoriust fel-fzabadítot- 
ták, Cyrillust pedig, és az Ő 
követőjit, kárlioztatták, ’s hi
vatalokra méltatlanoknak 
ítélték.

Ebből lók vefzekedéfek let
tek , ’s az háborgás a’ két 
fél köztt mind-ad dig meg-nem 
tsendeí'edett, míg - nem min
deneknek várálakon kívül, 
a’ Tsáfzár Neftoriustól , a’ 
kinek mind eddig tsudálato- 
fan kedvezett, el-idegenedett. 
Azután Neftorius a’ Patriar- 
chafágtól egéfzen el-esett, 
íizamkivettettetett, mellyben 
húfz efztendeig kel’ervesen 
töltötte idejét, ’s tudományá
ra pedig, mint eretnekfégre, 
átkot mondtak. Hafonló Tor- 
fok lett az Ö követöjinek is, 
a’ kiket az egéfz Romai Bi-

B

rodalomból ki tiltottak. De 
ez ö nékiek hafznokra lett; 
mert ók Napkeletnek a’ Per
fák hatalmoK alatt lévő tar
tományaiban el-fzaporodtak; 
midőn pedig a’ Saracenufok 
egéfz Afiát és Africát hatal
mok alá hajtották, más Ke- 
refztyén Sectákkal eggyütt, 
annál inkább el-terjedtek,men
nél nagyobb tűréfsel fzeny- 
vedték Őket a’ Mahummeda- 
nusFejedeltnek. Ma is fok Ne- 
ftorianufok vágynak Napke
leten, kiknek Patriarchájik 
Mosulban , Caramitban, éa 
más hellyeken laknak. A* 
mai Neftorianufok a’ régi
ektől némelly dolgokban kü- 
lönbböznek; a’ mint az Ő 
Confefsiójokból meg - tett- 
fzik. ;

A’ Neftorianüs Kerefztyé- 
nek , kiket Chaldmu foknak 
is hívnak, Mefopotamiában, 
a’ Tigris és Euphrates vize5 
környékén, mefzfze el-terjed
tek. Sőt Indiában , Tarta
nában, és Chinában is foka« 
vágynak. Indiában eggy Já
nos nevű Papjok alatt tele-
f  edtek-meg, a’ ki 1145-ben 

ndoftaniai Királynak vallot
ta magát, és a’ János Pap 
név alatt, igen hírefsé lett; 
melly titulust az ö utánna 
valók fokáig meg-tartottak, 

Noha a ’ Neftorianufok an
nak az Orfzágnak nyelvén 
befzéllnek, a’ mellyben lak
nak: mindazáltal az Isteni 
tifzteletet tsak Chaldaeai és 
Syriai nyelven vifzik-végbe. 
Sok Tudófok kételkednek, 
ha vallyon a* mai Neftoria

nufok
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nufok a’ régiekkel tartanak- 
é valófággal ? minthogy ők 
azt mind Confefsiójíkban, 
mind más közönféges Acták- 
ban fokfzor tagadták. Sok 
dolgokban eggyet értenek 
a’ Romai Ekkleíiával; noha 
más forma fzólláfokkal él
nek. Azok a’ kik Diarbek- 
ben laknak, nyilván a’ Ro
mai Ekkléfiáva! tartanak. A’ 
Neítorianufok fokfzor jelen
tették a’ Romai Ekkleíiával 
való eggyefségeket ; mint 
i a? 4-ben , midőn a’ Nifibiíi 
Neftorianus Püspök a’ maga 
Confefsióját a’ Pápához kül
dötte. A’ Florentini Conci
lium után, a’ Cyprusbanlakó 
Neítorianufok, a’ magok Me- 
tropolitanufokkal Thimo- 
theufsal, Romába mentek, 
hogy magokat a’ Romai Ek- 
kleíxával eggyesítsék. II. Ju
lius Pápa alatt liafonlóké- 

en tselekedtek némelly Ne- 
orianufok, a’ kiknek eggy 

Simon Sulacha nevű Bará
tot, Patriarcháúl adott a’Pá
pa, a’ ki Mefopotamiának 
Garamit nevű várofában 
heHvheztette lakó - fzálláfát. 
IV.Pius P. idejébep, Abd Jefu 
a’ Tridentumi Conciliumban 
jelen volt. Elias Patriarcha 
is eggy Adám nevű Archi- 
diaconust küldött Pál Pápá
hoz , és ugyan-ez a’ dolog 
adott alkalrnatofságot a’ Pá
pa Secretariufának Strotzá- 
nak, a’ maga De Dogmati
bus Chaldasorum nevű mun
kájának kéfzítésére.

j 4ug hfer. 89. Baron, a. 42 .̂ 
Maimhfiurg. Hitt du Schisme 
des Grecs. Morin. de Ord.

Sacr. Clam, Calanus, Hiß. 
Armen. Ludolf. Hiß. Aeth. 
Spanh. H. E. N. T. j. %. Ja- 
blonsky. Inft. Chr. Simon. Hitt. 
Crit. Fevre. theatre &c.

NeSTORIANUS BARáTOK. 
Ezek a’ Sz. Antal’ Rendén 
vágynak; noha az ö regulá- 
jit nem követik. Sok klastro- 
mokkal bírnak; de azok nagy 
réfzént ürefek , kivált a’ 
Tigris mellett valók, a’ töb
bekben kevés Szerzetetek 
laknak, ki-vévén az Hormo- 
zit. Ez a’ klaílrom eggy Ne- 
florianus Hormisdas nevil 
Szenttől vette nevét: ez a’ 
Patriarchának is lakó-hellye. 
Vágynak Perfiában is eggy- 
néhány klaftromok ; mellyek 
koztt leg - nevezetefebb a’ 
Taurifi. Vágynak minteggy 
húfz kettős klaítromaik, az 
az, olyanok, a’ mellyekben 
a’ Barátok és Apátzák, eggy- 
ütt, de külön házakban lak
nak, templomba pedig eggyü- 
vé járnak. A’ Barátok kézi 
munkát követnek; az Apá
tzák pedig főznek nekik. E- 
zek a' Szerzetetek femmi hús 
ételt nem efznek, fém tejet, 
fém vajat; főt böjtben mind 
az haltól, mind a’ bortól 
meg - tartóztatják magokat. 
Hat böjtök vagyon: az Ek- 
kléíiának közönféges nagy 
bojté; az Apostoloké, melly 
Péter’ Innepe előtt tizen - Öt 
nappal kezdődik : Nagy Bol
dog Aízfzony’ böjté: Kerefzt- 
fel-emelés böjté , mindenik ti- 
zen-öt nap’ tart : Ilyésnek, 
vagy a’ iNinivebelieknek böj
tök, nyóltz nap’: a’ Chriítus’
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fziilettetéfének böjté, hufzon- * 
öt napokon.

A’ Neftorianus Barátoknak 
alsó ruhájok fekete, mellyen 
felül eggy újjás ruíxát vitel
nek, fejeken pedig kék tur
ban vagyon. Az Apátzák’ 
öltözetek is hafonló, azori 
kívül, hogy fejeket fekete ve- 
lummal fedezik : negyven 
efztendÖ előtt fenki-fem ad
hatja magát klaíiromi életre. 
Ha valamelly Szerzetes a’ 
klaftromot oda akarja hagy
ni , ’s meg - akar házafodni; 
arra a’ Bafától kér engedel- 
met, mellyet a’ Püspök is 
hellyben - hágy , attól való 
féltében, hogy az ember, 
Törökké ne legyen.

Hiß. des Örd. Bel. T. i . c. 6.
+ Nethinim . A’ leg-allóbb 

rendű ertiberek, kik a’ Jerufa- 
íeni templomban fzolgáltak; 
még pedig a’ leg-alább való 
és leg-nehezebb izolgálatokat 
tették, p. o. vizet, fát hordot
tak. Élőikor ezt a’ fzolgála- 
tot a’ Gibeoniták tették, az
után pedig a’ Cananaeu- 
fokra bízták, kik magokat 
Önként adták-meg. A’ Nethi- 
naeufok Proselyti Jußitice vol
tak. És noha az Izraeliták 
kevésre betsülték legyen is 
őket; mindazáltal Ö velek 
eggyütt Babyloniábafogfágra 
el-vitettettek; nevezetesen pe
dig a’ Cafpiumi tenger fzele- 
ken laktak, az honnan Esdrás 
fokakat vií’zfzá-vitt Zsidó Or- 
fzágba, őket bizonyos váró
tokban meg-fzáílította, kika’ 
magok elébbi fzolgálatjokat 
követték. Minthogy pedig 
már keveí’ebben vóltak, mint-
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fém a’ fzolgálatot végbe-vihet
ték vólna: azért rendelték a’ 
Xylóphoria nevű innepet, mi
dőn a’ nép a’ templomba fok 
Ceremóniákkal fát hordott, 
az égő áldozatra való tűz
nek tápláláfára.

Jós. de Bell. Jud. 1. a. c. 17. 
Jós. 9: s7. Esdr. ao. 1 Kir. 
9: 20 ar. Leydecker. Sigon. 
Godwin. Reland.

Nibehas. Eggy Isten az 
Avabelieknél. Minden nép 
tsinált magának Isteneket; a" 
Babyloniaiak Suchet Benot
ho t, az Avabeliek Nibehást 
és Tartdkot, ’s a’ t. A’ Rab- 
binufok azt mondják, hogjjr 
ennek az Istennek kutya képe 
volt, mint az Egyiptomi Anu- 
bisnak. Nabach Zsidóul an*; 
nyit tefzen, mint ugatni: ettől 
jő pedig a’ Nibehas név. 
a Kir. 17.

Nicaenum Symbolumí 
L, Confejsio.

Nicodemus’ Evangyélio* 
ma, eggy költött Evangyé- 
liom,a jNicodemus’ neve alatt, 
a’ ki éjjel ment a’ Chriítus- 
hoz. Ez az Evangyéliom ma 
is meg-vagyon; a’ titulufá
ból a’ tettfzik - meg, hogy 
ezt Theodofius alatt talál
ták ; de hihető, hogy még ké  ̂
söbbi: tele vagyon a’ Chri- 
ítus’ haláláról és fel-támadá- 
fáról való költeményekkel, 
p. o. Pilatus követet küld a’ 
Chriftushoz, a’ ki az ő vele 
lévő katonákkal a’ Chriflus’ 
lábainál le-borúl, őtet imád
ja , és a’ Záfzlók Ő előtte két- 
fzer meg-hajolnak. ’s a* t- Az 
író a’ Chriuus’ fel-támadáfá- 
hoz fok környül-álláfokat ra* 
3 gafzt;
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ÍaTzt; a’ Chriftus’ halálakor 
el-támadttaknak fok nevetfé-

?;es befzédeket ád fzájokba: 
e-írja mit befzéllett az ördög, 

inikor a’ Chriftus pokolba le
ment; meg-mondja mint ol- 
vasta-meg Pilatus a’ Chriftus’ 
fel-támadáfa után a’ Zsidók
nak íráfaikat, ’s mint gyo. 
zettetett-meg azokból a’ Jefus’ 
Mesíiáfsága felól. \r a’ t.

Du Pin.
f . Nicolaitók. Eretnekek 

az I. Században. Sokan úgy 
tartják hogy ezeknek fejek 
volt amaz Antiochiából való 
Nicolaus, a5 ki a’ Pogány. 
Tágból Zsidó Vallásra tért, 
Zsidóból Kerefztyénné lett, 
az Apoftolok által pedig Dia- 
conusnak válafztattatott; a’ 
mint az Apoftoli Tselekede- 
tekröl írtt Könyv említi. A’ 
Régiek nem eggyeznek-meg 
azon, mint elett legyen o 
eretnekfégbe. Epiphanius azt 
írja, hogy ö a’ maga igen 
fzép felelégét el-hagyta, hogy 
az Istennek annál jobban 
fzolgálhafson : de midőn ma
gát meg-nem tartóztathatta, 
azt ismét magához vette. Mi
dőn ezen tselekedetét akarná 
menteni, ollyan okokat mon
dott, mellnek az igaz tudo
mánynyal es tifztafággal ellen
keztek; és így adott alkalma- 
tofságot a’ Gntfiicufoknak, 
JSicolditákaak ’s a t. tévely-
f;ésekre, kik minden zabolat- 
anfágra vetemedvén, a’ leg- 

útálatofabb tselekedeteket is 
merték menteni. Máfok azt 
mondják; Nicolaus a’ maga 
fzép felefégét igen féltette, 
mellyért midőn az Apoftolok

ötét meg-dorgálták, a’ fele
fégét elo-állí tolta ’s azt mond
ta , kinek tettfzik éljen vele, 
mert a’ testet gyakorolni kell. 
Minthogy ezen Ö utólí'ó fza- 
va kétfeges értelmű volt; né- 
mellyek azt úgy értették, mint
ha Ö azt mondta volna, a’ 
testet fzabad indúlatira kell 
hagyni: és e’ lett volna a’ Ni- 
colaitáknak tévelygéseknek 
és útálatos tselekedeteknek 
kút-feje. Mind ezek a’ mai 
Tudófok előtt igen gyanús 
dolgok : azért is tagadják 
hogy a’ Nicolaiták a’Diaco
nus Nicolaustól vették v.ól- 
na eredeteket. Clemens Ale
xandrinus pedig nagy tifzte- 
lettel fzóll Nicolausról, és 
azt mondja, hogy midőn az 
Apoftolok meg dorgálták vol
na ötét feleíege eránt való 
nagy fz er etetőért, azt az Apo
llótoknak jelenlétekben el- 
botsátotta magától, ’s meg
engedte neki, hogy a’ kihez 
tettfzik, a’hoz mehet férj
hez. Ezen ö ártatlan tsele- 
kedetéból máfok alkalmatos- 
fágot vettek magoknak, min
den tilalmas és tifztátalan 
tselekedetekre; kik magokat 
a’ Nicolaus’ nevével oltal
mazták.

Akarmint lett légyen a’ 
dolog : de az Istennek Lelke 
világofan kárhoztatja a’ Ni- 
colaitákat: a’ minthogy az 6 
tselekedetek és tudományok, 
valóíaggal útálatos volt: az 
afzfzonyokkal való közön 
féges élést meg-engedték, a’ 
Bálványoknak áldoztattatott 
eledeleket meg-ették, a’ vi
lág tereoitettetéséröl, és az 

isteni
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Isteni igazgatásról, fok mefé- 
ket belzélljek, az Angyalok
nak rémítő neveket adtak. 
Eufebius azt írja, hogy a’ Ni- 
colaiták kevés ideig tartottak. 
Tertullianus azt mondja, hogy 
tsak neveket vdltoztattÄ- 
meg; de eretnekfégek a’ Caini- 
tdkra által-fzállott.Némellyek 
emlegetik, hogy a’ Nicólai- 
ták a? XI. Században újra fel
támadtak , kiknek Petrus Da- 
mianus magát ellenekbe tet
te. Ezek azok voltak, a’kik 
a’Papok’ házafságokat fürgéi
tek. L. Cainitdk.

Tillem. H. E, T. a. art. Ni- 
colaites. Tsel. 6: s- Epiplu 
Haer. as. c. x : a. Clem. A lex. 
Strom. 3. Aug. Haer. s· Jel. a: 
6. 14. is· Ignat. Epift. ad 
TraUian. & Phil. Ire nasus 1. 1, 
c. 37. 1. 3. c. ix. Eus. H. E. 
!. 3. Theodor et. haer. fab. 1. 3. 
Philaflr. de Haer. c. 33. Ba
ron. JSTat. A l. Spanh. Basnag. 
Ittig. tiagitt. Jablonski. Szvo· 
rdnyi. Hift. Relig, Vol. x. 
Per. a. c. 1. §. 33.

f. Niddux. A’ régi Zsidók
nál az Ekkléíiai büntetésnek 
leg-kifsebb neme. A’ kiket 
a’ Nidduival bűntettek-meg, 
azoknak a’ magok atyjok- 
fijaitól leg-alább négy kö- 
nyöknyi mefzfzefégre kellett 
távol-lenni. Közönfégesen ez 
a’ büntetés eggy holnapig 
tartott; de néha, hatvan ’s 
kilentzven napokra is ki-ter- 
jedt. Ha az ember ez idő 
alatt bűnét meg-nem bánta, 
a’ Cherem alá el'ett, melly a’ 
büntetésnek máfodik neme 
volt; ha így lém jobbúlt- 
meg, a’ Schammatdxal bün

tették-meg , melly leg-rette* 
netefebb volt.

Hufzon - négy okért vetet* 
ték az embert a’ Niddui alá.
i. A’ ki a’ Rabbit, vagy a’ 
bőlts embert, halála után is 
xneg-útálta. a. A’ ki a’törvény- 
fzéknek követét meg-vetette,
3. A’ ki a’ ízabad embert 
meg-fzidalmazta, ’s azt fzol- 
gának mondta. 4. A’ ki a’ 
rendeltt időre a’ Bíró előtt 
meg-nem jelent. s-A’ ki vala- 
melly írást - tudónak paran- 
tsolatját meg-vetette. 6. A’ 
ki az ő ellene hozott ítélet
tételnek magát alá nem adta. 
7. A’ ki a’ maga jófzágából 
ki-nem vefzti azt, a’ mi más
nak kárára lehetne, p. o. a’ 
harapós kutyát, törtt lajtor 
ját. s. A’ ki valamelly jofzá- 

át Pogánynak adta-el, ’s az 
zraelitának abból követke

zett kárát ki-nem pótolta, a, 
A’ ki a’ Pogány törvény-fzék 
előtt tanúbizonyfágot mon
dott. 10. A’ melly Pap az ál
dozatra való állatot meg-ölte, 
’s abból a’ több Papoknak 
réfzeket ki-nem adta. 11, A r 
ki az innepnek máfodik nap
ját a’ fogfágban meg-nem ülte; 
noha az tsak fzokás lett lé
gyen. ia. A’ki a’Pafcha előtt 
való nap’, dél után valamit 
dolgozott. 13. A’ ki az Isten’ 
nevét híjában említette, vagy 
fzükfégtelenül esküdt. 14. A’ 
ki masnak alkalmatofságot 
fzolgáltatott az Isten’nevének 
meg - gyalázáfára. í j . A’ ki 
mást arra vett, hogy a’ Szent. 
Hellyen kívül, a’ Szent dol
gokat meg-egye. 16. A’ ki a’ 
Szent Földön kívül ízámiálta 
4
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az efztendöRet és holnapo
kat. 17. A’ ki a’ vakot el-ej- 
tette. 18. A’ ki mást a’ tör- 
vény’tselekedéfében meg-aka- 
dályoztatott. 19. A’ki a’meg- 
fzaggatott barmot meg-ölte. 
20. A’ ki midőn barmot ölt, 
a’ kefét meg-nem mutatta a’ 
Böltsnek. a 1. A’ ki nem akart 
tanulni, a a. A’ ki felefégétöl 
el-vált, azután azt ismét ma
gához vette, vagy vele tár- 
lalkodott. 33. A’ ki bölts volt, 
’s rofzfz hírbe keverte magát. 
34. A’ ki az ártatlant Niddui 
alá vetette.

Nem tsak közönféges ha
talommal vetették az embert 
Niddui alá; hanem azt vala- 
melly magános fzemélly is 
végben - vihette. Ha valaki 
híjában esküdt, és az, a’ ki 
hallotta az esküvöt, mindjárt 
Niddui alá nem vetette, ma
ga vettettetett az alá. Míg 
a ’ Niddui’ ideje tartott; ad
dig az embernek magát fém 
meg-nyírni, fém meg-mosni 
nem vóltfzabad; nem botsá- 
tották azon tíz férjíijak köz
zé , a’ kik a’ körny ul-metéllés- 
re , házafság’ véghez-vivésre, 
el-válásról való levél tsiná- 
lásra, közönféges könyörgés
re, és más nevezetes dolgok
ra vólt..k rendelve. Meg
tilthatta a’ Tanáts ötét, hogy 
az hol három ember eggyütt 
vagyon, oda vendégfégbe ne 
menjen; ha halottja volt, fen- 
ki el-ne teinelse; ha fija lett, 
íenki környül ne metélje; a’ 
templomba be-inehetett, de 
úgy, hogy minden meg-esiner· 
te ötét ki - rekefztettetettnek 
lenni, máfok pedig azt mond

ták neki; „Adjon néked az, 
a’ ki ez házban lakozik, olly 
lelket, hogy engedelmesked- 
hefs tárfaid’ befzédeknek, és 
állítson-vifzfza téged’. “ A’ ki 
illy állapatban halt-meg, an
nak temető - hellyére követ 
tettek; melly azt jelentette, 
hogy az ó temető - hellye a’ 
meg-kövezést meg-érdemli.

Buxt. Lex. Targum. Maj
mon. in Hilc. Talmud Thora. 
Gemara. in Moed Katón. Car- 
pzovv. Appar. Hiít. Crit. Ant. 
L. 5. c. 2.

NiMETULAHiTáK. Török 
Barátok; neveket vették eggy 
az Ö tudományának és életé
nek fzoros mivóltáért híres 
Nimetulahi nevű embertől. 
Ezek minden héten eggyfzer 
öfzve-gyülnek, a’ midőn az 
Isten’ aitséretére éneket mon
danak. A’ kik ezen Rendbe 
akarnak állani, azok negy
ven napig eggy kamarában 
be-zárva vágynak, iiol nap
jában többet magokhoz nem 
vefznek nyóltz lat eledelnél, 
’s míg ez a’ böjt tart., addig 
fenkinek-fem fzabad őket meg
látogatni. De a’ böjt’ ideje el
telvén, a’ több Szerzetetek a’ 
Novitiust kezénél fogva ad
dig tántzoltatjak, míg ájulás
ba efik; melly míg rajta tart, 
addig fok-féle jelenteteket lát. 
Ricaut, D' Herbelot.

Nisan. A’ Zfidóknál az 
Ekkléfiai efztendőben első, a’ 
Polgáriban pedig hetedik hol
nap. Martiufsal meg-eggyez. 
Mofes Abibnak nevezi, JSi- 
/if«nak pedig a’ Babyloniai 
fogfág után nevezték. Ezen 
holnapnak első napján böj

töltek
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tőitek a’ Zfidók, az Aron’ fijai- 
n ik halálokért: tizedikén a’ 
Mcfes’ nénjének Mirjámnak 
haláláért, ’s Húsvétre min
den ember eggy lámpást ké- 
fzített. Ekkor mentek-által 
a’ Zíidók a’ Jordánon, a’ Jo
liié’ vezérléfe alatt; a’ tizen
negyedik napnak estvéjén, 
meg-áldozták az Húsvéti Bá
rányt , más nap’ pedig Hús
vét innepét tartották: a’ ti- 
zen-hatodik napon a’ Zsengét 
mutatták-be Istennek; az hu- 
fzon-eggyedik nap, az Húsvét- 
nek Oct ,vcf)a. volt: az hufzon- 
hatodik napon, Jofué’ halálá
nak emlékezetére böjtöltek, 
’s a’ tavafzi esőért könyörög
tek : az hufzon-kilentzedik na-
fon, a’Jerichó’le-romiott kő- 

alairól emlékeztek.
Hígon, in Kalend.Hebr. Jor- 

niel. Buxto’f  in Lex. 3 Mós. 
lo. 2 Mós. 12. 2 Mós. 23.

Nisroch. Az Aísvriufok- 
nak Istenek , kinek tem
ploma Ninivében volt. Az 
Al'syriai Királyt Senacheri- 
bet, ebben a’ templomban öl- 
ték-meg az Ö íijai , Adrame- 
lech és Sár - Ezer. Nisroch 
igen esmeretlen Isten. Az 
álmodozó Zsidók azt mond
ják, hogy ez a’ Noé’ Bárká
jának eggy darab deí'zkája 
volt, mellynek maradványi 
az Armeniai hegyeken vol
tak. Némellyek a’ JSisroch 
fzón galambot értenek, má- 
fok pedig Sail; ez adott al- 
kalmatolságot arra az érte
lemre, hogy Jupiter Belust, 
a’ kinek maradékának tar
tották magokat az Afsyriai 
Királyok, Sas’ képében tiíz-

telték , ’s Nisrochnak ne
vezték.

NiTO. Dtemonok, vagy Ge
nius ok , a’kiktől fzoktakmin
den nagy dolgokban tanátsot 
kérdeni a’ Moluccaiak , és 
Amboynaiak ’j  a' t. Illy én
kor öízve-gyillnek húfz vagy 
harmintz fzeméllyek. Akkor 
eggy fzenteltt dobnak fzavá- 
val elö-hívják a’ Nitót, né
mellyek viafz gyertyákat 
gyúlytanak. Eggy kevés idő 
múlva meg-jelenik a’ Nito, 
vagy inkább a’ társafágból 
valaki, az az Isteni tifztele- 
tet el-végezi: ’s minekelötte 
a’tanáts kérdéshez fognának, 
Nitót ebédre hívják. Mikor 
az Oraculnm feleletet adott; 
a’ vendégfégnek hátra-ma
radit réfzét meg-efzik. Olea
rius. Mandes lo.

N ixu  Dii. Istenek a’ Ro
maiaknál, kiket a’ gyermek- 
fzülő Afzfzonyok’ fegítöjiknek 
tartottak. Ezek hárman vol
tak; képeik a’ Capítolium- 
ban a’ Minerva’ képével ál
tal ellenben állottak. Azt 
mondják, hogy ezeket az Is
teneket a’ Romaiak Syriából 
hozták , mikor Antiochus Ki
rályt meg-gyözték. Formá- 
jok eggy gyermek-fzűlésben 
vajúdó afzfzonyt mutatott. 
Ovid. Fefius.

NoACHiDáK. A’ Rabbinu- 
fok azt mondják, hogy az Is
ten Noénak és az ő fijainak 
némelly parantsolatokat a- 
dott, meílyek által idvezül- 
hettek. 1. De Judiciis Az em
ber tartozik a’ Bíráknak, Fe
jedelmeknek, és Felső hatal- 
mafsagnak engedelmeskedni. 
S a-
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'i. De Cultu extraneo, Az ha
mis Isteneknek tifzteletek, a’ 
babonafág, és Szentfég-törés 
tilalmas. 3. De maledictione 
Hominis Sanctissimi. Az Is
ten Nevének meg-káromláíá, 
a’ káromkodás, namis eskü
vés, nem fzabad. 4. De Revela
tione turpitudinum. Minden 
vér ellen való fertelmeske- 
dés, Sodomia, barommal 
való közösülés ’s a’ t. tilal
mas. $ · Oe Sangvinis Effufio- 
ne. Nem fzabad vért botsá- 
tan i, valakit meg-febesíteni, 
vagy ineg-tsonkítani. 6. De 
rapina. Nem fzabad lopni, 
tsalni, hazudni. 7. De mem
bro animalis viventis. Az élő 
állatnak valamelly tagját, a’ 
Pogányoknak fzokáfok Izé- 
vént, nem fzabad meg-enni. 
Ezekhez némelly Rabbinufok 
még e’ következőket is ad
ják. i. Nem fzabad az eleven 
állatnak vérét ki-tsapolni, és 
■azt meg inni. Rabbi Chavi- 
na. a. Nem fzabad az eleven 
állatot meg-tsonkítani. Rab
bi Chidea. 3. Nem fzabad a’ 
Magia és a’ Bofzorkányfág. 
Rabbi Simeon. 4. A’ különb- 
bözö nemű állatokat öfzve- 
párosítani, és a’ fákat eggy- 
jnásba oltani nem fzabad. 
Rabbi Elie/er.

Ezeket lehet az íróknál e- 
zen matériáról találni: de e- 
zen parantsolatoknak régifé- 
gekröl kételkednek a’ Tudó
tok; mert fern Jofephus, fém 
Philo, lem a’ régi Kerefztyén 
Atyák nem emlékeznek felö
lök.

A’ Zfidók femmi jövevényt 
nem akartak a’ magok tar-
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tómányokban meg-fzenyved- 
ni, a’ ki ezen parantsolato- 
kat be - nem vette: hadako
zásban is annak, a’ ki ezeket 
nem tudta, ineg-nem kegyel
meztek.

Gém. Bab. t. Sanh. c. 7, 
Seiden, de Jur. N. & G. 1. 1. 
c- ült.

N occa. A’ régi Gothufok 
nak és Getáknak Istenek. Ez 
a’ Romaiaknak és Görögök
nek Neptunufok, uralkodott 
a’ tengeren. Worm azt írja, 
hogy Noccat, Dániának né 
meíly hellyein,Azc./íwnek hív
ták , ’s azt befzéllték felöle, 
hogy ő a’ tengerben és mélly 
folyó-vizekben, tengeri tsuda’ 
képében fzokott meg-jelenni, 
emberi ábrázattal azoknak, 
kik a’ vízbe való háláshoz 
közel voltak. Azt is mond
ták felőle , hogy fokfzor húz
tak - ki ollyan vízbe fúladtt 
embereket, kiknek orrok ve
res vólt, és úgy tettfzett ábrá- 
zatjok, mintha valaki abból 
a’ vért ki-fzívta volna. Ezt 
is Noccáoak tulajdonították.

Monurn. Danica. 1. t. c. 4. 
Nodhamianusok. A’ Ma· 

hummedanufok köztt Ibra
him al Nodhamnak követőji. 
Nodham némelly Philofophu- 
foknak könyveiket olvasván, 
nem tudta meg-mutatni, mint 
nem oka az Isten a’ bűnnek, 
hanemha azt mondaná, hogy 
az Istennek femmi hatalma 
nem volna arra, hogyö bűnt 
tselekedhefsen. De az ő ta- 
nítványi különbben értettek, 
’s azt mondták: az Isten tse- 
lekedhetne rofzfzat, de azért 
nem tselekfzik, mert annak
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rútságát útálja. Nodhám, a’ 
maga követöjivel eggyütt, a- 
xok közzé tartozik, a’ kik 
azt állítják, hogy a’ Korán
ban, ki-vévén Ά Prophetiai 
darabokat, az írásnak mód
jára nézve,femmi különös,fém 
tsudálatos nints: és ha az 
Isten az Arabfokat az ő ter- 
iméfzeti tehetfégekre hagyná, 
írhatnának ollyan könyvet, 
a’ melly a’ Koránhoz az 
ékesen -fzóllásra, a’ tanítás’ 
módjára, és a’ befzédnektifz- 
talagára nézve, nemtsak ha- 
íonló lennne, hanem azt meg 
is haladná. Hales. Koran. 
Praei. Difc. §. 8 3·

Nof,’ bárkája, vagy hajó
ja , mellyel ö az Özönvízkor 
a’ maga famíliájának,és az ok
talan állatoknak meg-tartá- 
fokra kéízített. Leg-többen 
azt állítják a’Tudótok, hogy 
Noé ezt az hajót fzáz húfz elz- 
tendeig tsinálta: máfok pedig 
ennek el - kélzítlélet hetven- 
nyóltz , máfok ötven-két, má
fok kevefebb idóre. határoz
zak. Ezt az hajót Gofer fából 
tsinálta Noé, mellyet az LXX. 
Fordítok négy fzegeletü fának 
vagy Xylon tetragononneX 
fordítanak. Némellyek Cé
drusnak, máfok fenyő, má
fok Cyprus, máfok pufzpáng- 
fának fordítják. Pelletier a’ 
cédrust leg - inkább állítja : 
minthogy az nem fzokott el
rothadni, és Afiában igen fok 
vagyon, A’ Bárkának hol'z- 
fza három fzáz, fzéle ötven, 
rnagafsága pedig harmintz 
fing volt; mellyet fokán, a’ 
benne lévő dolgokhoz képest, 
kitsinylenek. De Buteo, és

s f

Kircher, a’ Mathefisből meg
mutatták, hogy ha a’ közön- 
féges fingét más-fél lábnak 
vefzi az ember, a’ bárka a’ 
benne lévő állatoknak nagy 
is volt. Laniy úgy veti-fel, 
hogy a’ Bárka, a’ Parili Má-. 
ria’ templománál fzáz tízláb
bal hoízfzabb, hatvan-négy 
lábbal pedig keskenyebb 
volt. (a)

A’ Bárkába Noé a’ tifztá- 
tálán állatokból minden félé
ből eggy párt, a’ tifztákból 
pedig hét pártvitt-be, annyi 
eleféggel eggyütt, a’ mennyi
vel az özön - víz’ ideje alatt 
meg-érhették. A’ Terméfzet- 
visgálóknak fzámláláfok fze- 
rént, az állatoknak fzámok 
nem olly nagy, mint azt kö- 
zönfégefen gondolják: mert 
a’ négy-lábú állatoknak ne
meknek fzámok fzáz, a’ fzár- 
nyas állatoké pedig két fzáz 
nintsen. Azok, a’ kik az ál
latokról írnak, mind-öfzve 
fzáz hetven nemű állatokat 
fzámlálnak: Wilkins Püspök 
pedig meg-mutatja, hogy tsak 
hetven-ket féle négy lábú ál
latokat kellett a’ Bárkába 
vinni. A’ Bárka három pad 
láfokra volt el-ofztva: hihe
tő hogy az alsóban a’ négy
lábú állatok, a’ középsőben 
az állatoknak eledelek, a~ 
felsőben pedig a’ madarak. 
Noé, és az ö tseledi voltak. 
A’ Buteo’ fzámlálása Izerént, 
a’ Bárkában való állatok nem 
foglaltak annyi hellyet, mint 
öt fzáz lovak, főt azt mond- 
ja, hogy azok ötven pár ökör’ 
Jiellyén el-fértek. Lamv hat
van - négy pár ökör íiellyet

ve-
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vefzen: és ha fel-tefzfzük, 
hogy eggy ökör annyi hellyet 
fog-el, mint két ló , és így a’ 
Barkában két fzáz ötven-hat 
ló fért vólna-el, úgy abban 
minden féle állatnak elég 
hellyé vólt.

A’ Mahummedanufok azt 
mondják, hogy Noénak tsak 
két efztendeje vólt a’ Bárka 
építésre; hogy az Isten ma
ga mutatta-meg neki az élő
fát , a’ mellybol a’ Bárkának 
kellett épülni, melly fa húfz 
eíztendeig nevelkedett annyi
ra , hogy belőle építni lehe
tett: Noé a’ Bárka’ tetejére 
fel-máfzott, ’s onnan kérte 
az embereket, hogy az Isten’ 
nevében menjenek a’ Bárká
ba ; melly midőn meg-kezdett 
indúlni , az Isten’ Nevének 
fegítfégül való híváíara meg
állóit. Azon nyóltz fzeméllye- 
ken kívül, kiket Móíés em
lít, még hetven-kétfzeméllye- 
ket fzámlálnak, kik megtar
tották életeket a’ Bárkában, 
a’Noe’egéfz tseléde köztt pe
dig, tsak az 6 unokája Ca
naan nem ment-be, a’ ki is 
az özön-vízben el-vefzett. (b)

Némelly Rabbinufok azt 
mondják, hogy eggy Bafani 
Király, lovával eggyíitt a’ 
Bárka’ tetejére fel-ment, ’s 
ott tartotta-meg életét. Má- 
fok azt mondjak, hogy eggy 
Philemon nevű Egyiptomi 
P ap , minden tselédével a’ 
Bárkába ment Noéhoz.

Onkelos és Jonathan azt 
írják , hogy Noé azon az 
hellyen ment a’Bárkába, Az 
hol azután Babylon vároí'a 
állott: máfok pedig azt az

hellyet Indiában kerefik, ’s 
azt állítják, hogy míg az özön
víz tartott , addig Noé az 
egéfz világot körül-haj ókáz- 
ta. El-múlván az özön-víz, 
a’ Bárka az Ararát hegyén 
még-állott. (c) A’ Geogra- 
phufok ugyan nem eggyez- 
nek-meg rajta, mit kelljen 
az Ararát hegyén érteni: 
mindazáltal nagy réfzént 
Araráton Armeniat értik, hol 
a’ Gordyranuíi hegyek vágy
nak, mellyeket az egéfz vi
lágon leg - magasabbaknak 
tartanak. És ez az értelem 
leg-jobban érdemel hitelt. 
Mert ha az özön-víz a’ leg
magasabb hegyeket is meg
haladta; ha a’Bárka az özön
víznek apadáfa után a’ leg
elfő napon kezdett meg-fe- 
nekleni: annak az hellynek, 
hol ez a’ dolog efett, igen 
magasnak kellett lenni; an
nak az hellynek pedig az Ara
rát hegyét leg-jobban lehet 
tartani. Az Armenufok azt 
mondják, hogy a’ Noé’ Bár
kájának darabjai ma is meg- 
vagynak eggy olly nagy me
redek hegyen , a’ mellynek 
tetejére fel-nem lehet menni. 
Ezen hegyre fel-akart menni 
eggy Ejmiadzini Barát, a’ki 
azután Niíibisi Püspök lett, 
hogy ott a’ Noé’ Bárkáját 
meg-láthafsa ; de az Isten 
eggy Angyal által abból eggy 
darabot küldött neki, a’ ki 
töl azt is meg-izente, hogy 
ne Is igyekezzen hafzontalan 
az hegyre fel-menni; mert az 
Isten fenkinek - lém engedi, 
hogy oda fel-mehefsen , ’s 
hogy azt az hajót, melly olly
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fok állatokat életben meg
tartott , valaki darabokra 
fzaggathafsa. (d)

(a) Őrig. c. Celf. 1.4. Aug, 
de Civ. Dei. 1. is. c. 17. de 
Arca Noé. (b) D' Herbelot. 
(c) i Mos. 9:4. (d) Boulaye's 
Voyages.

N oetianusok. Eretnekek 
az III. Században, kiknek fe
jek volt Noetus, Smirnából 
vagy Ephesusból való Phi- 
loíöphus, ki a’ maga tudo
mányát Herrn ogenestöl és 
Praxeástól tanulta. Ma
gát Istentől kiildettetett má- 
fodik Mósesnek, testvérét 
pedig Áronnak, vagy Phila- 
ftrius fzerént, Ilyésnek nevez
te. Azt tanította, hogy az 
Istenié gben tsak eggy fze- 
mélly vagyon: az íge es Szent 
Lélek, tsak küllő nevezetek, 
mellyek az Istennek tsak az 
ö különbbözö munkádra néz
ve tulajdoníttattatnak: a’ te
remtésre nézve Atyának, az 
emberré való léteire nézve, 
Fiúnak, az Apóítolokra va
ló le-fzállásra nézve, Szent 
Léleknek neveztettetik az 
Isten.

Noetus az Ephefuli Conci
lium elébe idéztettetett, hogy 
a’ maga tudományáról í'zá- 
mot adjon, hol igen hellyes 
Vallást tett. De mihellyt tíz 
vagy tizenkét tanítványokat 
talált: a’ maga tévelygő tu
dományát azonnal kezdette 
terjelzteni. Az Ephefuíi Con
cilium az Ekkléfiából ki-re- 
kefztette Ötét, ’s mindentifz- 
lefséges temetfégtöl meg-foíz- 
totta. Midőn újra meg-kér- 
deztettetett tudománya felől; 
azt nem tsak meghallotta,

N oe.

hanem mentette is , ’s így 
fzóllott. „Mi rofzfzat tseíe- 
kedtem? Én eggy Istent imá
dok: Ö kívűlötte más Istent 
nem esmerek: ő fzülettetett, 
fzenyvedett, ’s meg halt. ” 

Epiph. Haer. 57· Theod, Haer. 
Fab. 1. 3. Philafir. haer. 53. 
Aug. Ruffin. Ifidor. &c.

f  N omocanon. így ne
veznek a’ Canonistak né- 
melly Ekkléíiai rendeléfeket, 
mellyek mellett vágynak a’ 
Tsáfzári törvények is, a’ 
mellyeken amazok fundáltat- 
tatnak. Leg első volt Johan
nes Antiochenus Conílantino- 

olifi Patriarcha, a’ ki sS4- 
en Nomocanont ír t , mellyet 

ötven titulufokra ofztott-el, 
’s mellyekben minden Ekklé- 
fiai dolgokat be foglalt. Leg- 
hírefebb az, a’ mellyet Pho- 
tius Conftantinopolifi Patri
archa 883-ban tsinált, ’s azt 
tizen négy fzakafzokra ofz- 
totta. Erre 1180-ban Theod. 
Balfamon eggy Commentari- 
ust írt, Harmenopulus pe
dig röviden elő adta. ia$s- 
ben, eggy Athoíi Barát Arfe- 
nius, eggy új rövid Nomoca
nont keízített,mellyre fok jegy- 
zéí’eket is tett; mellyekben, 
meg-mutatja, mint eggyezze- 
nek a’ Tsáfzároknak paran- 
tsolatjaik, a’ Patriarcháknak 
Rendeléfeikkel. Utoljára eggy 
Bafilius’ rendén lévő Barát 
Blaftares, az Ekkléíiai Rende- 
léfékét öfzve-fzedte, ’s a’ Vi
lági törvényeket melléjek rak
ta , roelly munkát Ö Syntag- 
ffmnak nevezett.

Néha a’ Nomocanon, azo. 
kát az Öízve-fzedett Canono» 

kát

*9
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kát jelenti, a’ mellyeket az 
Apoftoloknak, Conciliumok- 
nak, és Ekkléfiai Atyáknak 
fzoktak tulajdonítani, és a’ 
mellyekben í'emmi Tsáfzári 
törvények nintsenek. Hlyen 
Somocanon az, a’ mellyet 
Jo. Bapt. Cotelier adott-ki. 
A’ Görögöknek Libri Pceni- 
tentiales nevű könyveik is, 
Nomocanono\r\.Sik neveztet- 
tetnek. Illyen Nomocanon 
Paenitentialist írt Johannes 
Jejunator. Doujat. Hift- du 
Droit. Can.

ΝθΝ-CONFORMISTán. L. 
Dijfenters.

t- Nossajrioun. Eggy kü
lönös Secta a’ Mahummeda- 
n ufóknál, az Al-Schiiták köztt 
a’ kik azt hifzik, hogy a’ jó 
és rofzfz lelkek, testben meg
jelenhetnek , főt hogy az Isten 
is néha testet vefzen magára; 
és minthogy foha fém volt 
tökélletefebb ember, Mahum- 
med után, mint Ali: az Is
teni terméfzet magát ö vele 
egpyesítette, úgy hogy az Ö 
fzaja által íizóllott, az Ő keze 
által tselekedett. *s a' t. Más 
Mahummedanufok ezt a’ tu
dományt , mint a’ mellyet, az 
Ő ítéletek fzerént, a’ Nofsai- 
riounok a’ K e r e f z t y é n e k ’ 
könyveikből vettek, meg-ve- 
tik. Nofsairioun, Nazaraeust 
tefzen; melly néven hívták 
volt régen azokat, a’ kik a’ 
Zsidó Vallást el-hagyván, Ke* 
refztyénekké lettek. L. JSa- 
zatCBufok. D' Herbelot. A l  
Scharejtan. Greg. -Abuípha
rag. in Dynast.

N otaricon. A’ Zsidó Cab- 
balának eggy neme. L. Cab
bala,

f. N ovatianüSOK. Eret
nekek a’ III. Században. Ezek
nek fejeik voltak, eggy Car- 
thagobeli Pap Novatus , és 
Novatianus, a’ ki a’ Romai 
izéket eröfzakofan akarta el
foglalni. A’ Novatianufok’ 
eretnekfégeknek eredete ez: 
Midőn Decius R. Tsáfzár 
kegyetlenül üldözte volna a’ 
Kerefztyéneket, az Hitet fo
kán meg tagadták : de mi
dőn az üldözés fzűnni kez
dett, az hittől el-fzakadttak a’ 
Kerefztyén Vallásra vifzfza 
akartak térni. Akkor ez a’ 
kérdés támadt; Az illyen hit
től ízakadttakat vifzfza kel
lene - é mindjárt venni az Kk- 
kléliába: vagy pedig elöfzör 
fzoros Ekkléfiai fenyíték alá 
kellene zárni ? Az utolsót 
erősítette Cyprianus; az elíbt. 
Novatus, és Felicilfimus, a’ 
ki a’ Novatus’ fegítfége által 
Diaconufsá lett vólt. Ezek 
ketten azt mondták, hogy az 
hittől fzakadttakat mindjárt 
vifzfza kell venni az Ekklé- 
fiába , mihellyt azokért a’ 
Confefsorok az Ekkléfiánál 
el'edeznek. Midőn ezért a’ 
dologért Carthagóban nagy 
vefzekedés támadt; Novatus 
Romába ment, hol No vatia- 
nust meg-találta , a’ ki ak
kor Corneliufsal a’ Romai 
Püspökkel nagy hartzban 
vólt. A’ többek köztt Cor- 
neliusnak ízemére azt vetet
te Novatianus; hogy ő igen 
könnyen engedett az hittől 
fzakadttaknak; és épen ezen 
a’ dolgon verfengett Cypria
nus is Novatufsal és Felicis- 
fimufsal. Novatus midőn Ro- 

má-



Nov. Nov. 3 *

mában vélt, a’ Novatianus5 
réízére állott, ’s Ötét arra 
indította, hogy magát Corne
lius ellen oltalmazza: a’mint
hogy mind a’ ketten nagy 
tűzzel folytatván ügyöket, 
annyira mentek , hogy eggyik 
a’ máfikat fok illetlen dol
gokkal kezdette vádolni; a’ 
melly annyival botránkozta- 
több dolog vólt, hogy fokán 
által - láttak, hogy őket nem 
az igazfágnak Izeretete ve
zérletté, hanem a’Püspökfég- 
mek kívánása: leg-al^b No- 
vatianus felöl úgy gondol
koztak. Novatianus minden
felé leveleket küldözött, 
mellyekben azzal vádolta 
Corneliust, hogy Ö törvénye
ién nem rendeltettetett , ’s 
kérte az Ekkléfiákat, hogy 
a’ kik az ördögöknek áldoz
tak , azokat ne botsáfsák az 
Ür’Afztalához:mert az ollyan 
fzeméllyeket intheti ugyan 
az Ekkléfia a’ meg-térésre, 
de azoknak fém bűn botsá- 
natot nem hirdethet, fém a’ 
maga kebelébe nem veheti, 
hanem azoknak forfokat 
egyedül Istenre kell bízni. 
És e’ vólt a’ Novatianufok- 
nak elfő fő tévelygések. Az
után tovább ment , és azt 
minden halálos bűnökre ki- 
terjeíztette , a’ mit elöfzör 
tsak az Hittől fzakadttakról 
mondott; végre pedig azt 
mind azokra a’ bűnökre al
kalmaztatta , valamellyeket 
az ember a’ Kereíztfég után 
tselekefzik. Sőt azt is taní
totta utoljára, hogy a’ kik 
a’ Kerefztyzn Vallást meg
tagadták, azoknak az Isten’

irgalmaftágához femmi re· 
ményfégek nem lehet: melly 
állítáfával azt tselekedte, 
hogy fokán kétfégbe esvén, 
a’ Kerefztyén Vallást meg
tagadták , ’s Pogányokká let
tek. (a) A’Novatianus’ köve- 
töji fok más tévelygé fékét ie 
ragafztottak az Ö értelméhez.
{>. o. kárhoztatták a’ máfod- 
zori házafságot: azt az Ek- 

kléfiát, mellytöl ők el-fza- 
kadtak, nem tartották igaz 
Ekkléfiának lenni, és így a* 
kik abból ő hozzájok men
tek, azokat újra meg-kerefz- 
telték: a’ máfodfzori háza
lóknak az Úr’ Vatsoráját ki
nem fzolgáltatták, a’ férjhez 
mentt özvegy afzfzonyokat 
pedig házafság töröknek tar
tották. Némellyek azt is 
mondják felölök, hogy ők a’ 
Szent Háromfág felöl nem 
jól értettek; de azt nem lehet 
ellenek eléggé meg-mutatni.
(b) Cyprianus meg-vetette a* 
Novatianufok’ kerefztfégeket, 
valamint a’ más Eretnekekét 
is: de azt a’ Nicaeai Conci- 
liumnak nyóltzadik Canona 
hellyben - hagyja. A’ mint 
Théodoretus írja, a’ Nova-' 
tianufok a’ Kerefztfégben 
femmi olajjal nem éltek; és 
ugyan azért kenték-meg azo
kat , a’ kik közzűlök az Ek- 
kléfiába vifzfza - tértek, (c) 

Külsőképen különös fzent- 
féget mutattak a’ Novatianu
fok; é$ noha ők a’ Novatia
nus nevezetet egéfzen meg- 
nem vetették is: mindazáltal 
jobb fzerették magokat Ca- 
tharuft'k nak, vagy Tifztáknak 
nevezni; és a’ mint a’ Phari- 

fsu-
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l'aeufok, úgy Ök fém engedték- 
meg, hogy valaki hozzájok 
közelítsen, hogy tifztátala- 
nokká ne legyenek. Az a’ 
Szakadás,mellyet a’ Novatia- 
nufok okoztak, Olafz Orfzág- 
ból és Nap-nyúgotról, el-ter- 
jedt Nap-keletre is, és fok 
ideig tartott Alexandriában, 
Conltantinopolisban , Scy- 
thiában, Africában. Leg-in- 
kább pedig Phrygiában és 
Paphlagoniában laktak a’ 
Novatianufok. Ügy látfzik, 
Conflantinus Tsáfzarnak 326- 
banköltt törvényéből, mint
ha ö a’ Novatianufok eránt 
valamelly kegyelmefségét 
mutatta vólna: mert azon 
törvény fzerént, bírhatták a’ 
magok templomaikat és te
mető - hellyeiket, ha azok 
nem az Ekkléíiájé voltak. De 
ugyan Conflantinus, 331-ben 
költt parantsolatjában, a’ leg- 
útálatofabb Eretnekekhez 
fzámlálja őket; meg-tiltja ne
kik mind közönféges, mind 
magános öfzve - gyüléfeket, 
templomaikat el-fzedte, ’s 
elöl-járójikat fzámkivetésbe 
küldötte. De a’ Tsáfzárnak 
ezen keményfégét, meg-lágyí- 
totta a’ Novatianufoknak 
Püspökök Acatius, a’ kit a’ 
Tsáfzár, ártatlan és feddhetet
len életéért, nagyra betsíilt. 
Ez az eretnekfég az V. Szá
zadnak közepéig tartott, (d) 
A’ Novatianufok ellen Con- 
ciliumot tartottak Carthagó- 
ban, mellyet a’ Romai Con
cilium Cornelius P. alatt meg
erősített. A’ Romai Püspö
kök nagy ellenfégeik voltak 
a’ Novatianufoknak. Neveze

teién Innocentius, ki-hajtotta 
őket Romából, és fok templo
maikat el-fzedte. Coeleftinus 
minden jóságoktól meg-fofz- 
toáta.

f /a ) TH’em. H. E. T. 3. art. 
Nttvatiens. Socr 1. 4. c. sg- 
Cypr. in Novat. Eus. 1. 6.c. 43.
(b) Epiph. Haer. 59. c. 3 .xiug. 
Haer. 38· Theod. 1. 8- c. 5. (c) 
Cone. La'/d. 1. 7. (d ) Vöd. 
Theod. 16. t. 5.I. 4. Hozom. 1. s. 
c. 32.

Novendialk. Eggy ki- 
lentz napig tartó áldozat a’ 
Romaiaknai, melly által az 
Isteneknek haragjokat, ’s né- 
mclly jegyek által ki-jelentet- 
tetett veízedelmeket akartak 
el kerülni. Ennek az innep- 
nek meg-fzenteléfét, a’Tanáts 
fzokta volt a’ Pontifex Ma 
ximusnak és a’ Prastormik 
meg-parantsolni. Ezt az in- 
nepet leg-elöfzör Tullus Ho- 
ftihus rendelte, midőn meg
hallotta, hogy az Albániái 
hegyen Lati n inban , ollyan 
nagy jég-eső elett, hogy an
nak jegeit fém nagyfágára,fem 
keményíégére nézve, a’ nagy 
darab kőtől meg-esmerni nem 
lehetett.

Livius. Hifi. L. i.
Novensiles d ii. A’ Po

gány Romaiaknál Istenek, a’ 
kiket Tatius a’ Sabinuí'oknak 
Királyok vitt Romába. így 
neveztettettek azért, mert 
kilentzen voltak; úgymint 
Lat a , Penus, M ineva , Fe
ronia, halui, Fortuna, F»rs, 
Fd'-s Ftft a. Máfok a’kilentz 
Murákat, máfok pedig az 
idegen Orfzágokról Romába 
vitettetett Isteneket értik raj

tok.
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tok. Gy raid, Synt. De or. Pi
tije us. Parro.

Novitiusok. így nevezik 
a’ klaftromokban azokat a’ 
Személlyeket, a’ kik minek- 
előtte a’ Szerzetbe állanának, 
proba időt tölteneki Ezt az 
időt Novitiatusxlak hívják; 
a’ melly el-telvén, a’ Novitiu- 
lok a’ Szerzetbe állanak, ha 
alkalmatoí'ok. A’ Jefuitáknál 
különös probájik voltak a’ 
Novitiufoknak. És hogy a’ 
magok engedelmefsé^eket an
nál inkább meg-tanulhaí'sák, 
azt némelly képekben adták* 
elő. p. o. Az házakban volt 
eggy kép ki-festve, melly á’ 
vállán lévő rakás fának ter
he alatt le-hajlott: mellette 
ezen írás volt: Fortiter. En
nek a’ képnek eggyik kezé
ben eggy hárfa volt, melly 
a’ víg engedelmefséget jelen
tette: jobb keze felöl eggy 
kutya ugrált, melly az en- 
gedelmeíségben való ferény- 
léget példázta: a’ méllyé 
nyitva volt, melly azt mutat
ta , hogy a’ Szerzetes mind 
ízívével, mind tagjaival kéíz 
a’ maga Elő 1-járojinak fzol- 
gálni: bé-zártt fzája azt jelen
tette , hogy Ö Elöl-járóji ellen 
nem zúgolódik: be-dugott fü
le pedig azt, hogy Ö Elől- 
ja rój inak parantsolatj oknak, 
akarmelly kedvetlenek le
gyenek is azok, engedelmes
kedik.

Ha valamelly iüovitiust va- 
lamelly kötelefóég ellen enge- 
deilenkedni tapafztalnak,azt 
a’ leg-alább váló dolgoknak 
v égbe - vitelekre büntetik; a’ 
betegek és öregek körál. Há

pedig vagy engedetlenkedik. 
Vagy zúgolódik’ vagy ebéd’, 
vagy vatsora’ idején a’ Refe- 
ctoriumba vitettetik, ott hibá
ját az egéfz Tárfafág előtt 
meg-vallja, magát vádolja, az
után azt a’ dolgot, a’ melly - 
től magát Vonogatta, végbe- 
vifzi.

Lud. Lucius. Hifi. Jefuit.
1. i. c. 3.

Nox. Éjj. A’régi Pőgáriyok 
az Éjiét Istennek tartották, ’s 
azt a’ Cháos’ le ányának ne
vezték. Orpheus leg-régibb 
Istennek nevezi Ötét; máfok 
az Isteneknek és embereknek 
anyjoknak mondották. A’ 
Poéták úgy Irják-le ötét, mint 
a’ ki eggy fekete fedéllel be
vonván magát; eggy fzekereii 
megyen, mellyet tsillagok 
követnek. Az ő neki aldoz- 
tattatrii fzokött állat eggy ka
kas volt; minthogy ez az ál
lat a’ tsendefségnek eilenlege. 
Az Éjjnek fok gyermekei vol
tak; mint a’ Dühöfség; Ve- 
fzekedés, Halál, Álom, Sze
retet, Tsalárdfág, Félelem, 
Munka, írigyfég, Setétfégj 
Nyomorúfág, Panafz, Vak- 
meröfég, ’j a' t.

Faus. 1. 5. c. i 8'- Pomey. 
Pahth.

ÍítouPi . Így nevezik a‘ 
Görög Ekkléfiaból ki-rekeíz- 
tettetett fzeméllyeket: mert, 
a’ mint mondják, az o lya
noknak testeik nem rothad-· 
ftak-el a’ főidben, hanem fel
fúvódnak, és lia mozgatják, 
ollyan hangot adnak, mint 
á’ dob. Innen Tympaniták- 
nak is neveztettetnek. Ennek 
illyen példáját beízéllik : II, 

Ma-
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Mahummed fokfzor hallotta, 
melly nagy ereje legyen a’ 
Görögöknél az Ekkíéliából 
való iu-rekefztettetésnek: az
ért is Maxiinusnak a’ Con- 
ítantinopolifi Patriarcliának 
itteg-parantsolta, hogy mu
tatna neki eggy ollyan hóltt 
embernek testét, a’ ki az Ek- 
kléíiából ki - rekefztettetve 
halt-meg. A’ Patriarcha, a’ 
ki nem tudta, mint tegyen 
eleget a’ Tsáfzár parantso- 
latjának, a’ dolgot a’ Papok
nak meg mondta. Azok köztt 
volt eggy igen öreg, a’ kinek 
eízébe jutott, hogy Genna- 
dius Patriarcha’ idejében te- 
mettek-el eggy fzép özvegy 
afzfzonyt, a’ kit az Ekkléfiá- 
ból azért rekefztettek volt 
ki, hogy a’ Patriarchát meg- 
fzidalmazta. Ennek testét lök 
idő múlva fel-ásták; de midón 
azt rothadás nélkül egéfzen 
találták, máfodfzor el-temet- 
ték. Maximus ezt a’ dolgot 
meg-izente a’ Tsáfzárnak, a’ 
ki embereket küldött. Ezek
nek jelenlétekben a’ testet is
mét íel-ástak, kik tsudálkozva 
nézték, hogy az meg-nem rot
hadt, hanem tsak meg-feke- 
tedett, és mint az hójag fel
fúvódott. Ezt hallván Ma- 
hummed, a’ testet a’ Pam- 
macarista nevű templom’ ká
polnájába vitette. Nem fok 
napok múlva a’ Patriarchá- 
nak az hóltt testet fel-kellett az 
átok alól öklözni; a’ midőn 
pedig az alól fel-óldozta azt, 
a’testnek tsontjainak és inai
nak ropogál'okat lehetett hal
lani. Akkor a’ Tsáfzár’ f i 
emberei be-tették azt a’ ká-

fjolnába, és midőn eggyné- 
lány nap múlva újra meg

nézték; már akkor egéfzen 
porrá vált. Ezt a’ tsuda dol
got meg-értvén a’ Tsáfzár, 
meg-valíotta, hogya’Kerefz- 
tyén Vallásnak igen nagy ere
je vagyon. Grill-1. Hill, of 
Mahummed II. Schmid de 
abfol. mortuor tympanico
rum.

* Nudipeda lia . Eggy in- 
nep, melly majd minden Po- 
gánvoknál fzokásban volt: 
Azért nevezték úgy, mert 
akkor a’ Procefsiókon mezí
telen lábbal jártak. Sagittar. 
Difs. de Nudipedalibus. Pi- 
tifius.

N unc d im it t is . Az öreg 
Simeon’énekének első fzavai 
Deákul, mellyet akkor mon
dott , mikor a’ kisded Jefust 
a’ templomban találta. A’ 
régi Kerefztyének éltek ezzel 
az énekkel; de bizonytalan 
a’ templomban-é, vagy tsak 
kiilönöíén a’ magok házok- 
nál ? Eggy Egyiptomi Mária 
nevű Szent Afzlzonynak éle
tében találjuk, hogy ő halá
la’ óráján Ür’ Vatsorájával 
élt, az Apolloli Hit’Formá
ját, az Űri Imádfágot el-mond- 
ta , ’s a’ Simeon’ énekét el
énekelte az VI. Században. 
Ma is énekelik azt az Angliai 
Ekkléíiában a’ délutánni Is
teni tifzteletkor, a’ máfodik 
olvafás után. Durant, de Rit.
1. I .  c. 16.

Nyctelia . A’ Bacchus5 
innepe a’ régi Görögöknél, 
így nevezték , mert az ezen 
az innepeti való ízokáfokát 
éjjel végezték. Ez minden 

har-
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harmadik efztendőben elő-for- 
dúlt: de minthogy fok mér- 
tékletlenkedéfek és tifztáta- 
laníágok köztt vitték-végbe, 
a’ Romaiak Italiában meg
tiltották.

t  Nympha. Némelly alsóbb 
rendüIsten-Alzfzonyok, Ocea- 
nusnak és Tethysnek leányai. 
A’ Nymphák fok-félék vol
tak: nevezetetek az Égi és 
földi Nymphák. Az Égi Nym
phák ollyan lelkek voltak, 
mellyek az Égi testeket igaz
gatták. A’ Földi Nymphák 
pedig ez alsó világnak bizo
nyos rélzeire vifeltek gondot. 
A’ Földi Nymphák, vagy víz
ben, vagy fzárazon lakok vol
tak. A’ víziek ismét fok-fé
lék voltak. Oceanitides, vagy 
az Oceanus’ Nympháji. 2. Ne
reides, a’ Nereus' leányi. 3. 
Najades , Ephydriades , vagy 
a’ forráfoknak Nymphájik. 5. 
Limaiadét vagy a’ tavaknak 
Nymphájik. A Földön, vagy 
fzárazon lakók voltak. 1. O- 
reades. vagy hegyi Nymphák.
2. Napaeae, réti Nymphák.
3. Dryades és Hamadryades. 
erdei Nymphák. Ezeken kí
vül voltak még más Nym-

hák is, mellyek bizonyos
ellyektől, vizektől, hegyek

től. ’sa ’ t. vették neveket; mint 
Cythceroniades, a’ Cythasron 
hegyétől Boeotiában: Dodo-

nides, Dodonától, Tyberia- 
des, a’ Tyberistöl, lsmeni* 
des, azlsmenustól ’s a' t. Téj- 
jel, olajjal, mézzel, és borral 
áldoztak nekik.

A’ Görögöknek a’ Nyrm
[>hák felöl való értelmek, va- 
amint a’ Nympha név is, a1 

Phoeniciu főktől fzármazott* 
Mert a’ mint Porphyrius bi
zonyítja, ök minden emberi 
lelket Nymphának hívtak* 
A’ testtől el-váltt lélekről azt 
hitték, hogy az az ollyaii 
hellyeken fzokott múlatni * 
a’ mellyeken fzeretett lenni* 
míg a’ testtel eggyütt volt* 
Ez adott alkalmatofságot, 
nem tsak a’ Napkeleti,- ha^ 
nem más nemzeteknek is ar
ra , hogy az erdőkben és zöld 
fák alatt áldozzanak, ’s a* 
meg-haltt telkeknek úgy te·· 
gyenek tifztefséget. A’ Gö
rögök innen vették azt az ér
telmet , mintha az 0 régi Elé·* 
jiknek, vagy az ő Ofízágok- 
nak régi lakofainak leikeik* 
kik a’ hegyeken laktak, Orea· 
defek, a’ kik a’ tengeri par·* 
tokon laktak, Nereidefek, a’ 
kik pedig a’ folyó - vizek és 
forralok mellett laktak, Na· 
jadefek voltak volna.

Rojhu Ant. Rom. Natat* 
Comes. MythoL Ovid. Faft* 
L i*

o ,

C ^ aMnéS. t .  ßagrtrt. a’ test még él-riem teMéftette-
Oeit . Tefzi ez a’ fzó azt tett. Ugyan - ez a’ fzó tefzi az 

a’ kötelefséget , a’ mellyet efztendőnként elő-fórdúló 
a’temetés’ alkalmatofságával Mifét, mellyetvalamelly em- 
akkor viíznek végbe, mikor bér’ halálának napján tarta-;

C a, nak.
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nak. Az iIlyen Miiek köztt 
leg-nevezeteíébb egefz Euro- 

aban, a’ Childebert Királyé, 
z. Tamás’ napját meg-elöző 

estve, a’ Sz. Germanus Des- 
prez’ Abbatiájában.

OblataE. Sz. Francifca 
Oblatdji. Noha ezek az Ob- 
laták nem Apátzák, lem fo
gadást nem tefznek; mint 
hogy a’ Congregatiót oda 
hagyhatják, ’s férjhez me
hetnek : mindazáltal a’ Sz. 
Benedictus’ Regulájit követik. 
Ezt a’ Congregatiót, 1433-ban, 
eggy Romai nemes embernek 
Ludovicus de Pontianisnak 
feleíége, Sz. Francisca ízér
zetté. Máfutt nints klaftroma, 
hanem tsak Romában. Hiß. 
des Ord. Rel. T. 6.

Oblationariusok . Me~ 
diolanumban a’ Sz. Ambro- 
íius’ Oskolájából valók. A’ 
Mediolanumi Ekkléíia ma is 
meg-tartja azt a’régi fzokást, 
hogy a’ Cathedrale templom 
ban, a’Nagy Miié’ idején, min
den nap’ kenyérrel es borral 
áldoznak. Ezen Szent ajándé
kokat két öreg férjfijak és 
afzfzonyok ízokták be-vinni, 
az egéíz Megyében lévő Hí
veknek képekben. E’ végre 
vagyon keit Társafág rendel
ve, mindenik tíz fzeméllyek- 
böl álló ; eggyik öreg ferjfi- 
jakból, a’ máíik öreg aíz- 
fzonyokból áll : ezek eggy 
Congregatiót tefznek, mellyet 
Sz. Ambroíius’ Oskolájának 
neveznek. A’ leg - öregebb 
férjfit Priornak, a’ leg-öre- 
gebb afzízonyt pedig Prioris- 
lanak hívják. Öltözelek fe
kete, övök fzíjj. Midőn az

36
áldozatra mennek , mind a’ 
két férjfi eggy fejér ruhával 
keríti-körifl magát, a’ melly- 
ben az eggyik. a’ kenyeret, 
a’ máíik a’ bort vifzi: a’ két 
afzfzonyok is hafonlóképen 
tseiekeíznek. De midőn a’ 
férjfijak a’ Cborusba mennek, 
az afzfzonyok tsak az óltáv’ 
gradítsánál állanák, ’s az 
ajándékot az áldozó Papnak 
ezen fzókkal mutat ják-be: 
.Benedicite Pater Reverende! 
mellyre a’ Pap így felel: Be
nedicat te Deus, & hon tuum 
munus .in  nomine Patris, &c. 
a’ Manipulust nyúlytja nékik 
a’ tsókolásra, azután a’ Cho
rus’ ajtajára megyen , ’s az 
ajándékot el-veí’zi tölök.

Hiß. des Ord. Rel. T. 8. C. 33.
f. Oblatusok. így nevez

ték a’ régi Kerefztyén Ekklé- 
íiában azokat a’ gyermeke
ket , a’ kiket az ö fzüiéjik 
klaítromba vittek, meg-nyí- 
rettek, az Istennek ízentéltek: 
ezeknek eggyik kezeket az 
óltáron levő ruhába takar
ták ; a’ melly azt jelentette, 
hogy ők a’ klaílromi életet 
foha oda nem hagyják. Az 
illyeneknek femmi réfzek nem 
volt az atyai örökfégben, ha
nem a’ fzülék, abból a’ mi 
őket illette, adhattak vala- 
melly réfzt a’ klaítromnak.

Oblatufoknak hívták azo
kat is, a’ kik magokat és jó- 
ízágokat valamelly klaílroin- 
nak ízentelték ; rémellyek 
azért, hogy ők Barátokká 
legyenek ; máfok azért, hogy 
a’ mikor nekik tettfzeni-fog, 
Barátokká leheísenek ; mólok 
azért, hogy a’ klaütom viíel-

jeu
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jen gondot az ö élelmekről; 
máfok pedig azért, hogy mind 
magok, mind maradékok, a’ 
klaltromnak fzolgaji legyenek: 
ezek az utólíők, kiket Servi 
Ec eleji cent k is nevezlek, a’ 
klaltromnak négy Denariufo- 
kat adtak magok Szolgálat- 
joknak jeléül, vagy pedig 
harang kötelet hordoztak 
nyakokban, klaftromi ruhát 
vií'eltek, de a’melly a’ Bará
tokétól kiilönbbözött.

Verdunban a’ Sz. Pál kla- 
Itromában vagyon eggy 1360- 
ban költt írás, melly fzerént 
eggy embernek olly fel-tétel 
alatt engedtettetett - meg az 
házafság, hogy ha két gyer
meke fog -íziileUetni , az 
eggyik a’ klaltromé legyen.

Oblatuíoknak nevezték 
Frantzia Orfzágban azokat 
a’ fzeméllyeket., a’ kiket a’ 
Király az ollyait Abbatiák- 
ba tett. mellyek a’ Koronájé 
voltak: ezeknek tildék volt 
harangozni, a’ templomot 
tifztogatni, V a’ t meliyért 
nekik eggy Barát réí'z járt. 
Az illyen fzeméllyek több
nyire íánta katonákbólállot- 
tak’s ritkán voltak valamelly 
dologra kötelelék. Idővel az 
illyen ohlatufokat az Invali
dusok házokba Parisba vit
ték által.

Oby öreg ember. Eggy 
bálvány kép , az Oby vize 
mellett lakó Ostiaki Tatárok
nál. Maga fából vagyon , az 
orráról, nielly a’difznó orrá
hoz hafonló , eggy vas horog 
függ, fzemei üvegből vágy
nak , fején két Szarvak látsza
nak ; lakó - hellyét minden

harmadik efztendőben vál
toztatják , ’s az Oby vizén- 
hajóban eggy hellyröl másra 
nagy pompával hordozzák. 
Mikor a’ jég meg-olvad, ’s 
a’ víz a’ partján ki-önt; ak
kor nagy fokafág gyűl hoz
zá , ’s kérik ötét, hogy adjon 
jó haláfzatot nekik. De ha 
az idő nem Szolgál kedvek 
fzerént: kávomoíják és tsú- 
folják ötét,, mint eggy öreg és 
tehetetlen Istent. Ellenben pe
dig ha az haláfzásban Ize- 
rentséfek: háládatoíök erán- 
ta , ’s a’ nyereségnek eggy 
réfzét neki adják.

Collection o f F oyages to the 
Kort. T. 8.

* Occasio. A’ régi Po- 
gányoknak Istenek, a’ ki 
vigyázott arra az időre, mi
kor lehet valamelly dolgot 
leg - fzerentsésebben végbé- 
vinni. A’ képe mutatott eggy 
mezítelen afzízonyt, a’ ki
nek feje hátúi kopafz volt, 
elöl pedig nagy üstöké füg
gött; eggyik lábát fel-emel- 
ve tartotta, a’ maiikkal eggy 
forgó kereken állott, eggyik 
kezében borotva, a’ máíik- 
ban vitorla volt, lábai Szár
nyalok voltak. Mind ezek 
azt jelentették , hogy az al- 
kalmatoí'ság állhatatlan,’s ha
mar el-mű] ik, és ha az em
ber nem kap ra jta , meg- 
tsalja.

-Áuson. epigr. 12. Foss. d e  
ortu & progr. Idol. gént. 
Struv. Synt. Ant. Rom, 

Oceanus. Eggy tengeri 
Isten a’ régi Pogányoknál, 
Cmlusnak és Vestának hja, 
Tetliys felefége; a* folyó-vi- 
3 zek-
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veknek és forráfoknak, és 
minden dolgoknak atyjok: 
mert a’ Régiek Thalefsel azt 
tartották, hogy minden do
lognak Princípiuma vagy 
eredete a’ víz. Junót Ocea
nus és Tethys nevelték-fel. 
Öceanust ökör fővel festet
ték; mert a’ tenger’ habjai 
tiagy zúgáfsal verik a’ par
tot : néha pedig eggy habo
kon üld öreg ember’ képét 
mutatja, a’ ki eggy edény
ből vizet önt. Ovid. Met. 1.2. 
f'iig. Georg, 1, 4·

Ö c t a v a . Az hetedik nap 
vítlarnelly innep után. A’ Ro- 
míü Catholicufoknál minden 
innepnek vagyonOctavája, A’ 
Rituale úgy rendeli, hogy ha 
kétQctaya eíikazon-eggy nap
ra , a’ nagyobbakat keli meg
tartani; úgy mindazá!tal,hogy 
pnnak a' Szentnek emléke
zetéről fém kellel-felejtkezni, 
a ' Ri a’ nagyobb Qctávának 
azon a’ napon liellyt enge
dett. Midőn valamelly helly’ 
Patronidának Octavája, vala
m ely SzentuekOcta vajával,a’ 
ki Püspök, Ériek, vagy Car
dinalis vo lt, öí'zve - érkezik, 
az elfő tartozik az ufólfónak 
jiellyet adni,

Ezt a’ fzokást a’ régi Ke- 
refztyénektöl vette a’ Ro
mai Ányaí'zent eggyhá? : mert 
a* Régiek is, minden fő in
nep után következett nyóltza- 
dik naptm innepeltek , főt az 
innep es, az Octava koztt va
ló napokon is, az innepen fzo- 
kott isteni tifzteleteket gya
korlottak, A’ Kerefztyének- 
ye pedig ez a’ izokás a’ Zsi
dókról maradt, kik a’,nagy

3*
innepeket hét, ’s nyóltz na
pokig 1 tartották. A’ Prote- 
íianíok köztt ez a’ fzokás 
meg-vagyon az Angliai Ek- 
klénában.

Pifcara. Prax- Cer.
* OotN V odan. A’ régi 

Pogány Danufoknak Istenek, 
a’ ki felől azt hitték, hogy 
az, eggy máíik Thor nevű Is
tennel eggyűtt,az hartzot igaz
gatja. Ncmellyek azt tart
ják, hogy ez az Odin, és még 
más Éfzaki Istenek, varázslók 
voltak, kik Afiai Scythiából 
mentek Sveciába és Dániába, 
’s a’ magok varázslások ál- 
la! el-hitették az emberekkel, 
hogy ők épen azok az Iste
nek, a’ kiket a’ régi Danu- 
fok és Svédek imádtak. Odúi
ról azt írják, hogy midőn ha
lálához közelgetett, meg-pa- 
rantsolta , hogy mihellyt o 
meg-hal, testét azonnal meg
égetnék, lelke pedig vifzíza- 
megyen Asgardiába, az hon
nan jött volt, és ott örökké 
fog élni. Asgardia, fö-vároí'a 
volt annak a5 tartománynak, 
az honnan Odin jött volt, és 
az hol a’ Danulök tartották 
lenni a’ Valiko Ltot, vagy az 
Elyst:úrnőt. A’ S vetlek eggy- 
nek tartják Odint a’ magok 
régi Királyaik közzül, a’ ki 
felöl Pufendorf a’ maga Sve- 
ciai Hiíloriájában tsuda dol
gokat befzéll, Barik, Ant, 
Dán,

Congregatio de Monte. Ol i
v e t i. Benedictinufok Olaíz 
Orfzágban, kiknek Szerzőjük 
eggy Sienai nemes ember Sz, 
Bernhard. Ez a’ Philoiophiát 
temilotta: és midőn eggy igoq

íieiiéz.
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nehéz feleletet akart válna 
meg- fejteni ; hírtelenféggel 
meg-vakúlt. De midőn a’ 
Szent Szűz’ esedezése által 
fzeme világát ismét vifzfza- 
nyerte, magát egéfzen annak 
fzolgálatjára fzentelte. E’ vég
re 1313-ban el-ment Ő eggy 
Acona nevű pufztába. Az Ő 
fzent élete fok követőket fzer- 
zett neki. XXII. János P. pa- 
rantsolatjára, Gui de Pietra- 
mala Arezzoi Püspök, adta 
ezen Remetéknek a’ Sz. Be. 
nedictus’ regulájit, ’s Aconát 
olajfa hegynek nevezte.

Ezt a’ Rendet 1324-ben 
XXII. János P.hellyben-hagy- 
ta, VI. Clemens pedig, és más 
Pápák,meg-erősitettek, Ezen 
Congregatiónak fö klaftroma 
az Aconai, melly olly nagy, 
hogy eggykor V. Károly Tsá- 
fzárnak, és két ezer kíféröji- 
nek, fzállást adhatott. Hifi. 
dós Ord. Kel T. 6.

fÓLTáR. Ollyhelly mellyen 
a’ régi Pogányok az ö Iste
neiknek, a’ Zíidók pedig az 
igaz Istennek áldoztak. A’ 
Pogányok az ő oltáraikat e- 
leinten gyepből tsinálták , az
után pedig kőből, márvány
ból, fából, főt fzaruból is; a’ 
miilyen volt az Apollójé De- 
losban. Mind formájokra, 
mind materiájokra nézve, kü- 
lönbböztek az óltárok: né- 
mellyek kerekek, némellyek 
ízegeleteí'ek, némellyek hofz- 
fzak voltak: mindenkor nap
kelet felé állottak, még pe
dig alább a’ képeknél,mellyek 
az óltár felett voltak. Az A-
Bolló’ oltára borostyán, a’ 

lerculesé nyárfa, Jupiteré

tserfa, Venufe myrtus, Mi- 
nervájé Olaj-fa ággal volt 
meg-ékesítve. Közönfégefen 
Olajat fzoktak az óltárra ön
teni, mikor azt fel-fzentelték. 
Az óltárnál fzokták a’ Szö
vetség, és Békeí'ség-kötést, 
és az esküvést is véghez-vin- 
ni, hogy annak annál na
gyobb ereje legyen: az ol
tárokat í'zabad menedék- 
hellyeknek tartották, az ho
va a’ gonofzt-tévök fzalad- 
tak. Romulus rendelte azo
kat fzabad-hellyeknek, hogy 
ezen alkalmatofság által a’ 
maga várofát népesíthetné. 
Minthogy az oltároknak meg- 
fértheteüenfégek olly nagy 
volt Romában és Görög Or- 
fzágban, ott a’ templomok, 
adofokkal, rabokkal, go- 
nofzt-tévőkkel mindenkor te
le voltak.

Az oltároknak magafságok, 
az Istenek fzerént, a’ kiknek 
azok fzenteltettettek, kiilönb- 
böztek: az égi Isteneknek ol
táraik igen magasak voltak, 
mint az Olympiusi Jupiteré, 
Paufaniás fzerént, hufzon-két 
láb magafságú volt: a’ földi 
Isteneknek óltáraik igen ala- 
tsonyok voltak; a’ fold alatt 
való isteneknek pedig, óltár 
hellyett, a’ főidben vermet 
ástak. Minekelőtte templo
mokat építettek, addig az 
óltárokat erdőkben, út-fele
ken, hegyeken fzokták volt 
építeni , ’s azokra annak a? 
Istennek nevét vagy jelét 
mettfzették, a’ kinek fzámá- 
ra volt az óltár fzentelve; 
illyen oltárra talált volt Sz. 
Pál Athénében. A’ ’Zíidók 
4 Hilton
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Hiftoriájokban elébb nejn ta- 
lálunk oltárt, hanem az ö- 
zön-víz után, midőn Noé 
épített, ég azon Istennek ál
dozott égő áldozatot. A’ Pa- 
triarcjiák’ idejekben az oltá
rokat kis erdők mellé fzok- 
ták tsinálni. Mert a’régi buz
gó világ, pagy gyönyörúfé- 
get talált az erdőkben és he
gyeken, ’s úgy ítélt, hogy az 
Isteni tifzteletiiez való féle- 
lent, ott jobban nevelkedik. 
Jle épen azért parantsoha- 
meg Isten, hogy az ő óltara 
mellett fenki erdőt ne építsen. 
Á’ Zfidóknak leg-főbb oltá
raik az ego áldozatnak és jó 
jllaí-tételnek oltára volt. Az 
első Sipim fából volt, érlz- 
tzel bé-vonva, mindenik íze- 
geletén eggy fzarva volt fá
ból, a’ piellyhez az áldozatot 
jzokták kötni. Ez az óltár 
a ’ Sátornak ajtaja előtt állott, 
a ’ fzabad ég alatt, hogy az 
égő áldozatnak füsté a’ Sá
tornak belső réí'zét meg-ne 
kormosítsa: ezt az óltárt a’ 
Papok Sitiim fából kéfzűltt 
rudakon hordozták. De a’Sa
lamon’templomában való ól- 
tár ennél fokkal nagyobb volt. 
A’-jó illat-tételnek óltára, a’ 
Szentséges hellybep volt, és 
arról egyebet nem tudhatni, 
hanem hogy az cedrus fából 
kéfzült, ’s arauynyal be - volt 
vonva. Ezt a’ Fogíág előtt 
Jeremiás Propheta eggy bar
langba rejtette. Babylo- 
tiiai B'ogíág után, valamivel 
más formán tsinálták a’ Zíi- 
dók az ólfárt, égő áldo
zatnak óltara nagy és egéízen 
faragatlan köból volt, ’s gra- 
d.ifson kellett reá menni.

A’ régi Kerefztyének az Ür’ 
Afztalát gyakran Óltárnak 
nevezték: az óltárt, Nagy 
Conítantinus Tsáfzár’ idejéig 
fából tsinálták. Frantzia Or- 
fzágban az Epaunumi Conci
lium végezte 509. efztendöben, 
hogy az óltárt köböl kell tsi-. 
nálni. Ugyan akkor kezdett 
az óltárok’ formájok is meg
változni : az előtt afztal for
májok volt, már ollyan for
mára tsinálták, mint a’ Mar- 
tyrok’ í'írjaik voltak,a’ millye- 
ket még ma is lehet, a’ Car
dinalis Bona’ bizonyítáfa fze- 
rént, a’ Romai Catacombák- 
ban találni. A’ régi templo
mokban tsak eggy óltár volt. 
Nevezetes, §z, Ignatius’ í’zava. 
Unum altare yunus Epifcopus, 
Cardinalis Bona mondja, 
hogy ö ellenkező példát nem 
talált a’ Nagy Gergely Pápa’ 
idejéig, azt is pedig tsak a’ 
Romai Ekkléfiákban; merta’ 
Görög Ekkléfia a’ régi í'zokás 
mellett megmaradt. A’ gaz
dagabb Ekklófiákhan, az óltár 
felett volt a’ Conopeum, 
mellyet másképen Turrij- 
nak, Pjrrgusryak, Umbracu- 
lumnak, Ciboriumnak nevez
lek. Ez a’ Conopeum, melly 
az afztalt vagy oltárt felülről 
fedezte, torony formára, négy 
oizlopokon állott, a’ teteje 
gömbölyű volt, mellyet fzép 
virágok ékesítettek , az hon
nan azt fokfzor Sphwra, -Li
lia , Alalumnak nevezték: a’ 
Coriopeum felett állott a’ Ke- 
refzt. Némelly hellyeken a’ 
Szent Lélek ezüst galamb’ ké-. 
pében függött az oltár felett, 
azt az hellyet az óltár felett 

r e.
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PerißerionnnV. hívták. A’ré
gi Ekkléliában, midőn még 
az ízúnteien üldöztettetett, 
az Euchariflia, vagyazOltá- 
ri Szentség, a’ Papok’ házok
nál állott: de mikor az Ek- 
kléfia békefségben kezdett él
ni , akkor azt a’ Pajiopho- 
riumokh&a tartották, a’ tem
plomnak bizonyos réi’zeiben; 
azután vagy az oltárokon, 
vagy az említett galambok
ban, vagy a’ Kereízt mellett 
levő ládátskában tartották, 
ineüyef, Cibcriumnak hív
tak. Mikor kezdették logj-en 
a’ Kerefztet az oltárra tenni, 
azt nehéz meg-határozni. Az 
három elsőbb Századokban 
nints emlékezet róla. Eule- 
bius, midőn a’ Conllantinus 
által építtettetett templomo
kat le-írja , fohol nem említi 
a’Kereí’ztet; az honnan a’Tu
dófok azt hozzák-ki, hogy 
azzal a’ Conílantinus’ ideje 
után kezdettek élni. Az ol
tárok mindenkor tiízta gyólts- 
tsal vólak be-terítve. l)e né
hol az illyen terítő drágább 
matériából volt kéfzítve. Az 
oltárnak ékefségei voltak, az 
Úr’Vatsorájához tartozó l'zent 
edények, mellyek néhol üveg
ből , néhol fából, néhol pe- 
dig fzaruból voltak kélziilve. 
De ennek oka volt néhol a’ 
fzegénylég, néhol pedig az, 
hogy az arany és ezüst edé
nyeket, vagy a’ fzegények’ fe- 
gélléfekre , vagy a’ raboknak 
ki-váltáfokra fordították. Kü
lönbben, az hol meg lehetett, 
ezüst és arany edényekkel 
éltek; a’ melly meg-tettfzik 
onnan, hogy Sz. Lőrintzet a’

Pogányok azzal vádolták, 
hogy az ezüst és arany 
edenyeket, mellyekkel a’ Ke- 
rel'ztyének az ő Myíteriu- 
mokban éjnek, elő nem ad
ta. Az óltárhoz tartoztak a’ 
gyertya-tartók, mellyekben 
az Isteni tifztelet’ idején viafz 
gyertyák égtek: a’ füstölök, 
a’képek, ’s a t. Voltak ollyan 
óltárok is , mellyeket eggy 
hellyből másba lehetett vin
ni; ezeket nevezték A lta
ria portatilia, ’s az ollyan 
hellyekre l'zokták vinni, hol 
óltár nem volt.

A’ Romai Ekkléliában levő 
kő óltár, a’ Chriltust példáz
za , a’ ki az Ekkléfiának fun
damento m-köve: az óltárhoz 
három graditson mennek-fel, 
melly virágokkal, arany^iyal, 
ezüsttel, gyongygyel 's a’ t, 
meg-vagyon ékesítve: az ól
táron áll a’ Fefzület, a’ Ta·, 
áeraa<7«//zw.mellybenazÓltári 
Szentleg vagyon, melly mel
lett két felöl fejér viafz gyer- 
tyákvagynak, de a’ mellye
ket lárgakra változtatnak a’ 
Nagy Hétnek három utóifó 
napjain, és mikor valamelly 
telekért fzolgáltatnak Miiét; 
a’ tsengetyii, mellyllyel a’ le 
térdelesre jelt adnak, mikor 
a’ Pap a’ Szentfégetfel· emeli: 
az ostyának való tányér, és 
a’ bornak való kehel : a' 
Monflrantia, melly leg-alább 
aranyos ezüstből vagyon: az 
ezüst vagy tzín füstölő, az 
ezüst vagy pléh fzenteltt víz
nek való edény. \r a' t.

Paus. Eliac. Prideaux Con
nect. d. Alet. Ritual. Bingh 
$ Or.
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Az esmeretlen Istennek. 
ÓLTáitA. Sz. Pál talált Athé
nében eggjt óltárt illyen írás
iak Agnojió Theó. Hierony
mus azt mondja,hogy az egéfz 
írás e’ volt: A z Ajiai, Euró
pai, és Africai Isteneknek, az 
Esmeretlen és idegen Istenek
nek·. az Apóitól pedig azért 
változtatta így: az Esmeret
len Istennek: mert azt akar
ta az Athenebelieknek elmé- 
jekre adni, hogy ok eggy Es
meretlen Istent tifztelnek. 
Máfok azt mondják, hogy ez 
az oltár a’ volt, mellyet, a’ 
mint Pauíániás írja, az Es
meretlen Isteneknek fzentel- 
tek. Hihető hogy több oltá
raik is voltak Atheneben az 
Esmeretlen Isteneknek. Lu- 
cianus Philopatrifsal való be- 
fzéllgetéfében, az Athenebeli 
Esmeretlen Istenre esküfzik, 
’s azt mondja: „ midőn Athé
nébe értünk, és ott az Esme
retlen Istenre találkoztunk, 
tiízteltük ö té t,’s égre emeltt 
kezekkel hálákat adtunk neki” 
Petrus Comeílor azt írja, 
hogy midőn a’ Chriíius’ ha
lálakor a’ nap tsudálatosan 
meg-íetétiilt, akkor Dionjdius 
Areopagita Alexandriában 
volt, és látván a’ fetétféget, 
azt mondta, hogy valamelly 
Esmeretlen Istennek kell 
lizenyvedni: de minthogy ö 
a’ felöl í'emmit többet nem 
tudhatott, Athénébe vifzfza- 

-órkezvén, az Esmeretlen Is
tennek eggy óltárt emelt ,· a’ 
melly Szent Pálnak az Areo- 
pagusban tartott befzédére

alkalmatoíságot adott. Theo- 
phylactus azt betzélli, hogy 
midőn az Athenebeliek eggy 
ütközetben meg-gyózettettek, 
eggy Lélek meg-jelent, ’s azt 
mondta: „ez a’ veízedelem 
azért találta őket, mert az Ö 
tifztefségére femmi játékot 
nem rendeltek, mint más Is
teneknek : ezt mondván a’ 
lélek, el-tunt, a’ nélkül hogy 
a’ maga nevét meg jelentette 
volna: azért is hogy ezen 
hibájokat meg-jobbítsák az 
Athenebeliek, az Esmeretlen 
Istennek azonnal óltárt emel
tek.” Oecumenius pedig így 
ír: „ Eggykor az Athenebe- 
lieknél eggy forró nyavalya 
uralkodott: ők pedig minden 
Istenekhez folyamodtak a’ 
fegedelemért: de midőn lohol 
nem találtak l'egítíéget, úgy 
gondolkoztak, hogy őket va- 
famelly idegen Isten bünteti, 
’s úgy építették annak meg- 
engefztelésére ezt az óltárt. ” 
De ezen történeteknek fem
mi nyomok nints a’ régi Hi- 
ítoriakban. Hihetőbb a z : 
minthogy az Athenebeliek 
igen babonáfbk és buzgók vol
tak az Isteni tifzteletben, fél
vén attól, hogy valamelly 
Istent el-ne hagyjanak, azért 
építették ezt az óltárt, hogy 
legyen ez az Esmeretlen Is
tené: és .Sz. Pál innen vett 
alkalmatoíságot, hogy nekik 
azt az igaz Istent hírdefse, 
a’ kit ők a’ Pogányi vakíág- 
ban nem esmerhettek-meg, 

Hier, in ep. ad Tit. c. i. 
Pam. in Attic. Comeftor. H. 
E. Chrjrs, in Acta. Tsel. 17:25.

Lioni
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Lioni ÓLTáp.. Ara Lúg- 

dunenfis Ez eggy o Ily an ol 
tár volt, mellyet. RomaVá- 
rofának 744-eí'ztendejében,né- 
melly Galliai famíliák épít
tettek, a’ magok kőlUégeken. 
A’ templom, a’ mellyben ez 
az Óltar állott, igen híres 
volt azért, mert a’ Caligula 
Tsáfzár’ rendeléfe fzerént, a’ 
Tudófok abban fzokták ma-

fokat gyakorolni, ott vetél- 
edtek a’ Poéták és az Ora- 

torok a’ jutalomért. De ezen 
vetélkedésnek kedvetlen kör- 
nyül-álláli voltak: mert a’ 
meg - gyozettetettnek maga 
íráfát el-nyalni, vagy pedig, 
mint a’ kutya fzokott, a’ 
Sequana vizébe kellett neki 
ugrani. Ezen templomnak 
dúledékei még ma is meg- 
vágynak azon az kellyen, 
mellyen az Aisnay nevű Ab
batia áll, és ugyan Lionban 
az Apátzák templomokban 
ma is vagyon eggy márvány, 
i Ilyen Infcriptió val. Jovi. Op. 
Max. Q. Adiainnius Urbici 
Sacerdos Romae & Auguß. 

Svet. in Calig. Juv. Sat. i. 
Olvasó. Sinórra fűzött 

apró golyóbifok, a’ mellyllyel 
élnek a’ R. Catholicufok az 
imádkozásban. Némellyek 
azt mondják, hogy az Oiva- 
íöt Sz. Dominicus találta: de 
iiQo előtt éltek azzal: és így 
Sz. Dominicus tsak kozönié- 
gefebbé tette azt: máfok Pau
lus Libycusnak, mafok Ve
nerabilis Bedának, máfok Be- 
nedictusnak , máfok Petrus 
Eremitának tulajdonítják, L. 
Chapelet.

Qlymfji Di i , így nevez

ték az Athenebeliek az ő ti. 
zenkét fö Isteneiket, kiknek 
ok eggy igen pompás óltárt 
építettek. Ezen Istenek vól. 
tak; Jupiter , Mars, Mercu
rius , Neptunus , Vulcanus, 
Apollo , Juno, Vefta , Miner
va , Ceres , Diana , Venus. 
Nagy Sándor, midőn a’ Per
fákat meg-gyózte, azt kívánta, 
hogy az ő képét is az Istenek 
közzé az oltárra tegyék; 
mellyet a’ hízelkedő Athene
beliek meg-tselekedtek.

Aelian. Dempster,
Olym piai jáTéK. L. Jd- 

te’k.
OivtBi asses. Madagafcar 

fzigetében Papok, kik orvo- 
fok, jövendő - mondók, Ma
gútok; Taiismanokat és más 
varázsló jeleket tsinálnak, 
mellyeket a’ gazdagok, mint 
fok - féle vefzedelmek ellen 
való efzközt,meg-fzoktak ven
ni. Vágynak nekik Oskolá- 
jik, melíyekben a’ Magiát ta
nítják. Máfok közttök a’ Geo- 
mantiát gyakorolják, kik a’ 
magok titkos figurájikat eggy 
igen vékony porral be-hintett 
deízkára fzokták le-írni. E- 
zeket fzokták a’ betegfégbol 
való fel-gyógyúlásnak ideje 
és módja, és más alkalmatos- 
lágok felől meg-kérdeni. Mi
dőn az ó varázsló Figurájikat 
tsinálják , vigyáznak a’ nap
palnak réfzere, az uralko
dó Planétára, az égi jelekre, 
és más babonákra. Ollyan, 
forma rendek vágynak közt
tök , mint a’ Kerefztyén Hie
rarchiában. A’ Male ollyan, 
mint a’ Clericus: az Ombias- 

J'e, min (eggy Ró és Orvos, a’
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T ib o u , minta’ Subdiaconus; 
a’ M ouladz  , mint a’ Diaco. 
nus: a’ T a g v ih i, mint a’ Pres
byter, a’ Catiba, mint a’ Püs
pök, a’ Sebaha, mint az Ér
sek. A’ nép igen nagy tiszte
letben tartja őket, és fél tőik.

Flaccourt. Hiítoire de Ma
dagascar.

Om ina . Az Ómenekről 
tsak azokat jegyezzük-meg, 
a ’ mellyeknek a’ Pogány Re- 
ligióval eggyeíségek volt. Az 
Ómenek némelly történetek 
voltak, a’ mellyeket jó vagy 
rofzfz jeleknek tartottak. Az 
Ómenek három-félék voltak; 
belliik, mellyek az embert 
meg - háborították : küllők, 
mellyeket lehetett tapafztalni, 
de femmi meg-indúlást nem 
tsináltak az emberben : és 
valamit jelentő fzók. Az elfő 
nemére tartoztak az Ómen
nek, az hirtelen való meg-ret- 
tenéíek , P an ic i terrores , 
mellyek az emberre minden 
látható ok nélkül estek, 
mellyeket is a’ Démonoknak, 
nevezetesen Pánnak tulajdo
nítottak. Ezt a’ rettenést 
azért nevezték Panicus ter
ro rnak , mert midőn Osirist 
Typhon meg-kötozte, Pan a’ 
Satyruíokkal eggyütt meg
jelent neki, ’s meg-ijjefztett,e 
ötét; vagy azért, mert mikor 
az Oriáfok Jupiter ellen tá
madtak , ő azokat meg-retten- 
tette. Ezen Panicus terrort, 
vagy meg-réműlést, a’ Hiíto- 
riák fokát emlegetik. P. o. 
Midőn a’ Gallufoknak Hadi- 
Vezéreket Brennust a’ Görö-
tök meg-gyözték, a’ követ- 

ezett éjlzaka olly nagy rémii-

lés és bódúlás esett ö reá, 
és még meg-maradt katoná- 
jira , hogy azok eggymást 
vagdalnak és öldösnék. Hlyen 
módon rettentek-meg eggy- 
Izer a’Perfák, midőn az Athe- 
nebeliek őket meg-verték, 
melly ért is Pánnak eggy ofz- 
lopot emeltek. Ide tartoztak 
a’ testnek minden külfö meg- 
háborodáli , fzív dobogás, 
V a* t. Különösen pedig a’ 
prüfzfzentésre vigyáztak, és 
azt Isteni tifztelettel illették; 
főt, a’ mint Ariftoteles bizo
nyítja, Istennek tartották; Xe
nophon pedig említ ollyan 
katonákat , kik azt meg- 
eggyező akarattal Isten 
gyanánt imádták. Midőn Te 
miítocles áldozott, jobb kéz 
felöl prüfzfzentést hallott, 
mellyból Euphrantides azt 
jövendölte, hogy ö győzödel- 
meskedik, ’s úgy is lett. Ma
ga is Socrates (noha a’ Po
gány babonafaggal lémmit 
nem gondolt)— mindazáltal 
a’ prüfzfzentést úgy nézte, 
mint a’ melly által - ötét az ö 
Daemona akarja emlékeztet* 
ni. A’prüfzfzentést nem min
denkor jó, hanem rofzfz. jel
nek is tartották. Midőn Xe
nophon a’ maga katonájit 
reá akarta befzéllni, hogy az 
ellenféggel ütközzenek-meg; 
magát el-prüízízentette , a’ 
menyet olly vefzedelmes jel
nek tartottak, hogy az Iste
neknek meg - engefzteléíékre 
közönléges könyörgést ren
deltek. (a)

A’ málodik neme az Ómen
nek , külíő volt, melly ismét 
fok-féle dolgot foglalt ma

gában.
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gában. Igen rofzfz jelnek tar
tották, ha a’ templom, óltár 
és Isteneknek képeik körül, 
valami különös esett. Illyen 
volt az , mikor a’ Diána’ ke
zéből a’ pais ki-esett. Minek 
előtte a^ Lacedaemonbeliek 
Leuctránál meg-verettettek; 
azok az arany tsillagok, 
mellyeket ők Delphiben Ca- 
ílornak és Polluxnak fzentel- 
tek, a’ főidre estek, és meg- 
nem találtattattak. Ide tar
tozott az is, ha valamelly Is
tennek képe izzadott, vagy 
le-dült, vagy ha a’templom’ 
ajtaja ki - nyílt, és minden 
történetek ,' mellyel? honnan 
estek legyen, nem tudhatták. 
Ide fzámláltak minden ter- 
méfzet’ rende ellen való fzü- 
iettetéfeket, hirtelen - való víz 
áradáfokat, a’ fáknak és vi
rágoknak ki-nyiláfokat, va
lamelly állatnak lármáját, és 
minden lerméfzet’ rende ellen 
való történeteket, mellyeket 
úgy néztek, mint a’ mellyek 
által az Istenek az ö harag- 
jókat jelentették, (b) Az illyen 
küllő Óment, fzépen le-írta 
Virgilius. (c) Illyen Omen 
volt, ha valaki az úton vala
melly heréltt , fekete, vagy 
fijas kuty át talált - elő. : lra 
valamelly menyét vagy ürge ■ 
az úton által fzaladt , elég 
volt arra, hogy azon azegéfz 
napon közönleges gyűlést ne 
tartsanak; némelly jelek az 
háznál történtek, p. o. ha az 
házhoz valamelly fekete ku
tya ment, ha dz egér a’ fos 
zsákot vagy tariíznyát ki
rágta, ha az udvaron kígyó 
ísúlzQlt; vagy az ház tete

jén menyét fzaladt végig, 
ha valaki a’ fót el-ejtette, a’ 
vizet vagy bort eí-Öntötte, 
és hafonlo fok ezer dolgok. 
Végre a’ fzókból is jövendői
tek , a’ mint azok jók vagy 
rofzfzak voltak. Innen volt 
az a’ fzokás, hogy az Isteni 
tifztelet’ idején így fzokták 
a’népet inteni: fa v e te  lingvis% 
Az innep napokon mindenek 
tartoztak litibus & ju rg iis  ab- 

ftin e re , a’ perlekedést és vifz- 
fzálkodást abban-hagyni. A* 
közönféges L u ftra tió ’ idején 
az áldozó fzeméllyeknek 
bona n o m in a , fzerentsés ne
veknek kellett lenni. Utol
jára, az időkből is jövendői
tek ; némelly napokat fze- 
rentséfeknek , némellyeket 
Tzerentsétleneknek tartottak. 
Innen volt az, hogy Augufíus 
Tsáfzár,a’ N und .ndk  után há
zából foha ki-nem ment, ’s 
a’ N ondkon  femmi nagy do
loghoz nem fogott, (d) Hogy 
a’ rofzfz jelek be-ne teljenek, 
fzokás volt, ha állatot talál- 
tak-elö, arra követ hajítani, 
vagy azt mindjárt meg-ölni: 
ha valaki rofzfzat fzóllott, an
nak befzédét magára vifzfza- 
fordítani illyen módon: ma
gadon efsen-meg, a’mit mon
da Íz. ” Sokfzor az átok 
hellyett Így fzólltak :  ̂„Ne 
adja azlsten! távoztafsa.’’Sok
fzor könyörgöttek, hogy a’ 
rofzfz jelek távozzanak-el a’ 
világnak más rélzére, vagy 
merüljenek a’tengerbe. Néha 
a’ rofzfz jeleket ollyan fák
kal égették-jmeg, mellyek a’ 
pokolbeli Isteneknek voltak 
fzentelve.

, (a)
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( a )  De Augur. 1. i. c. 9. 
Problem. §. 33. c. 7. de exped. 
Cyri. 1. 3. Plut. in Them, (b) 
Ovid. Faft.l. i. (c) f^irg. Geor. 
1. I .  (d) Svet. in Aug. Paus. 
in Meisen. Bayle. Diet. Hill. 
Crit. art Pericl.

Omm. Ez az Arabiai nyel
ven anyát tefzen. A’ Mahum- 
medanufok ezen fzóval ne
veznek némelly Religióra tar
tozó dolgokat, p. o.

I .  Omm alketab: a’ Köny
veknek anyjok. így nevezik 
az Isteni végezésnek tábláját, 
vagy könyvét, mellyben min
den embereknek íorfok el- 
törólhetetlen belükkel fel-va- 
gyon írva. a. Omm alcora : 
a ’ vároí'oknak anyjok. így 
nevezik Meccát, melJy a’ Ma- 
hummedana Reíigiónak anya 
várofa. 3. Omm almoslemin. 
a’Mufulmanufok’ anyjok; ez 
a’ Mahummed özvegyének 
Aiíchahnak neve. 4. Omm 
Moeri. Neve eggy nagy Ma- 
hummedanus Szentnek, a’ ki 
Gaznából fzármazott, és a’ 
maga fzentségével olly nagy 
érdemet fzerzett magának, 
hogy Suhan Mahmoud Ben 
Sebekteghin, ötét gyakran 
meg - látogatta, tőle Sokfzor 
kért tanátsot, és foha-fem 
akart az ö jelenlétében le-ül- 
ni. D' Herbelot.

* Omophorium. A’ Görög 
Érfekeknek és Püspököknek 
eggy hofzfzú nyakba vető
jük, melly elöl a’ mellyeken, 
és hátul le - tsüggött. Né- 
mellyek ettől tartják Szám a- 
zottnak lenni az Érfeki Pál* 
liumot. Du Fresne. Gl. Gr.

Onias’ Temploma. Ezt a’

templomot építette III. Onias 
Fő-Papnak fija, Onias,Egyip
tomban, a’ Chrillus előtt í26. 
efztendökkel. Onias, a’ ki a’ 
Fö-Papfágban meg-tsalatko- 
zott, és Egyiptomba fzaladt, 
annyira tudta magát Ptolo- 
maeus Philometerrel, és az ő 
felefégével Cleopatrával, ked
velhetni, hogy a’ magok hadi 
Seregeket 6 reá bíznák. Ezen 
alkalmatofsággal ö élni akar
ván, meg-nyerte a’ Király
tól, hogy építhefsen eggy 
templomot Egyiptomban, a’ 
JeruSaleminek formájára, 
mellyben a’ Zfidó nemzetből 
Papokat és Levitákat rendel
hessen. Ezen tselekedetre fő 
indító oka volt néki Efaiás- 
nak ama jövendóléfe: „ A’
napon lefzen az Urnák oltára 
Egyiptom’ földének közepet
te. “ Azt a’ templomot Bu- 
bastisban építette ö; de ko
ránt Sem volt olly nagy és 
pompás mint a’ Jeruíálemi; 
noha a’Ceremóniák abban a’ 
Jerufalemiben valókkal meg- 
eggyeztek legyen is: azt a* 
templomot meg-ékesítette ö 
az Egyiptomi Zlidóknak aján
dékaikkal; de tsak eggy a- 
rany lámpás volt benne, kő 
kerítéfsel körül volt kerítve, 
a’ Király nagy jövedelmet 
adott hozzá a’ Papoknak élé
sekre, és más Szükségeikre. A’ 
Zfidók és a’ Papok nagyon 
haragudtak arra a’ templom
ra , és az a’ Palaellinai és E- 
gyiptomi Zfidók köztt, Szün
telen - való Szakadásnak oka 
volt. A’ Criítus után hetven 
eSztendökkel, parantsolatot 
adott VeSpafianus TsáSzár,
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liogy az a’ templom le-ron- 
tattafsék ; félvén attól, ne 
ho^y az a’ Zfidóknak párt- 
iit.esre fzolgáltafson alkalma- 
tofságot. De az Alexandriai 
Helyt-tartó azt annak épít- 
tettetéfe után mint eggy 226. 
efztendökkel záratta-be. An
nak kővetője Paulinus, azt a’ 
templomot minder ékefségé- 
tól és gazdagságától meg-fofz- 
to tta , és benne femmi Isteni 
tifzteletet meg-nem fzenyve- 
dett. így lett vége annak a’ 
templomnak.

Jós. Ant. 1. 13. c. 6. de B. J.
1. 7. c. 30.37·

* Onocentauros. Eggy 
tsuda állat, inellynek f'erjfi 
képe, aízí'zony méllyé, fza- 
mar teste volt. Theodoretus 
az Onocentaurofokat ördö
göknek, és éjjelikíférteteknek 
tartotta lenni. Hieron, c. Vi
gilant. Theodoret. Ifac. c. 13. 
& 34. Bochart. Hieroz.

ÜNSAIS. C onchinchinai Pa- 
ok és Szerzetefék . E zek  
özzu l n ém ellyek  a ’ ízegé- 

nyeknek fzo lgá ln ak : m áíók  
v a g y  term éízeti m ódon , v a g y  
varázslás á l t a l , betegeket 
g y ógy ítan ak ; m áfok h id ak at, 
tem plom okat tsinálnak; m á
tok B útsúra járnak, m áfok  
tanítanak. O llyan form a gra
dus v a g y o n  k ö z ttö k , m int 
az A bba fo k , P ü sp ö k ö k , és 
Érleltek k ö ztt: aranyos és 
ezüstös botot hordoznak.

B orri. D elcrip t. o f  Con- 
chinchina.

* Op h io n iu s . A’ P a n n o 
noknak v a g y  ördögöknek F e 
jed elm ek , a ’ k i ,  eggy  Phere- 
cidas nevű S yria i írón ak  bi-

zonyítáfa fzerént, a’ többek
kel eggyütt Jupiter ellen pár- 
tot-ütött: az honnan meg-tett- 
fzik, hogy a’ Pogányok hal
lottak valamit az Angyalok
nak efetekröl. Erre tzélozott 
Homerus, midőn az Iliásban 
Átesnek az égből lett le-vet- 
tettetéfét le-írja. Plato írja 
az Egyiptomiakról, hogy a- 
zok azt hitték, hogy Jupiter 
a’ tifztátalan Lelkeket az ég
ből le-hányta, ’s az időtől 
fogva azok mindenkor azon 
vágynak, mint vonhafsák- 
magokkal eggyütt vefzede- 
lembe az embereket. Meg
jegyzésre méltó, hogy Ophio- 
nasus kígyót tefzen, a’ melly- 
nek képében az embernek leg- 
elöfzör jelent-meg az ördög.

Juft. M art. Orat. ad gént. 
Fiain. in Ápol. Sacr. Coe/. 
B kod. lect. Ant.

f Ophitók. Eretnekek a’
II. Században; nevezeteket 
vették az Ophis Görög izótól, 
melly kígyót jelent. Ezen 
nevezetnek kiilönbböző okait 
adják a’ Tudóíbk. Irenteus 
azt. mondja okának; mert az 
Ophiták azt tanították, hogy 
a’ Böltsefség kígyóvá válto
zott; máfok azt, mert Ők a’ 
kígyót tartották a’ jónak és 
gonofznak tudáfának okának; 
azért is azt a’ Chriflusnak is 
elébe tették : máfok azt, mert 
azt mondták, hogy a’ Paradi- 
tsomi kígyó, a’ Chriílus volt:
(a) mellyre nézve ők eggy 
barlangban eggy kígyót tar
tottak és tifzteltek, inelly az 
0 varázslótok által bizonyos 
időben ki jö tt, az óltárra fel. 
tsúfzott, az azon lévő ke

nyerei
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nyeret meg-nyalta, a’ melly - 
ból ofztán, mint már meg- 
fzenteltettetett kenyérből, az 
Ür’ Vatsoráját ki-ízolgáItat
ták. (b) Ezek az Ophiták a’ Je* 
fust a’ Crliiíiustól meg-kiilönb- 
böztették,’s azt mondták: le
ftist eggy fzüz fzűlte; a’ Chri- 
ílus mennyből jött, ’s magát 
a’ Jefufsal eggyesítette ·, a’ 
Jefust meg-fefzítették, de a’ 
Chriflus el-hagyta ötét, ’s 
vifzíza-tért az égbe. A’ Zíi- 
dóknak Isteneket, kit Jalda- 
baothnaY  neveztek, a’ leg
főbb Istentől meg-különbböz- 
tették: az elsőnek emberi tes
tet, az utolsónak emberi lel
ket tulajdonítottak. Cél Tus 
azt veti a* Kerefztyéneknek 
üzemekre, hogy ő látta az 
O phit tiknak  eggy igen Ma-
fiás Figurájokat, a’ melly 

ét eggy közép pont körül 
forduló karikákból állott; a’ 
leg-nagyobbikat L evia than-  
nal, vagy közönféges lélek
nek , a’ leg-kiísebbiket Behe- 
m othnak  hívták; a’ többek
nek is volt nevek. Origenes 
azt mondja ezen Figuráról, 
hogy az ebben lévő hét ka
rikák, azokat a’ hét Daemo- 
nokat jelentették, mellyeket 
az Ophiták imádtak, (c)

A’ kígyókat nem tsak az 
Ophiták tifztelték. Tudni
való hogy a’ réz kígyót a’ 
Zlidók is kezdették tifztelni; 
mellyértis azt Ezekias Király 
öfzve - törette (d) Az Egyip
tomiaknak Religiójokban, a’ 
kígyó volt a’ tifzteletre leg- 
méltóbb Symbolum; midőn ok 
a’ világot akarták ki-példáz- 
ni, eggy ég fzínü lánggal be-

boríttattatott kerületet, ’s an
nak közepébe pedig eggy 
kígyót festettek. A’ kerület, 
a’ világot, a’ kígyó a’ D é
mont, az az, az Istent pél
dázta, a’ kit eggyfzersmiud 
a’ világ’ lelkének is tartot
tak. (e)

Azokat a’ Oeniufokat is, 
kik a’Váró fokát, és bizonyos 
hellyeket oltalmazták, kígyó’ 
képében adták-elő a’ Pogá- 
nyok. A’ melly hellynek ka
pujára két kígyó volt festve, 
az annak a’ jele volt, hogy 
az az helly valamelly Isten
nek volt fzentelve. (f) Midőn 
Aeneas a’ maga Atyjának az 
Anchifes’ Manefének áldoza
tot tett, annak fírjából eggy 
kígyó máfzoit-ki, mellyet Ö 
nem tudott, annak az helly
nek vagy Aeneasnak Geniuíá 
lett legyen-é? (g) Esmeretes 
dolog , hogy Aefculapiust kí
gyó’ képében imádták. Eras
mus Stella írja, hogy Prus- 
liának régi lakóji, mikor az 
Isteni tifzteletet magok köztt 
fel-állították , leg-elófzör is 
kígyót imádtak: (h) Indiá
nak fok tartományai ma is 
a’ kígyót imádják. Ezen eret- 
nekfegnek fzerzöje, némellyek 
fzerént, Euphrates v o lt; de 
azonban tagadják, hogy ezek 
Kereí'ztyének lettek volna; 
mert magok közzé fenkit be 
nem vettek, a’ ki a’ Chri- 
ftust előre meg-nem tagadta,

(a) Epiph. Haer. 37. íren . 
1. I .  c. 34. (b) slu g . Haer. 17.
(c) Őrig  Or. adv. Cels. 6.
(d) 2 Kir. 18:4. (e) Eus. Praep. 
Ev. 1. i. c. 10. ff) Lid. Or. 
1, ia. c, 4. Fers, o at. i. (g)

Virg.
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Firg.Atn.l. 5. (h) Stella. Aüt. 
Borufs. L i.

Oppo rtu nita s . L. Oc
ca/ίο.

OqvamiRIS. Némelly ál
dozatok a’ Mingreliai Ke- 
refztyéneknél. Leg - neveze- 
teí'ebb az , midőn a’ Pap né- 
melly imádfágokat el-mond- 
ván, az áldozatra való álla
tot eggy égő gyertyával meg
égeti, azt azon fzemélly kö
rül, a’ kinek hafznára leí'zen 
az áldozat, meg-hordozza, 
azután pedig ugyan-azon fze
mélly által az áldozatra el- 
kéí'zítteti. Az egéfz familia 
az áldozatot körül-álba, ’s 
mindennek eggy viafz fáklya 
vagyon kezében. Az a’ kiért 
vagyon különöfen az áldo
zat , az afztal előtt le - térdel, 
a’ Pap azonban imádkozik; 
az egeíz táríáfág pedig töm
jént önt a’ tüzbe. A’ Pap az 
áldozatból eggy darabot el- 
mettfz, azt az áldozó fze
mélly’ feje felett meg-lógatja, 
’s annak adja hogy e^ye-meg: 
akkor minden jelen-levők kö
zelebb mennek, kezeikben 
való fáklyájukat az áldozó 
fzemélly’ feje felett meg-lógat- 
ják , ’s azután azokat tüzbe 
hányják: az áldozatot nagy 
vendégfég követi. Vagyon 
más Oquamirifek is, a’ meg- 
h ó l t t a k n a k  tií'ztefségekre, 
mellyben nevezetes az, hogy 
az áldozatra való állatnak 
fejére bort és olajat töltenek. 
Némelly Szenteknek is tsinál- 
nak Oquamirift. Sz. Mihály
nak malatzot, és kakast, Sz. 
Györgynek pedig fziiretkor 
eggy hordó bort áldoznak, a’

melly mellett keréngenek; a’ 
gazda azonban imádkozik , 
azután eggy difznót vagy ba
kot öl, mellynek vérével meg
hinti az hordót: a’ Ceremó
niát gazdag vendégfég rekefz- 
ti-be.

Lamberti Mingrelia. F. Si
mon. Bibi. Crit. Tom. 1.

f  Oraculum . Oraculu- 
moknak nevezték a’ régi Po- 
gányok az ollyan feleleteket, 
a’ mellyeket az Istenek adtak 
az embereknek, mikor tölök 
tanátsot kérdettek. Az illyen 
feleleteket azoknak az Iste
neknek Papjaik és Pap-AÍ'z- 
fzonyaik mondották-meg, a’ 
kiktől valaki tanátsot kérdett. 
Az Oraculumokat olly nagy
ra betsülték, hogy a’ mit a> 
zok feleltek, azt tartották 
leg-fzentebb dolognak; és 
így nem is kezdettek valami
re való dologhoz, míg az O- 
raculumokat megment kér
dezték, p. o. ha békefséget 
akartak kötni, vagy hadba 
menni, vagy új törvényt hoz
ni, vagy a’ Közönféges-Tár- 
fafágban valamit újítani, min
denkor arra hallgattak, mit 
mond az Oraculum. Minek- 
elötte Croefus a’ Perfák ellen 
hadat indított volna, nem 
tsak a’ Görög Orfzági Oracu
lumokat , hanem Libyában 
a’ Jupiter Ammonét is meg
kérdezte. A’ Cretabeliek- 
nek Törvényt-tévöjöket Mi
nőst, Jupiter tanította-meg, 
mint intézze-el az igazgatás
nak módját. Lycurgus a’ Spar- 
tanufoknak Törvényt- tévö- 
jök, Delphiben az Apolló’ O- 
raculumát fzokta meg-kér

dez-
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.dezni, ’s o tt tan ú lta  m eg-vet- 
n i fundam entom át a ’ L a c e 
daemoni K ö zö n fé g e s-T á r fa -
fágnak.

N em  tsuda h o g y  az  O racu
lum ’ fe le le tét m eg-m ondó P a 
p ok  o lly  n a g y  tiszteletben  vól-  
tak . T u d tak  is Ök ezen tifz- 
te le tte l a ’ m agok  hafznokra  
éln i. M ert ad d ig  fenkinek  
n em  en ged ték  az Isteneket  
m eg -k érd ezn i, m íg a zok n ak  
á ld o za to k a t nem  te tte k , ne
k ik  p ed ig  gazd ag  a ján d ék o
k at nem  ofztottak . H o g y  az  
O raculum oknak  b etsű letek et  
annál inkább fe l-ta r th a tn á k ; 
b izo n y o s  időkre h a tározták  
a zok n ak  fe le le tek et; fokfzor  
a ’ leg-föbb  fzem éllyek  is Sem- 
m i fe le le tet nem  kaptak . 
E ggyk or m agát N a g y  S án 
dort is egéfzen  m e g -v e te tte  
P y th ia :  h anem  m ikor S án 
dor igen m eg-ijjeSztette ’s 
kéní'zeritette ö tét, h o g y  m ind
járt üljön a ’ h árom  - lábú iz é k 
r e ,  ’s n ek i fe le ljen , a ’ vén  
a fz fzo n y  lá tván  h o g y  ellent 
n em  á llh a t , a z t  k iá lto tta  ij- 
jedtében . A n ik e to s  ej; g y ő z 
hetetlen  v a g y ; a ’ m ellye t Sán
d or , m int Izerentsés j e l t , úgy  
tartott,

A ’ k özön séges értelem  fze- 
r é n t , a z  O raculum ok Jupiter
tő l  Szárm aztak; a z  ő k ezéb en  
v o lta k  a ’ Sorfoknak k ö n y 
v e ik ,  ’s a zo k b ó l, a ’ m it akart, 
a z  a lsób b  rendű Daem onok- 
n ak  m eg je le n te tte : azért n e
v e z té k  ö tét Panom phajosnak, 
v a g y  k özön féges O raculum - 
nak. I tt k öv etk ez ik  a ’ régi 
Oraeulumokix&k rö y id  H iíio - 
xiájok.

I . A ' Jup iter ' O raculum ai.
E lső  v o lt  a z o k  k ö z ti a ’ Do- 

donai E zt a ’ várost Epirus- 
b an  D eu ca lion  é p íte tte , ’s. 
benne Jupiter D odonaeusnak  
eg g y  tem p lom ot Szentelt. D e  
ú g y  lá t íz ik , h o g y  a ’ tem p lom 
n á l régibb v o lt  a z  O raculum ; 
m ellyn ek  eredete igen m efés  
és b izon yta lan . H erodotus, 
k ét-félekepen  b efzé ll fe lö le . 
E ló fzör  a zt m ondja ; n ék i az  
E gy ip tom i P a p o k  T h eb e  
varo lab an  azt b e fzé llték ,h o g y  
D o d o n á b ó l a ’ P h oen iciu fok  
k étP ap -a fzfzon yok atlop tak ,’s  
eggy ik et L ib y á b a n , a ’ m ali
kat pedig  G örög Ó rfzágban  
ad ták -e l: am a’ L ib yáb an  a ’ 
Jupiter A m m o n ’ O raculum át, 
e ’ p ed ig  D od on áb an  a ’ Ju p i
ter Dodonasu.fét á llíto tta  - fel. 
A z t a ’ m it m áfodfzor bel'zéil, 
a ’ D o d o n a i P ap -afzfzon yok -  
tó l h a llo tta :  tu d n iillik , T he-  
b eb ö l két fek ete  ifjú ga lam 
b ok  re p ü lte k -e l, eggyik  L y -  
b iá b a , m e lly  o tt m eg-paran- 
t s o l ta ,  h o g y  o tt A m m onnak  
O raculum ot á llítsan ak  ; a ’ 
m áfik p ed ig  D o d o n á b a , h o l 
az eg g y  t ö lg y - fá r a  Szállott, 
és a z t a z  h e lly e t  Jupiter’ Óra 
culum ának v á la fz to tta . Ser
v iu s m ind a ’ k ét történetet 
e g g y ü v é -k ö ti, ’s azt m ondja, 
h o g y  a ’ Peleja  Szó, m ind P ro 
p h e ta , v a g y  Pap-aízí'zonyt, 
m ind p ed ig  ifjú ga lam bot te- 
fzen.

A zo k a t a ’ P ap ok at, k ik  D o  · 
donában fe le le tet Szoktak a d 
n i , Selliaek  h ív tá k , és igen  
k em én y  életet éltek . A ’ Sel
lik  e lő tt Á llásnak  hét leán ya i 
lak tak  a ’ D o d o n a i tem plom
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ban , a ’ k iket azért DodonU  
dcfe/rnek h ív ta k : a ’ k ésőb b  
időben pedig  három  vén  afz- 
fzonyok m ondtak o tt jöven 
dőt. Strabo a zt írja, h o g y  ez  
a’ v á lto zá s akkor eí'ett, m i
kor Jupiter D io n ét m aga á- 
gyalának  v á la fz to tta , és ezen  
tem plom ban Isten i tifzte let-  
te l illettettetett. K özel a ’ tem 
p lom h oz v ó lt  eg g y  Szent 
tö lgy-fás erd ő ,m ellyb en  N ym - 
phak és Satyrul'ok lak tak , és 
a ’ m ellyben  term ő m akk igen  
drága v ó lt ,  m ik or m ég az  
em berek m akkal é l t e k , m íg  
a’ b ú záva l v a ló  é lést fel-nem  
ta lá lták : az  itt term ő tö lg y 
fáknak em beri fzót tu lajd o
n ítottak , és P rop h eta i lelket; 
m elly  k ö ltem én y  onnan v e t
te ered etét, m ert a ’ P a p o k  
fokfzor az  od vas tö lg y fá k b a  
rejteztek , ’s onnan adtak  fe 
le letet.

Strabo em líti E lisben  a ’ Ju
p iter O lym p iu s’ O raculum át, 
m elly  e iőfzör híres v ó l t ,  de  
azután feled ék en yfégb e ment: 
m in dazáltal a ’ tem p lom  a ’ 
m aga elébb i fén yefségéb en  
m eg-m aradt, és egéfz G örög  
O rízágb ólfok  ajándékkal tií'z- 
teltettetett.

Jupiternek Cretában is v ó lt  
e g g y  igen régi O raculum a, a ’ 
m elly tő l M inos a’ m aga tö r
vén yeit ta n u lta : ez a ’ fő id  a- 
la t t v ó l t ,  k ö z e l h ozzá  az Id a  
h egyén  á llo tt a ’ Jupiter’ tem -

tdom a. A ’ m int D iogen es  
jaertius írja , ezeh  barlang

ba le-m ent P y th agoras, h ogy  
az O raculum ot m e g -k é r d e z 
ze ; m elly  a ’ m aga fe le le tét  
álom ban jelentette-m eg,

a. A z  A p o lló ’ Oraculuma.
A ’ jövendő-mondásnak Is-, 

fenének A p o lló t tartották: 
azért is neki leg-több és leg -  
fÖbbOraculumai voltak. A z o k
k ö z tt leg -elsö  v ó lt  a ’ D elp h i
c u m ,m iná  régifégére, m ind fe 
le le té n e k  v ilágosságára , m ind  
ép ü letén ek  pom pás v o ltá ra , 
m ind a z  o d a  járóknak fokfá- 
gokra  n é zv e . D e lp h irö l a z t  
h itté k , h o g y  az  a ’ város a* 
v ilá g ’ k ö zep én  v agyon ; m e lly -  
rő l a ’ P o é tá k  a z t  ír já k , h o g y  
m időn Jupiter m eg-akarta  
v o ln a  tu d n i, h o l le g y en  a ’ 
v ilá g ’ k ö zep e , két fast rep ített
é l ,  eg g y ik et nap k elet, m áfikat 
n ap -n yú got f e lé ,  a ’ m e lly ek  
D elp h ib en  ta lá lk o zta k -e lő .

A’ D e lp h ic u m  O raculum - 
n ak  eredetét k ü lön b b öző  m ó 
don b efzé llik . N ém elly ek  íze- 
rént e iő fzör  T e llu s ’,m áfok  fze- 
rént p ed ig  T h em is’ h a ta lm á 
ban v ó lt  az . A karm int le tt  
le g y e n ; e lég  az  , h o g y  végre  
az  A p o lló ’ k ezéb e kerü lt, 
m e lly e t  a ’ ketskék  ta lá ltak -  
fe l. M ert a ’ P arnafsus h eg y én , 
m elly en  a ’ ketskék  le g e ltek , 
v ó lt  eggy  fzo ro s be-m en etelű  
b arlan g: m ih e lly t v a la m e lly  
ketsk e ah o z  k ö z e líte t t , a z  
m indjárt tsu d á la tos és ne- 
v etféges ugráfokát tett, és fzo- 
k a tla n ú l b őgö tt. A ’ p áfztor  
ezt lá tván , m aga is od a  m ent; 
a ’ k i is h a fon íók ép en  e lm é
jében m eg-zavarod ott, ugrott, 
t á n t z o lt , jöven d ö lt. M id őn  
ezen  d o logn ak  híre el-terjedt, 
arra az h e llyre  n a g y  fokafág

fy ü le k e z e tt , és m in d en t, a ’ 
i a ’ b arlangba n ézett, a ’ jö 

ven d ő  - m ondó lé lek  h afon ló -  
a ké

5 l
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képen meg-Szállott. A’ Fel- 
főfég úgy ítélt, hogy ezt a’ 
változást válamelly Istenfég 
tselekfzi; azért is eggy há
rom - lábú fzéket tetetett a’ 
barlang’ fzájára, a’ mellyen 
eggy afzfzony fzokot ülni, ’s 
feleletet adni.

Ezen háromlábú fzék felöl 
kiilanbböző értelmek vágy
nak. Nemellyek azt mond
ják, hogy  ̂eggy porral meg
töltött edény volt, mellyen 
által az Afflatus, vagy a’ 
jövendö-mondást tsinálo í'zel- 
lö az afzfzonyba-be, a’ Szá
ján pedig ki-ment. Máfok 
azt mondják, hogy ez eggy 
nagy edény volt, a’ mellybe 
az afzfzony bele ugrott, mi
kor Isteni jelentést várt. Má
fok pedig azt mondják , hogy 
ez eggy három-lábú afztal, 
vagy ízék volt, a’ mellyen 
az afzfzony ült. Némellyek 
azt mondják, hogy ezt az há
rom-lábú fzéket Apollónak 
fzentelték , vagy azért, mert 
az hármas fzám tökélletes 
fzám, vagy pedig azért, mert 
az az égi háromkerületet je
lentette. Két három - lábú 
fzékevólt Apollónak, eggyi- 
ket Vulcanus tsinálta vasból, 
a’ máfik pedig aranyból volt, 
mellyet Apollónak illyen al- 
kalmatofsággal ajándékoz
tak. A’ Miletuíi haláfzokkal 
némellyek meg-alkudtak, hogy 
azok az ö Számokra vefsék- 
meg a’ hálót; mellyet midőn 
ki-vontak, eggy három - lábú 
arany fzéket találtak benne: 
ezen a’ vevők és haláízt>k 
köztt nagy per támadt; mert 
az halafzokazt mondták,hogy

ök tsak halat adtak-el , sí 
vevők pedig az arany ízeket 
is meg-akarták tartani: mi
dőn meg-nem eggyezhcttek, 
Apollóra bízták a’ dolog’ el- 
igazítását, a’ ki így felelt : Te 
Miletuíi ember! Apollót kér
dezed az három lábú izék fe
lől? add annak, a’ ki leg- 
bőltsebb. Ez a’ dolog akkor 
éfett, mikor az hét Bőltsek él
tek ; mindeniknek el vitték a1 
fzéket, de eggyik fém vette- 
el, hanem azt végezték, hogy 
küldjék Apollónak, mint a’ 
ki minden bőltsesíégnek kút
feje.

A’ Delphicum Oraculum 
eggy Pap afzfzony által adott 
feleletet , a’ kit Pythidbak 
hívtak, vagy a’ Python nevű 
kígyótól, mellyet Apollo meg
ölt, vagy a’ Pytaeßaj Gö
rög ízótól melly visgáló- 
dúst kérdeződést teízen. Mi
nek előtte a’ Pythia fel-ült a’ 
izékre , a’ Caílalis forrás
ban , melly a’ Parnaísus hegy1 
tövében volt, meg-mostama-
tát; mikor ie-akart ülni, a’ 

ték körül nőtt borostyán 
ágakat meg-lógatta, ’s azon
nal neki diihöfödött, és fzá- 
ján tajtékot túrt. De nem 
mindenkor eggy formán fzál- 
lotta-meg ötét a’ lélek: néha 
tsak gyengén ihlette , néha 
pedig olly erősen, hogy an
nak ereje miatt meg-dühÖ- 
födött. Plutarchus említ eggy 
olly dühös Pythiát, a’ ki a1 
jövendőt kérdőket el-rémítet- 
te, és a’ paeox'smusa'dk nagy 
volta miatt azután meg halt, 

A’ ki az Oraculumtól fele
letet kért, annakApollót gaz

da
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dagon meg-kellett ajándékoz
ni. Innen vóltaz, hogyehez 
a’ templomhoz, gazdagl'ágá- 
rá és fényes voltára nézve, 
femmi más templomot nem 
lehetett hafonlítani. Pythia 
a’feleletet mindenkor Görög 
nyelven és Hexameter vers
ben adta; de fokfzor folyó- 
bei’zéddel is felelt; mint an
nak Plutarchus fok példájit 
említi.

Ha, a’ Delphicum Oraculu- 
rcot a’ többekkel öfzve-ha
léi ártjuk , azt lehet mondani, 
hogy az azokhoz - képest 
eleg világos volt, úgy hogy 
a’ kik Dodonában kértek fe
leletet, azok is azt a’ Del-
f tucumi Oraculummal világo- 

ittatták. Mindazáltal a’ Py
thia’ felelete is elég homállyos 
és kétséges értelmű volt. 
Ezen Oraculumnak valolagos 
felelete olly híres volt, hogy 
λ’ kéti’ég nélkül való dolgok
ról azt Jzokták példa-beízéd- 
ben mondani: azok olly iga
zak, mint ha az három-lábú 
izékről mondták volna. De 
a’ kéióbb időkben meg-vál- 
tozott a’ dolog; az honnan 
Demosthenes tréfából azt 
mondta, hogy a’ Delphicum 
Oraculum úgy fzóll, a’ mint 
a’ Macedóniai Király Phi
lippus akarja. Az előtt pe
dig Calliflhenes pénzzel-meg 
is vefztegette azt azért, hogy 
a’ Lacedaemonbekekkel hi- 
tefse-el azt, hogy Ö fzaba- 
dította-ineg az Athenebelie- 
ket az ö Tyrannuí’aiktól.

Bizonytalan mikor lett le
gyen vége a’ Delphicum Ora- 
culumnaK. Strabo azt moud-

D

ja , hogy az az ő idejébeft 
vefztette-el a’ maga méitóía- 
gát. Diopedigazt írja, hogy 
az attól fogva hallgatott-el, 
mióltálól fogva Nero meg- 
fertéztette, és a’ barlang’ fzá- 
jánál eggy gyilkofságot tse- 
lekedett: Juvenalis’ idejében 
már egéfzen öda hagytak az 
Oraculumokat. Lucanusnál 
megmondja Pythia , miért 
nem akar ö többé feleletet 
adni.

A’ Delphicum Oraculum 
után való a’ Delosi; Apollo 
és Diána Delosban ízülettet- 
tek ; mellycrt is ezt olly 
fzenthellynek tartották, hogy 
a’ Perfák, kik különbben Gö
rög Orí'zágnak minden tem
plomait fei-dúllák és le-ron; 
tották, az Apolló’ Deioli tent 
plomát nem bántották. Itt 
Apolló fárkány’ képében volt 
ki-formálva , és leg-világo- 
íább ’s minden kétíéges ér
telem nélkül való felelete
ket ízokott adni; de nem 
mindenkor, mert Ö Delosban 
tsak nyáron lakott. A’ De- 
loii templomban volt eggy 
óltár, mellyel némellyek a’ 
világnak hét tsudáji közzé 
fzámláltak. Ezt az óltárt 
Apollo négy efztendös korá
ban maga építette, azoknak 
a’ ketskéknek fzarvaikból, 
mellyeket Diána a’ Cynthus 
hegyén öldöíött, és azok a’ 
fzarvak olly tsudálatofan 
voltak öí'zve - rakva , hogy 
az egéfz óltár úgy tettfzett, 
mintha tsak eggy izarvból 
volna építve. Az Athenebe- 
liek minden efztendóben Pro- 
cefsióval mentek Delosba» 
S Ezen
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fezen fzokásnak fel-állítója 
Theleus volt. Mert mikor 
ötét más Athenebeliekkel Cre- 
tába küldötték, hogy ott ötét 
a ’ Minotaurus meg-egye: fo
gadást tett Apollónak, hogy 
minden eíztendóben Proces- 
íióval fog a’ Delofi templom
ba menni, ha ötét Cretából 
életben vifzfza-hozza. E’ fze- 
tént minden elztendőben eggy 
hajó ment Delosba , melly 
míg oda járt, addig Athene 
várofát meg-tifztították , és 
míg az vifzí'za nem tért, ad
dig eggy gonoíizt-tévőt fém 
hüntettek-meg. E’ vólt az 
oka, hogy a’Socrates’halálát 
is, minekutánna azt reá ki
mondták, harmintz napig ha- 
lafztották. Midón az hajó 
jDelosba el-érkezett, az útaíok 
Apollónak áldozatot tettek, 
’sneki innepet fzenteltek. On- 
iian viízfza - térvén, az egélz 
nép elejekbe betett, az ajtó
kat elottök ineg-nyitották, ’s 
erántok nagy tifzleletet mu
tattak.

A’ Delofi után való az A- 
polio Didynupus’ Oraculuma. 
Didymusnak nevezték ötét 
attól a’ kettős világosíágtól, 
mellyet, mint nap és hóid, ofz- 
togatott. Az hellyel is ö róla 
Didymának hívták, melly a’ 
Milefiufoké volt. Ezt az Orá
kulumot Branchidák’’ Oracu- 
lumoknak is ízokták nevez
ni, mellynek Varro ezt az 
eredetét adja. A’ Bramhus’ 
anyja terhes lévén, azt ál
modta , hogy az ö fzáján Ál
tal a’ testébe a’ nap be-ment; 
mellyért is a’ gyermeket 
Branckusnak nevezte,a’ Bron

chos tói, melly Görög ízó tor
kot tefzen. Midőn ez a’gyer
mek Apollót eggy erdőben 
elő - találván meg-tsókolta: 
azonnal jövendölni kezdett, 
’s hirtelen el tűnt. Ezen tör
ténetnek emlékezetére építet
tek Branchusnak és Apollo 
Phileíiusnak, vagy a’ tsókoló- 
dó Apollónak, eggy igen pom
pás templomot. L, Branchi- 
dák.

Apollónak más Oraculu
ma vólt Phocisnak Aba? ne 
\rü váróidban, mellyről Hero
dotus azt mondja , hogy az 
a’ Delphicuminál régibb. Ezt 
a’ templomot a’ Periak fel
égették. Joniának Claros nevű 
városában is vólt Apollónak 
Oraculuma , mellyet a’ Tire- 
íias’ leánya Manto, a’ ki a’ 
Thebei máfodik hadakozás
ban oda fzaladt, épített vólt. 
Eggy Mileíiai nevezetes fa
míliából való Izeméllyek ad
tak ottan feleletet. Ezek 
rend-ízerént tanulatlan em
berek voltak, még is minden
kor verfsel felelt ek; á’ mellyet 
annak az ott lévő kis forrás’ 
erejének tulajdonítottak, a’ 
melly a’maga el-pufztúltt ha
záját fírató Mantónak köny- 
hullatásiból eredett. A’ fe
leletet adó fzemélly ebbe a’ 
forrásba ment, valahánykor 
Ötét. valaki meg kérdezte. Ez 
az Oraculum jövendőlte-meg 
a’ Germanicus’ halálát.

Lantsában is, az Argivu- 
foknak nagy erős várokban, 
vólt Apollónak eggy Oracu
luma , mellyben eggy ollyan 
alzfzony adott feleletet, a’ 
kinek íoha fém vók fzabad 

férj*
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férjfijakkal tárfalkodni. Ez 
az afzfzony minden holnap
ban eggyízer éjfzaka eggy bá
rányt áldozott, a’ mellynek 
vérét meg-iván, meg-dühösö- 
dött, ’s jövendölt.

Apollónak több Oraculu- 
mai is voltak , Eutreíisben, 
Boeotiának Europeben, Eu- 
fcoeának Corypeben, Thes- 
falának Ichnaeben, Macedó
niának Tegyraeben és Pto- 
usban, Boeatiának várofiban, 
•és máfutt.

3 J ?  Trophonius’ Orucu· 
-luma.

Trophonius azErefinus’íija, 
Igen nagy hírre vágyó ember 
leven, Boeotiának Lebadea 
nevű váróidnál eggy föld a- 
latt lévő lakó-hellyet készí
tett magának, ’s azzal ditse- 
kedett, hogy ott jövendŐ-mon- 
■dásnak lelke Szállott Ő belé. 
Sokképen beSzéllik az ö ha
lálát: halála után a’ Jupiter 
Trophonius’ neve alatt tisz
teltek ötét. Ez a’ Tropho
nius’ barlangja és Oraculuma 
illyen alkalmatoSsággal lett 
esmereteSsé. Midőn Boeotiá- 
ban két eí'ztendeig nem eí’ett 
eső, minden vároSok azt vé
gezték, hogy küldjenek köve
teket Apollóhoz: Apollo pe
dig Lebadeába Trophonius- 
hoz igazította Őket. A’ kö
vetek Sokáig híjában keresték 
az Oraculumot, ’s kétségbe 
is kezdettek a’ dolognak jó 
ki-menetele felől esni: azon
ban meg-láttak eggy repülő 
méh rajat, és az után indul
tak A’ méhek eggy barlang
hoz vezették Őket; alig értek 
oda, azonnal meg - esmerték

I)

bizonyos jelekből, hogy az 
Oraculum azon az hellyen 
vagyon. Akkor a’ Követek 
Trophoniusnak tifzteletet tet
tek , ’s tőle vígafztaló fele·: 
letet vettek.

Paufanias , a’ ki maga Sze
meivel látta a’ Trophonius’ 
barlangját, azt, és az Oracu
lum körül lévő Ceremóniá
kat, hoSzSzan le-írja. lit tsak 
ezt az eggyet jegyézzük-meg. 
Minekutánna a’ feleletet ké
rő ember meg-fördött, áldo
zott, és a’ Lethe vízéből, melly 
minden dolog’emlékezetét el
felejtette az emberrel, ivott' 
volna; eggy kis lajtorján eggy 
Szoros lükön alá Szóllott a’ 
bárlangba, ott a’ főidre le
feküdt , kezeiben némelly 
mézből való készületeket tar
tott , lábait eggy máíik bar
langnak Szájába tette, ’s tsak 
azon vette éí'zre, hogy hirte
len a’ barlangba be-rantódott, 
hol a’ jövendő dolgok igen 
Szokatlan módon meg-jelen- 
tettettek neki: azután ki-jött 
nagy rettegés, k köztt a’ bar
langból, ’s az Emlékezet Is- 
ten-Afzfzonynak Székébe ült, 
hogy a’ mit látott és hallott, 
azt el-ue felejtse. A’ kik ezt 
az Oraculumot meg-kérdez
ték, azok fok ideig mélly 
gondolkozású, Szomorú, me
lancholicus emberek voltak, 
akarmelly vig kedvű embe
rek lettek legyen is az előtt. 
Innen Származott az a’ példa
beszéd , melly fzerént a’ Szo
morú emberről azt mondták, 
hogy az a’ Trophonius’ bar
langjában volt.

4 4»
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4. A z  A m p h ia ra u s’ Oracu- 
lum a.

Amphiaraus az Oiclcus’ fija 
vólt; felelégül vette magá
nak Eriphylét, az Argosi Ki
rálynak Adraftusnak húgát. 
Ez igen híres jövendölő vólt; 
előre el-látta a’ maga vefze- 
delmét is, ha ő a’ Thebebe- 
liekkel való hadakozásra 
menne. Hogy hát azt el-ke- 
rüliietné, magát el rejtette; 
de ötét a’ maga felefége, kit 
Polynices eggy arany lántz- 
tzal meg-ajandékozott, el-á- 
rúlta, a’ kit Adraftus az hadi 
féreggel kénfzerített a’ The- 
Kebeliek ellen menni. De mi
dőn el-indúlt volna, a’ fóld 
fzekerestöl és lovastól eggyült 
ehnyelte ótet. Halála után 
leg-eiőfzör az Oropiuí'ok, az
után pedig minden Görögök 
Isteni tifztelettel illették ötét. 
Az ö Oraculuma álomban je- 
lenteUe-meg a’ dolgot. Min
deneknek ízabad vólt ahoz 
menni, tsak a’ Thebebeliek- 
nek nem; mellynek oka e’ 
volt. Amphiaraus tettí'zéfek. 
re bízta vólt a’ Thebebeliek- 
nek, válafzí'zák magoknak 
akar azt, hogy ö Őket tanáts- 
tsaí, altár azt, hogy erővel 
fegítse; ok pedig az utolsót 
kívánták , mert azt fzükfége- 
febbnek tartották, mint a’ ta- 
náts-adást; minthogy azt kö
zelebb is meg kaphatták Del- 
phiben Apollónál, L .Amphia
raus.

A’ templom mellett vólt 
eggy forrás, abból ment-fel 
Amphiaraus az égbe. Ez*a’ 
forrás olly fzent vólt, hogy 
ebből nem volt fzabad kö-

■í*
zönfégefen inni. A’ kik az 
Oraculum’ tanátsával élvén, 
valamelly nyavalyából meg- 
fzabadúltak, azok ezen for 
rásba eggy arany vagy ezüst 
pénzt tartoztak vetni.

5. Aids Görög Oraculumok.
I.) Mercuriusnak Pharae- 

ben vólt eggy Oraculuma, A- 
chaja tartományában, hol ne- 
ki eggy kőből faragott fza- 
kállas képe állott; a’ kép e- 
lött látfzott eggy alatsony ól
tár, azon pedig eggy plehvel 
be-borított réz edény. A’ kik 
feleletet kértek, azok az ól
táron tömjént áldoztak, lám- 

áfokat gyúlytottak, azok- 
a olajat töltöttek, ’* az ol

tárnak jobb felöl való -ólda
lára pénzt tettek. Azután a’ 
kérdést el-mondták, fölöket 
fzoroían a’ képhez nyomták, 
onnan el-menven, mind a’ két 
fölöket újjaikkal erőien be
dugták , ’s mikor már jól el
haladták a’ képet, újjaikat 
füleikből ki-vettek, és a’ melly 
fzót leg-eiöfzör meg-hallot
tak, azt tartották Isteni je
lentésnek.

a.) Achajának Bura nevű 
váróiéiban, az Hercules’ Ora- 
ciilumavólt eggy barlangban, 
hol az ö képe állott. Itt a’ 
jövendölés kotzka vetés által 
ment végbe. A’ kik jövendőt 
akartak tudakozni, azok elö- 
fzör Herculesnek imádkoz
tak , azután eggy nagy rakás 
kotzkából négyet ki-vettek „ 
’s azt eggy alztalon el-vetet- 
ték. Ezeken a’ kotzkákon 
voltak némelly jelek, a’ 
mellyeknek értelmek eggy 
könyvben vólt fel-jegyezve, 

3.) Pa*



Ο Π AC, O li AC. 5 7

5.) Patraeben, Achaja’ tar
tományában, vólt teresnek 
«Kgy temploma , a’ templom 
előtt pedig eggy forrás kút, 
a’ meily a’ jövendölő üracu- 
lnniról híres vólt; de a’ mellyet 
tsak a’ betegíégnek ki-mene
tele felöl kellett meg-kérdez- 
nt. Tudniillik eggy vékony 
kötélen eggy túkört botsátot- 
tak alá a’ kútba a’víznek Γζί- 
néig, ’s a’ tükörben látfzó fi
gurákból tettek ítéletet a’ be
tegnek állapatjáról.

4. ) Peloponnefusnak Troe
zen nevű váróidban állott 
eggy óltár, meily a’ Mufák- 
nak és az Alomnak vólt Szen
telve. A’ kik ott tanátsot a- 
kartak kérdeni , azoknak 
eggynéhány napokon meg- 
kellett magokat a’ bortól tar
tóztatni. Azután az óltár 
mellett el aludtak , hol nekik 
a ’ betegfég ellen való jó or- 
vofságot meg jelentették.

5. ) Peloponnefusnak Epi
daurus nevű vároíában volt 
Aefculapiusnak eggy tem
ploma , niellyben ά  oetegfég 
ellen való orvol'ságot álom
ban jelentette-meg az Oracu
lum.- Minekutánna a’ beteg 
meg-gyógyúlt, annak nevét, a* 
betegfégneknemével eggyütt, 
a’ templom’ laistromaba be
írták.

6. ) Bacchusnak vólt Am- 
phicleában eggy temploma, 
a’ mellyben az Oraculum a’ 
betegnek meg-gyógyúláfa és 
más dolgok felöl jövendőt 
mondott.

7. ) Laconiában vólt eggy 
Junónak fzenteltt tó, a’meny
ből jövendöl tanúitok az em

berek , minekutánna abba 
pogátsákat hánytak. Ha a’ 
pogátsák a’ víz’ fenekére le* 
fzailottak, az jó jel vólt; ha 
pedig le nem fzállottak, ak
kor roí'zfzat jövendöltek.

8. ) Az Orpheus’ feje Les- 
busban mindeneknek felelt, 
kivált pedig a’ Görögöknek, 
a’ kiknek meg-mondta, hogy 
Ök a’ Hercules’ nyila nélkül 
Tróját meg-nem vehetik. Or- 
p heust a’ Thraciai afzfzonyok 
ólték-meg , a’ fejét a’ tenger
be vetették, a’ mellyet a* 
Lesbusi partokon találtak- 
meg.

9. ) Laconiában Thalamiae- 
ben vólt a’ Paíiphae Oracu- 
luma. Ez indította a’ Spár
tai Királyt Agist a’ maga 
fzándékának vegbe - vitelére, 
tudniillik hogy Lycurgusnak 
régi törvényeit újítaná-meg: 
ügyen-ezt a’ tanátsot adta 
Cleomenesnek is. Ezeken kí
vül lök más kifsebb Oracu- 
lumokat is emlegetnek a’ Gö
rög írók.

A’ Tudótok kérdésbe te- 
fzik, mit kelljen a’Pogányok- 
nak Oraculumaik felöl tar
tani , vallyon az ördögök ad- 
tak-é azok által feleletet, vagy 
pedig tsak emberi mesterfeg- 
nek és tsalárdfágnak kelljen 
gondolni?

A’ régi Kerefztyének az el
fő t állították, ezekért az 
okokért.

I.) Vóltak ollyan tsudál* 
kozásra méltó Őraculumok, 
a’ mellyek a’ Chriftusra tar
toztak. Eggy azok közzül 
eggy Thamus nevű hajóst il
let. Mikor ez az Aegaeumi 
5 te#-
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tengeren ment vólna; eggy 
fzigetböl eggy fzót hallott, 
a’ melly neki azt parantsol- 
ta , hogy midőn Ő eggy bizo
nyos hellyhez ér, ott kiáltsa 
a z t, hogy meg-halt a’ Nagy 
Pan; mellyet midőn végbe
vitt, mindenfelől nagy íóhaj- 
táfokat és ordítáfokat hallott. 
Ezt az Oraculumot a’ Chri- 
ftus’ halálára alkalmaztatták 
a’ régi Kerefztyének. A’ má- 
fik illeti Auguílus Tsáfzárt. 
Ez a’ Tsáfzár öreg korában 
meg-kérdette a’ Delphicum 
Oraculumot a’ felöl, kit ren
deljen maga után Tsáfzárnak? 
az Oraculum pedijg így felelt 
neki: „ Eggy Zlido gyermek, 
kit a’ boldog Istenek imád
nak, meg-parantsolta nekem, 
hogy ezt az hellyet itt hagy
jam, és pokolba vifzfza-men- 
jek: azért többe én tőlem ta- 
nálsot. ne kérdj, hanem az 
én hallgatásra jutott óltárom
tól menj-el. “ A’ Kerefztyé
nek úgy ítéltek, hogy ezen 
Oraculumokat emberi talál
mánynak nem lehetett tulaj
donítani.

a.) A’ Pogányoknak Ora- 
culumaika’ Chiütus’ izülette- 
téfekor lialigattak-el; a'mint 
a ’ világi Írok bizonyítják. In
nen a’ Kerefztyének ezt a’ 
következést tsinálták. Az Is
ten a’ Zfidókat a’ maga népé
vé válal'ztolta, minden más 
népeket pedig az ördög’ ha
talmában engedett lenni a’ 
Chriftus’ el-jöveteléig, és ak
kor fofztotta-meg az ördö-
Í;öt ezen földi hatalmától, 
logy a’ ChriHúsnak Orfzágá- 

nak a’ Pogányok köztt való

fel - állítáfát meg-ne akadá
lyoztathatná.

3.) Az i. Századbeli Ke
resztyének úgy hittek a’ Dse- 
monoknak erejek, és azoknak 
az emberek’ dolgaikba való 
be-folyáfok felöl, mint a’ 
Platonicus Pogány Philoíö- 
phufok. Azoknak tudomá
nyokat úgy tartották a’ Ke- 
refztyének , mint a’ mellyből 
leg-jobban meg-lehet Őket 
győzni. El-hittek azt a’ Ke
refztyének,hogy a’ Pogányok
nak Oraculumaikban volt va
lami terméfzet felett való: 
mind a’ Pogányok , mind a’ 
Kerefztyének meg-eggyeztek 
abban, hogy az Oraculumok 
által a’ Datmoneik. dolgoznak; 
de a’ Kerefztyének meg-mu- 
tatták a’ Pogányoknak,hogy 
azok a’ Doemonok rofzfz lel
kek. Ez rövidebb út volt, 
mint ha a’ Kerefztyének a’ tsu- 
dát hofzfzas visgálódás és 
okoskodás által akartak vól
na meghamisítani.

A’ luk pedig az Oraculu
mokat emberi tsalárdfágnak 
tartják, azoknak okaik ezek.

i.) Azok a’ tsuda dolgok, 
mellyeket az Oraculumok fe
lől befzéllnek, kevés nitelt 
érdemelnek, és tudni - való 
melly könnyen hívők voltak 
a’ Kerefztyének régen azokra 
a’ dolgokra nézve, mellyeket 
a’ Kerefztyéu Vallásnak tifz- 
tefségére gondoltak lenni. A’ 
Thamus hajósról való Hifto- 
ria, Pogány írótól fzárma- 
zott; még is, más nagy em
berekkel eggyütt, híízi azt Eu- 
febius: noha azt PlutarchuS 
olly nevetséges környül-állá- 

fok-
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/okkal adja elő, hogy az a’ 
miatt minden hitelét el- 
vefztette. A’ mit Auguftus 
felöl befzéllnek, annak fém 
lehet hitelt adni. Mert azt 
Cedrenus,Euíébiusból hozza- 
elő; de azt ma ezen Írónál 
nem lehet találni. Azon-kí
vül , a’ bizonyos, hogy 
Auguftus a’ Chriftus elölt ti- 
zen-kilentz efztendökkel járt 
Görög Orfzágban, és oda töb
bé foha vifzfza nem raent; 
és így a’ Delphicum Oracu- 
lumtól is az említett feleletet 
nem vehette.

2. ) Nem igaz, hogy a’ Po
gány Oracülumok a’Chriftus’ 
fzülettetéíekor hallgattak vol
na-el. A’ leg-híreiébb Del- 
phicumi Oraculum még Julia
nus Tsáfzár alatt, és így leg
alább is három fzáz efzten
dökkel a’Chriftus után, meg
volt ; mert azt meg kérdezte 
Julianus, mikor a’ Perfák el
len hadba ment. . Eggy Izó
rái, az Oraculumoknak a’Po- 
gány Valláfsal eggyütt lett 
végek; a’ Pogány Vallásnak 
pedig a’ Chriftus’ fzületteté- 
Fével nem lett vége.

3. ) A’ Papoknak magok vi- 
feletek, a’ felelet adásnak 
környül-álláfai, 's a’ t nagy 
gyanúíágot tsinálnak a’ tsa- 
lardíág felöl. Az Oraculu- 
mok közönfégefen hegyek 
köztt, barlangokban, és föld 
alatt való méllyfégekben vól- 
t ak ; a’ melly hellyek ma
gok is mindjárt rémülést és 
tifzteletet tsináltak az embe
rekben : a’ templomoknak 
róltak ollyan fzent rejtekeik, 
mellyekbe a’ Papokon kívül

fenkinek-fem volt fzabad be
menni; és így azokban a’Pa
pok minden félelem nélkül 
űzhették a’ magok tsalárd- 
íágokat. Az is fokát fegített a’ 
Papok’tsalárdfágokon, hogy 
meg-vólt határozva a’ nap,, 
mellyen meg, vagy nem le
hetett kérdezni az Oraculu- 
mot: mert így elég idejek volt 
a’ feleletre való kéízúletre. 
De az Oraculumoknak tsa- 
lárdlágokat leg-világofabban 
meg-mutatja az, hogy azok 
mindenkor ollyan kettős ér
telmű feleletet adtak, a’ melly 
mindenképen igaz lehetett, 
akarmint telyefedett legyen 
be a’ dolog. így midőn Croe- 
fus a’ Delphicumi Oraculu- 
mot meg-kerdezte, indítson- 
é hadat Cyrus ellen? azt fe
lelte neki; hogy ha ő a’ Ha- 
lys folyó-vizén által-megyen, 
eggy nagy Orfzágot öfzve fog 
rontani. Croefus azt gondol
ván , hogy ö a’Cyrus’ Orfzá- 
gát rontja-öfzve, vele meg
ütközött; de a’ gyözödelmet, 
’s azzal eggyütt Orfzágát is 
el-vefztette. A’ ki ezen kér
désre tökélletes feleletet kí
ván , olvafsa meg-van Dalent 
és Fontanellét.

A’ Pogányok köztt az oko- 
fabbak femmit-fem tartottak 
az Oraculumok felöl. Dio
genes azt fzokta mondani: 
„ a’ kinek efze vagyon, el
lehet az Oraculum nélkül. “ 
Az Epicureus és Academicus 
Philofophufok, egéfzen meg
vetették az Oraculumokat, 
főt tsúfolták azokat. Eufe- 
biusnál meg-vágynak eggy 
Oenomseus nevű rhilofophus* 

nak
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Orat*
Äak F ragm entum ai, mellyek- mind-addig, míg más kettő 
ben az Oraculumoknak tsa- áll hellyekbe: ez így megyen, 
lárdfágokat, a’ maga tapafz- valamíg a’ negyven óra el- 
«aláfa ízerént, meg veti. Ci- nem telik. Innen nevezik ezt 
cero azt írja: „az Oraculu- az áhítato&ágot negyven Órai 
mok akkor hallgattak-el, mi- Imádfágnak. Ezen áhítatos- 
fcor az emberek nem könnyen fágra minden familia eggy 
hívők kezdettek lenni, ’s órát tartozik í'zánni: ez az 
meg-jegyzi, hogy az Oracu- oka, hogy a’ kápolna korút 
lumok tsak az eggyilgyüek- fzüntelen eggymást éri az oda 
n«k meg-tsaláfokra valók vól- gyilltt fokaí'ag. 
íak. Plutarchus három oko- P ifcara, Cerem. Ec. Rom. 
kát említ, a’ mellyek miatt O ratorii patr.es. Eggy 
•1-hallgattak az Oraculumok. Congregatio, mellynek tag- 
Mert i.) Apollót gyakran a- jai nem Szerzetetek, hanem 
lá-való kéraéfekkel fárafztot- tsak Papok. Ezt Philippus 
ték. *.) A’ G enius  ok vagy de Neri a’Sz. Háromíág Con- 
Dcemonak, a’ kik az Oracu- fraternitas név alatt allítot- 
lumokat igazgatták, lafsan- ta-fel R om ában , 1548-ban. IV. 
ként el-haltak, ’s oda lettek. P á l ezen Táríáfágnak aján- 
5.) Görög Orfzág, a’ fok ha- dékozta a’ Sz. Benedictus’ 
dakozáfok miatt, mind lakó- templomát , melly mellett 
faiból, mind pénzéből ki pufz- eggy ollyan nagy Hofpitalét

építettek, a’ mellybea 1600-

Strabo. 1. 16. Ih ro d o t. I. 1. vili, eggy nagy Oratorium for- 
H om . I I 1. 8- 16 Diód. Sic. 16. ma kamarában folytatta Sz. 
Lucan. I. s, Sehol, in Ariftoph. Neri a’ lelki befzéllgetéfeket, 
P lutarch. Clem. A le x  Str. 5. fegítő tát fa lévén neki amaz 
P la to  inPhaed. Xenoph. M em . híres Baronius. Itt tanítot- 
Tacit. An. 1. 2. Paus. Corinth, ták a’ Religiót, az Erkőltsi 
Att. Achaic. Sv:d. Cicer. E us. Tudományt, és az Ekkléfiaí 
B a y le .  Van D aten. Foutanell. Hiftoriát. Idővel a’ Tárfaíag’ 
& c. tagjai P atres O ratorii nevet

ÓRaK. (Negyvené így ne- veitek. 1574-ben XIII. Ger- 
veinek a’ Romai Catholicu- gely P. engedelmébol, a’ Elö
lök eggy áhítatoíságot, a’ rentiaiak eggy igen nagy Ora- 
melly a ’ Sexagefim a  után va- tóriumot építettek, az hol a’ 
ló hétfőn élik, Romában, a’ Tárfafág öfzvefzokott gyiil- 
Francifcus Xaverius’ kápol- ni. A’ Pápa a’ Tárfafágnak 
öájáhan: akkor az egéfz ká- adta a’ Vallicellai templomot 
pólnafeí-vagyonékeíitve, és is, ’s ugyanakkor adottCon- 
meg-világosítva, a’ki-tétet(b- ftitutiókat is a’ Congregatíó- 
tett Óltari Szentfég előtt ízűn- nak, mellynek leg-elsó Gene- 
telen két Pap imádkozik, raliig volt Sz. Neri.

ban a’Jubileum idején, 444,5 25 
emberek fértek-el. Ezen kí

M i-
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Midda Sz. Neri a’ Genera- 

lifságot le-tette, azt Baro- 
nius vette-fel, a’ ki azután 
Cardinalifsá lett. A’ Sz. Szer
ző meg-halt iS95-ben,Május
nak 25. napján, a’ kit 162a- 
ben XV. Gergely P. a’ Szén
iek közzé fzámlalt. A’ Neri’ 
halála után fok Cardinalifok 
és nagy tudományú emberek 
fzármaztak ezen Tárfafág- 
ból; mint Baronius, Olderic, 
Reinald. ’s a 't .

Frantzia Orfzágban a’ Pa- 
tr*s O ratoriií, az Olafz Or- 
ízáginak formája fzerént, Car
dinalis Berulle állította - fel 
azon véggel, hogy a’ Papi 
Rendnek az hazafijak köztt 
való hadakozás , az eretnek- 
fégek,ésaz erkóltsnek közön- 
fégesromlottfágaáltalmeg-ho- 
mályofodott állap at j át,régi fé
nyére vifzfza-hozza. E’ vég
re 1611-ben a’ Parili Sz. Ja
kab nevű külső városban, 
eggy Papi táríáíágot gyÜly- 
tött , meily magának a’ Ki
rálytól nyert levelet, és a’ 
mellyet 1613 -ban V. Pál P. 
Oratorium Jeju név alatt meg
erősített.

Ez a’ Congregatio két féle 
ízeméllyekböl állott : né
mellyel annak tagjai, máíök 
pedig tsak tárfai vóltak; az 
első rendbeliek a’ klaftromo- 
kat igazgatták, az utólsók 
pedig a’ Papoknak életeket 
és erköltsöket formálták. És 
e’ volt ezen Congregatiónak 
valófágos tzélja, hogy a’ Pa-
S ’ at a’ fzent életre fzoktafsa. 

. des Ord. Kel. 
Oratorium . Valamint a’ 

jSz. Írás a’ Salamon’ templo

mát gyakran Imádfág’Házá
nak nevezi; úgy a’ régi Ke- 
refztyének is az δ templomai
kat fokfzor Oratóriumnak, 
vagy Imádfág’ Házának ne
vezték , mint ez Eufebiusból, 
SocratesbŐl, Sozomenusból, 
és fok régi Írókból világos. 
De némelly Canonok az Ora
torium nevet tsak az olly’ ká
polnákra h a t á r o z t á k ,  a’ 
mellyeket tsak valamelly fa
míliák a’ magok különös 
hafznokra építtettek, és a* 
mellyekben tsak imádkoztak; 
de a’ Sz. Miiét, vagy az Ür* 
Vatsoráját, nem fzolgáltatták- 
ki: vagy ha azt némelly bi
zonyos famíliáknak meg-en- 
gedték is ; de azok a’ nagy 
fnnepeken tartoztak a’ tem
plomokban meg-jelenni, ’s 
ott Űr’ Vatsorájával élni. 

Bingh, Ο. E. í. 8- c. 1. §. 4. 
f  Orbona. Eggy Isten- 

Afzfzony a’ régi Romaiaknál, 
a’ kinek az árvákra volt gond
ja. A’ Romaiak azért tifz. 
telték ötét; ne inciderent in 
Orbitatem, hogy gyermekeik 
árván ne maradjanak, vagy 
hogy ö magok a’ fzülék öz- 
vegyfégre ne jufsanak. Volt 
neki Romában eggy óltára, 
a’ Larefcké vagy az házi Is
teneké mellett.

Cic. de Nat. D. 1. 3. Arnob. 
adv. gént. 1. 4. Plin. 1. 1, c. ?, 
Roßn. Ant. Rom.

Orcus. L. Pluto, 
*Ordaleum . Ez a’ fzó a’ 

Német Urtheil fzóból vagyon 
el-rontva, és annyit tett a1 
Régieknél a’ közép időben, 
mint Judicium  Dei. melly fze
rént az Isten valamelly jel'1 ‘

mi
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által valamelly embernek ár- 
tatlanfágát vagy bűnét vilá- 
gofságra hozta. Az Orda- 
leum’ nemei voltak, a’ Duel
lum, Bajvívás: az -Aqua ca 
Uda, &  frigida : meleg és hi
deg víz: a’ Ferrum candens, 
tüzes vas. Du Fresae.

Ordinarius. A’ Jus Ca
nonicum érti ezen név alatt 
valamelly Megyének Püspö
két, vagy valamellyiket a’ 
főbb Papok közzi'il, a’ ki a’ 
Püspök’ képét vifeli, és a’ Be- 
neficiumokat ofztogathatja. 
A’ Romai Canon icu fok a’ Pá
pát Ordinarius Ordinariorum- 
nak nevezik; mióltától fog
va a’ Lateranumi Concilium- 
ban magának vette azt az ha
talmat, hogy minden Bene- 
ficiumokat, a’ Prceventio fze- 
rént, azoknak rendes bírójuk
nak ki - rekeíztéfekkel, maga 
ofztogathafson. Du Fresnt.

Or d in a t io . X. Püspök, 
Pap, Diaconus.

Ordo. Ennek az Ekkléfiai 
fzónak három nevezetes ér
telme vagyon. Jelenti ez i.) 
azt a’ Szent Charactert, vagy 
béllyeget, mellyet valaki az 
Ordinatio, az az, Püspöki, 
Papi, Diaconuíi hivatalra 
való fel - fzenteltettetéfekor 
vefzen. a.) A’ Papoknak kü- 
lönbbözö Rendeket, mint a’ 
Püspöki, Papi, Diaconuíi 
Vfl’í, Rendet. 3.) Azon Szer
zeteseknek Congregatiójikat, 
kik azon-eggy Superior alatt 
vágynak, azon-eggy féle ru
hát vifelnek, azon regulákat 
követnek.

* ORDo Eqvitum . Fitdzi 
Kend Ezek a’ Vitézek vagy

ős

Eggyháziak, vagy világiak. 
Az Eggyháziak felsőbb es al- 
fóbb nemeíségböl álló tárfa- 
fágok,a’KerefztgénVallás’ter 
jelztéfére és óltalmazáfára, 
a’Hitetleneknek ’s Eretnekek
nek ki-írtáfokra. Ezeknek ere
deteket a’ Szent Földön való 
Kerefztes hadakozásnak ide
jében kell keresni. Mert mi
dőn a’ Szent Főidre, neveze- 
tefen a’ Chriftus’ Koporfójá- 
nak lato^atáfára fokán kez
dettek Butsúra járni: ollya- 
uok is találkoztak, még pe
dig jó tzélból, a’ kik ezeknek 
a’ Szarándokoknak óltalma- 
záfokra, ’s rólok való gond
viselésre adták magokat. E- 
zen tzéljok vólt sl Johanni- 
táknak, vagy Malthai Vité
zeknek, a’ Templariufoknak, 
Teutonicufoknak sa’t. Mi
dőn pedig a’ Saracenufok a’ 
Szent Földön hatalmat vé- 
vén, ezeket a’ Vitézeket on
nan ki-iizték, még a’ Prufsiá- 
nak némelly tartományaiban 
lévő Pogányokat kezdették 
fegyveres kézzel téríteni, a’ 
midőn ők ezen meg-tértt né
pek köztt magoknak maradó 
hellyeket fzerzettek. A’ Vi
lági Vitézeket a’ mi illeti, 
azok az Eggyháziaktól abban 
különbböznefc, hogy azok
nak tzéljok nem az Ekkléfiá- 
nak, hanem bizonyos Feje
delmi Házaknak oltalmazó 
fok és ditsőfégek; a’ miilye
nek majd minden Királyi és 
Fejedelmi Udvarokban vagy 
nak Európában. Giufiiniani. 
Mirasus.

Ordo de Poenitentia, five 
Ordo tertius S. Francifci, Mi 

nek
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riekufánna Sz. Ferentz a’ Mi
noritáknak és Clarifsáknak 
Rendeket fel-állította, az Har
madik Rendnek fel-állítáfára 
alkalmatofságot fzolgáltatott 
neki, Afsifi vároíától két mért- 
földre fekvő Carnetio nevű 
faluban, az ö meg-térésre in
dító predikatziója; melly 
Rendbe tsak hamar fok To- 
í'canai várofokban lakók be
állottak ; de a’ kik nem tar
toztak magok rendes hivata
lokat, lako-hellyeket el-hagy- 
ni, ’s klaíiromba menni. Hyí. 
des Ord Rel. T. 7.

Ordo tertius Carmelita- 
rum. Ezen, Rend IV. Sixtus 
alatt kezdődött; a’mint ezen 
Pácának 1476-ban költt Bul
lájából meg - tettfzik. Ezen 
Renden lévő Barátoknak és 
Apátzáknak régenten femmi 
más regulájok nem vólt az 
Albert Patriarchájén kívül; 
azután 1635-ben vettek új ré- 
guíákat, mellyeket 1678-ban 
a’ Rendnek Generalis Vica- 
riufa Jacomelli meg jobbított; 
azokfzerént mind a’ két nem
ből minden-féle emberek, Pa- 

ok, világiak, özvegyek, 
ázafságban élők, be-allhat- 

nak a’ Tárfafágba; ha kegyes 
életet élnek, ha a’ Szent Szűz 
eránt buzgófágot mutatnak, 
ha valamelly harmadik Rend
ben Profefsiót nem tettek, ha 
az eretneklégröl ’s engedet- 
lenfégről nem gyanúlok, ha 
nem valamelly éktelen testü- 
ek, ha tifztefsegefen élhetnek. 
Hifi. des Ord. Rel. T. 1. c. 52.

Ordo tertius S  Trinitatis 
& de Redemtione Captivarum. 
Ez a’ Rend Generali.« Bern-

hard Dominici alatt állott-fel, 
1584-ben. Ruhája fejér, Sca- 
pularéjaval eggyütt, mellyen 
veres és ég fzínű kerefzt va
gyon. De ezt közönfégefen. 
nem minden Orfzágban hor
dozzák , hanem felül reá vi
lági ruhát vefznek. Hifi. des 
Ord Rel. T. 2.

Ord o. S. Spiritus de Mont
pellier Frantzia Orfzágban, 
és de Safsia Olafz Orfzágban. 
Ezen Rendnek Regularis Ca- 
nonicufai, Guy de Montpel- 
liert esmerik magok Szerző
jüknek. ö épített a’nevezett 
városban a’ XII. Század’ vé- 
ge-felé a’ fzegény betegeknek 
fzámokra eggy Hofpitalét. III. 
Innocentiusnak 1198-ban ki
adott Bullája, melly ezt a’ 
Rendet meg - erősíti, ennek 
fok klaftromait említi. Mint
hogy még akkor a’ Rendnek 
minden tagjai Laicufok vol
tak; a’ Papa kért minden 
Praelatu fokát, engednék-meg 
ezen Rendnek Szerzőjének és 
tagjainak, hogy magok köz
zé vehetnének-be világi Pa- 

okat,a’ Sz. Sacramentomnak 
i - fzolgáltatáfára, és a’ fze

gény betegeknek vígafztalá- 
fokra.. Guy de Montpellief- 
től fogva, hetven Commenda* 
torokat fzámlál a’ Rend; kik 
köztt voltak, eggy Pápa, 
nyóltz Cardinalífok, két Ér- 
fekek, és tizen-két Püspö
kök. Ezen Rendben tsak Ro
mában vágynak Apátzák, kik 
klaílromban zárva laknak. 
Hifi. des Ord, Rel. T.a» c.31.

ORDO de Mont* della Vir
gine. Ezen. Rendnek Szerző
je Vercfllld Sz, Wilhelm vólij 

Pie-

63.
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Piemontban. Mert mineku- 
tánna Ö Szűz Máriának, eggy 
Virgil nevű hegyen eggy tem
plomot épített, ’s azt az he
gyet a’ Sz. Szűzről nevezte, 
és a’ maga fzentfégének híre 
által fok meg-térni kívánó em
bereket vont vólna magához; 
1119-ben, azon az hegyen fok 
Cellákat építtetett, és eggy 
Congregatíónak fundamento- 
mót vetett. Az Ö Remetéji 
elöfzör tsak alamisnából él
tek, még pedig igen fanyaru- 
an, II. Calixtus ezt a’ C.on- 
gregatiót hellyben - hagyta: 
azért is a’ Szerző több kla- 
ftromokat kezdett építeni, 
mellyek közzűl való volt a’ 
Guglietói Apátzáké is. Ott 
az Apátzák bort foha nem 
ittak, fém húst, fém téjböl 
kéfzültt eledelt nem ettek. 
Minden Szentektől fogva, Ka- 
rátsonig, és a’ Septuagefimá- 
tól fogva, Húsvétig, minden 
nap’ kenyéren és vízen böjtöl
tek. A’ Wilhelm’ Szentfégé- 
nek híre annyira el - terjedt, 
hogy a’ Siciliai és Neapoliíi 
Király Roger, Ötét meg-láto- 
gatta, ’s tőle tanátsot kérdett; 
a’ kinek Ő azt felelte, hogy 
a’ Királyi udvarban uralko
dó gonofz fzokáfokat törölje- 
el; mellyet hallván az udva
ri emberek, ötét a’ Király 
előtt minden - féle vádokkal 
terhelték, ö hozzá pedig eggy 
kurvát küldöttek, a’ ki ötét 
a’ tifztátalankodásra venné 
reá. Wilhelm úgy tettette, 
mintha akart vólna a’ kurva’ 
kívánfágára hajlani, ’s azt 
mondta neki, hogy ö vele 
eggyütt feküdjön-fel hát a’

Ó4

már kéfzen lévő ágyra. De 
a’ kurva meg-rettent, midőn 
eggy eleven fzeDnel meg-ra- 
kott hellyet látott, a’ melly- 
re a’ Szent le-feküdt, ’s a’ 
kurvát hívta maga mellé fe
küdni. Midőn azonban ez az 
afzfzony látta vólna, hogy 
a’ tűz Wilhelmnek femmit 
fém árt: mindenét el adta, va
lamit tifztátalanfágával kere- 
fett, ’s a’ Szentnek ajánlotta, 
hogy abból Venoiában épít- 
tefsen az Apátzák’ fzámokra 
eggy klaftromot, a’ mellybe 
májjá is be ment, és ott mint 
Apatza úgy lakott, halála 
után pedig Venofai Sz Agnes 
neve alatt esmereteísé lett. 
Ezen tsudát meg-hallván Ro
ger Király, annyira fel-indúlt 
ennek a’ Szentnek tiíztcleté- 
re , hogy az Ő Rendének Nea- 
polisban és Siciliában fok 
Klaftromokat építtetett. Ez 
a’ Rend ma máfutt nlnts, ha
nem tsak Neapolis Orízágban, 
és a’ Papa’ Birodalmában; 
mind öfzve negyven hét kla- 
ftroma vagyon.

Ezen Renden lévő Barátok, 
kik a’ Delia Virgine hegyén 
laknak, húst, tojást, faj tot, 
tejből kéfzültt eledelt foha 
nem efznek; nem valamelly 
tilalomnak ereje fzerént, ha
nem azért, mert az Isten azt 
az hellyet meg-térésnek helly é- 
űl válafztotta, a’ melly on
nan tettfzik - meg, hogy ha 
valaki oda húst, tojást, fáj
tét, zsírt, tejet, vagy akar- 
melly kövéríéget vitzen , a’ 
levegő - ég azonnal meg-feté- 
tedik , villámlik , mennydö
rög, mellyet fok emberek
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réfz - fzerént tudatlanfágból, 
réíz-fzerént újfág kívánásból, 
gyakran meg-probáltak. A’ 
Barátoknak öltözetek fejér; 
nem különbben az Apátzáké 
is. Hifi. des Ord. Rel. T . 6. 
c. í<5.

Ordo tertius Servitarum. 
Ezt a’ Rendet eggy Florentiai 
Juliána nevű Szű z Izerzette. 
Az ö fzent élete, tifzta erkől- 
tse, és tsuda-tételei, annyira 
emelték az ő nevét, bogy a’ 
Ser vitáknak Oblatájik 1306- 
ban Ötét magok Superiorok- 
nak válafztották ; a’ kiknek 
Ó Regulákat írt, mellyeket 
1424-ben V . 'Márton P. helly- 
ben-hagyott. Midőn Juliána 
a’ maga halálát jelen lenni 
látná, de a’ fzüntelen való 
hányás miatt a’ Szentíéget be- 
nem vehetné; kérte a’ Gyón
tató Ayát, hogy azt mutas- 
fa-meg neki, hogy a’ maga 
IdvezítŐjét avagy tsak távol
ról imádhafsa. Alig mutatta- 
meg az ostyát a’ Pap neki; 
azonnal meghalt, az ostya 
pedig el-tűnt; de halála után 
a’ fzivének eggyik óldalán az 
ostyának formája meg-tett- 
ízett. M időn 1341-ben az Ö 
testét el-temették; valamelly 
betegek azt illették, mind a- 
zok  nyavalyájokbólmeggyó- 
gyúltak. Ezen Rendnek re
gulán V. Mártonnak 1424- 
ben kőltt Bullájában vágynak.

H iß des Ord. Rel T . 3.C. 41.
Ordo de Kal des Chuux. 

Eggy Burgundiái Hertzeg, 
eggy Viard nevű Carthufia- 
nus Barátnak eggy klaftro- 
mot építtetett, eggy Val des 
Choux nevi'i hellyen, hol ó

eggy igen ■ vefzdelmes hartz- 
ban nagy gyŐzödelmet nyert. 
Viard 1193-ban be-ment ezen 
klaíiromba, és a’ maga tár- 
fainak ollyan Conltitutiókat 
irt, mellyek a’ Carthulianu- 
fokéval nagyon meg-eggyez- 
tek , ’s mellyeket III. Hono
rius P. meg-is erősített. A’ 
Barátok ollyan ruhát vifel- 
tek, mint a’ Cifterciták; de 
egéfzen más fzokáfaik voltak; 
apró cellákban laktak, és fen- 
kit magok közzé be-nem vet
tek , a’ kinek annyi efztende- 
ji jövedelme nem volt, a’ 
mellyböl magát el-tarthatta. 
Ezen Rendtől harmintz Prio- 
ratufok függöttek. Hifi. des 
Ord. Rel. T. 6. c. 22.

O r d o  de Kal Ombroja. Jo
annes Gvelbertus, ezen Rend
nek Szerzője, a’ kit III. Coe- 
leftinus Canooifált, a’ maga 
atyjának parantsolatjára ke
reste azt a’ gyilkost, a’ ki ne
ki eggy atyjafiját meg-ölte. 
Midőn pedig ö a’ gyilkosra 
reá talált, és azt meg-akarta 
volna ölni; az kerefz t formá
ra ki - terjefztvén kezeit, a’ 
meg - fefzíttettetett Jefusnak 
fzeretetére kérte Ötét, ke- 
gyelmezzen-meg neki. Azu
tán Gvelbertus a’ Sz. Minias’ 
templomába ment, hogy ott 
eggy Fefzület előtt imádkoz
na. De midőn az imádfág- 
hoz akart volna fogni, a’ Fe- 
fzűlet meg hajtotta fejét, mint
ha neki meg-akamá köfzönni 
az t, hogy ö értté Gvelbert a’ 
gyilkosnak meg - kegyelme
zett ; ez a’ Fefzület most is 
az említett templomban va
gyon. Ez a’ tsuda a’ Gvel- 

bert’
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b ért’ h ív é t  úgy m e g - il le t te ,  
h o g y  6 m agát azo n n a l Isten
nek aján lotta , és a ’ Sz. M iniás’ 
klafirom áb a  m ent. 1039. táj
ban vetett ő fundam entom ot 
a ’ m aga R endének, eggy  F lo 
rentinitól tíz  m ért - földre fek 
v ő  F al Otnbrafa nevű h ellyen , 
m e Ilynek ak k or A qua Bella  
v o lt  a ’ n eve. Ott a ’ Szent, 
e g g y  V en d ég-fogad ót ép ítte 
tett , a ’ m eílyb e  be - fogad ta  
m ind a z o k a t , v a la k ik  nek i 
tan ítván yt akartak  lenni. M i- 
nekutánna ő a zo k k a l jó d a 
rab id eig  d ifzn ók at Őrizte
tett , ’s azok n ak  ó lo k a t ve lek  
tifztítta tta  , m ég p ed ig  lap á t  
nélkül , tsupán tsak  k eze ik 
k e l ,  és ők et illy en  m ód on  e- 
léggé  m eg -p ro b á lta : m eg-en- 
gedte nekik  a ’ N o v itia tu st , 
m ellvb en  a ’ B en ed ictu s’ Re- 
gulájit k ö v ették . A ’ proba  
efztendő után P ro fe fsio t te t 
tek ; de h ogy  a ’ v ilá g ’ meg-ú- 
tá lá fá t annál inkább fzivekbe  
n yom h afsák , három  napig a ’ 
fö ld ö n  kellett fekiidniek, hall- 
g a tn io k , és a ’ Chriftus’ ízeny- 
ved éfeirö l gon d olk od n iok . A’ 
B arátok  fziirke ruhát vifeltek; 
a ’ m ellyért is, m iriteggyn égy  
fzá z  e fz te n d e ig , ők et Szürke  
B arátok n ak  h ív tá k ; de eggy  
B lafius nevű G eneralifok a latt 
1500-b an , a z t  ég fzínre v á l
to z ta ttá k . A’ m ai V a l Om- 
brojai S zerzetefek  fek ete  ru
h á t v ife ln ek .

Hifi. des Ord. Rel. T . 5. c. ag.
OkiRENtSTáK. Eretnekek 

a’ IV. Században; a’ kiket 
azért neveztek ígv, ni ért" azt 
mondták, hogy ők a’ magok 
tudományokat amaz Alexan

driai híres Papnak Origenes- 
nek íráfiból vették. Ezek 397- 
ben Olatz Orfzágban adták- 
ki leg-elóízör magokat. Ru- 
finus, eggy Alexandriai Pap, 
olly nagy fzorgalmatofsággaí 
olvasta az Origenes’ íráíait, 
hogy az ö abban való Plato
nicus értelmeit úgy vette, mint 
tsalhatatlan igazfágokat. így 
el-lévén ő az Origenes’ értel
métől foglaltattatva; el-ment. 
Jerufalembe, holOrigenesnek 
fok követőji voltak. Itt fzol-
f;áltö eggy Melania nevű afz 
zonynak , a’ ki az Origenes’ 

értelmének nagy kedvellóje 
volt. Jerpíálemből azután Ru- 
finus az Aízízonynyal eggyütt 
Romába ment, hol az afz- 
fzonyt mindenek betsülték. 
Rufinus külsöképen nagy 
eggyügyüséget mutatott, és 
az Origenes’ példája £zerént,e’ 
világot meg utálta : azért is 
úgy tartottak ötét, mint a’ki 
a’ Kerefztyéni tökélletefség- 
hez leg-közelebb ment. Ezen 
maga felöl való ítélet-tételt 
maga hafznara fordította ő, 
’s élt vele a’ maga értelmé
nek terjefztéfére; a’ melly 
ben neki a’ Melania méltó 
fága nagy fegítségére volt. 
Midőn már az ő követőji meg- 
fokafodtak: azok, eggj' külo 
nösSectát kezdettek formálni. 
De midőn eggy Romai Mar
cella nevű alzlzony, Anaíta- 
iius Pápának tudtára adta, 
hogy Rufinus és Melania Ro
mában, a’ kegyefségnek fzíne 
alatt, veszedelmes tévelygéí'e- 
ket binteget: a’ Szent Atya 
a’ dolgot meg-visgáltatta , ’s 
meg-parantsolta nekik, hogy 

töb-
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többé fenkit ne tanítsanak. 
Mind a’ ketten engedelmes
kedtek. Melania Jerufalem- 
be, Rufmus Aquilejába ment. 
Azonban nem felejtették - el 
fokán az ö tudományokat, fót 
azt fok Tudófok: óltalmazták, 
a’ kik magokat Origenisták- 
nak nevezték.

Ezen tévelygéfeket tulajdo
nítják nekik.

1. Az embereknek leikeik 
fzent és értelmes valófágok 
voltak , kik az Istennek jelen
léteiével éltek. De minthogy 
ök az Istennek fzensléléfére, 
és buzgófágokra reá untak; 
eredeti ízentfegeket és értel
meket el hagyták. A’ Görö
gök a’ lelket iYoujnak nevez
ték, a’ Nofeo fzótól, melly an
nyit tefzen, meg-kifsebbedem, 
mcg-húlök.

2. A’ ChriftusUelke,az 5 fo
gan tatta tálát ól és fzülett d é 
létől fogva, az igével eggye- 
fitette magát.

3. A’ Chriftus’ teste elöfzör 
egéfzen a’ .Szűznek méhében 
formáltattalott; azután eggye- 
fitette magát azzal, az igével 
már az előtt régen eggyesültt 
lélek.

4. Az Isten’ igéje eggvmás 
után minden Angyali termé- 
Jzetekkel eggyesítette magát; 
és így volt ó Cherub. Seraph, 
és mindenik Mennyei Erő.

s. Az emberi test a’ fel-tá
madáskor gömbölyű, és nem 
olly egyenes formájú lefzen, 
mint most.

6. Az egek, nap, hóid, és 
tsillagok, lelkes testek, és ér
telmes lélekkel bírnak.

E

7. Még idővel eggyfzer 
meg-fefzíttettetik a’ Chriftus, 
hogy a’ mint az embereket 
meg-fcabadította, úgy az ör
dögöket is meg-fzabadítsa.

g. Az Isten’ hatalma nem 
végetlen, és a’ teremtéskor 
meg erőtelenedett.

9. Az ördögöknek és az 
el-kárhozttaknak bűntetéfek, 
tsak bizonyos ideig tart.

Ezen kilentz tévelygő értei- 
meket, a’ máfodik Conflanti- 
nopolift Concilium, Juftinia- 
nus Tsáfzárnak eggy levelé
nek végén, Origenes ellen vi
lágórán fel-jegyzi. Ezt a’jegy
zést, eggy Origenest és az 6 
értelmet kárhoztató Anathe
ma követi: a’ hol méltó meg
jegyezni , hogy Origenest ha
lála után majd barom fzáz 
efztendökkel rekefzti - ki a* 
Concilium az Ekklé fiából.

Az Origeniftdknak tudomá
nyok igen el-térjedt Egyi
ptomban ; még pedig a’ Ba
rátok köztt. Ezeknek fok Püs
pökök, nevezeteién az Ale
xandriai Püspök Theophilus, 
ellenekbe tették magokat. 
Theophilus 339-ben Alexan
driában Conciliumot tartott, 
mellár a’ Vistria hegyén lakó 
Barátokat, mint Origenistá- 
kat, kárhoztatta.

Avitus, eggy Spanyol P ü s
pök 415-ben, az Origenisták- 
nak tévelygéfeket Spanyol 
Orfzágban újra meg-elevení- 
tette; és kétíég kívül a’ T o -  
ledói Concilium az ellen gyűlt 
volt öfzve 633-ban.

A’ Nagy Origeneshek tanít
ványain kívül, vólt eggy má- 
íik Secta is, kik eggy Egyi- 
a ptortji
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Í»tomi Origenes nevil tifztáta- 
an embert követtek, a’ ki 

290-ben azt tanította , hogy 
azházafság ördögi találmány, 
és fzabadosiiak tartották min
den utálatos efzközökkel él
ni a’ végre, hogy a’ nemzést 
meg-akadályoztafsák, és ha 
az minden ki-gondolható ví- 
gyázás után is meg-ésne, fzük- 
íe^es minden módot meg-pro- 
balni, hogy az anyai méhnek 
gyümöltset el - ronthaísák. 
Minthogy pedig ez a’ tudo
mány igen botránkoztató 
volt: Origenes olly vakme- 
röfégre vetemedett, hogyné- 
melly költött könyvekből bi
zonyította a’ maga vélekedé- 
feit, mellyeket Ö Istentől fzár- 
mazottaknak lenni állított. 
Epiphanius igen hatható fan 
ellene tette magát ezen eret- 
nekíégnek. De akármelly 
képtelen tévelygéleket hittek 
legyen is az Origenisták; 
mindazáltal az V. .Században 
is fok követöjik voltak nekik.

Baron, a. 397. Epiph. Au-
guft.

OjtOMASDES. L. A rim a· 
nius, és Magus,

Orta jami. így hívják 
Conítantinopolisban azt a’ 
Metsetet, melly a’Jantsárok’ 
lakó-hellyek mellett vagyon. 
Ebben fzoktak a’ Jantsárok 
©fzve-gyűlni imádfágra, vagy 
eggyütt való tanáskozásra, 
mikor a’ Sultánhoz valamelly 
kérést akarnak be-nyúlytani. 
Sokfzor ez az helly nem egyéb 
nekik, hanem párt-ütésnek 
liellye. Azért is midőn' a’ 
Tsáfzár attól fél; nagyon vi
gyázta jreá mit tsináloak a’

Jantsárok az Orta Janiiban., 
hogy ha valami igyekezetei 
velzen-éízre, annak jókor el
lene állhafson. Othman. Hifi. 
P .  2 .

Or tliben ses . vagy Orbt- 
barii. Eretnekek a’XIII.Szá 
zadban. Tagadták a’Chrittus 
előtt a’ Szent Háromíágot. 
Az Atya és a’ Chriítus mellé, 
a’ Sz. Háromíág’ harmadik 
fzeméllyének Sz. Pétert Izám- 
lálták, a’ kit Szent Léleknek 
tartottak: a’ világot örökké
valónak hitték; a’ lélek’ hal- 
hatatlanfágáról, és a’ testnek 
fel - támadáfaról, femmit-fem 
tudtak; mindazáltál azt állí
tották, hogy lefzen utolsó 
ítélet, és akkor a’Romai Pá
pa,és a’ T  sálkár, az ö Y allétok
ra állanak: nem hitték a’ 
Chriítus’ halálát és fel-táma- 
dálát, azt mondták, hogy a’ 
Chriítus’ kereí'zte, az ó meg- 
térélék és magok meg-tartóz- 
tatáíok, és ezt telizi a’ Chri
ítus’ kerefztét hordozni: a’ 
Kereíztfégnek erejét, a’kereí'z- 
telö fzemeily’ érdemének tu
lajdonították: a’ Zfidóknak 
idvefséget ígértek minden ke- 
refztfég nélkül, ha azok az 
ö Tárfafágokba állanak: e 
gyedül magokat tartották a’ 
Chriítus’ titkos testének, vagy 
Ekkléfiájának.

Hotting. Hilt. Ec. ad Sec. 
X III. Gilles.

Os CORK oria. Eggy innep 
Athénében,a’ mellyet az Oscha 
Görög fzótól neveztek így; 
mert akkor eggy fürtös fzöl- 
lö-vefzí'zőt ízoktak hordozni. 
Ezen innepnek eredetét így  
írja-le Plutarchus. „Midőn
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Thefeus Cretából lett haza 
érkezéfekor a’ fejér záfzlót, 
mint az Ő fzerentsés vilzfza- 
jövetelének jelét, az hajón el
felejtette ki-tenni; az ö atyja, 
a’ ki ötét a’ tenger parton 
várta, azt gondolván , hogy 
az Ó íija fzerentsétlenúl járt, 
búvában a’ tengerbe ugrott. 
Mikor Thefeus a’ Phalerus 
ki-kötő-hellyre érkezett: az 
Isteneknek áldozatokat tett, 
és eggy Herold által a’ maga 
meg-érkezését a’ Városban 
meg-hírdettette. A’ nép örö
mében eggy kofzorúval meg
ajándékozta az Heroldot, a’ 
jnellyet Ő botjára függefztett, 
’s viízCza -érvén a’ ki-köt,ö- 
liellyre, az Aegeus’ halálát 
meg-mondta Thefeusnak. Ez
ért vólt ezen az innepen az 
Herold’ botja mindenkor ko
fzorúval meg-ékesítve. El
végezvén az áldozatot The
feus; eggy procefsióval meg
indult, a ’ melly ben azon két 
ifjúkkal, kiket magával ho
zott, a’ Bacchus’ és Ariadne’ 
tilztefségére, minthogy akkor 
épen í'züret ideje vólt, fürtös 
vagy gerézdes fzőllö-vefzfzőt 
hordozott kezében. Az At- 
henebeliek tovább is megtar
tották az Oscophoriát a’ The
feus’ tilztefségére; a’ midőn 
az ifjak a’ futásban gyako
rolták magokat, a’ kik a’ Bac
chus’templomától,a’Minerva’ 
Sciráfig futottak, a’ Phalerus 
ki kötő tengeri partnál. Az 
hellyet, az hol futottak, O/co- 
phorionnak hívták; a’ győző
nek eggy pohár bor vólt ju
talma, mellyet mézzel és olaj
jal elegyítettek. Hejych.

ÖSIRIS. Eggy híres Isten 
a’ régi Egyiptomiaknál. Va
lamint Ifis, Isten-Afzízonyok; 
úgy Ofiris, Istenek vólt nekik. 
Oíiris eggy nagy Egyiptomi 
Király volt, a’ ki a’ fzántás- 
ra- vetésre, föld - mívelésre, 
fzöllö termefztésre meg-taní* 
tóttá az Egyiptomiakat. Oíi
ris a’ maga húgát Jót vagy 
Ifist vette magának felefégúl; 
a’ mellyért az ó testvére Ty
phon hadat indított ö ellene, 
Őtet meg-ölte, testét húfz da
rabokra vagdalta, ’s azokat 
egéfz Egyiptomban el-hintet- 
te, a’ nemző tagját a’ tenger
be vetette, mellyet eggyOxy- 
rinchus nevű hal meg-evett. 
Ifis a’ maga férj «’testének da
rabjait öfzve-kereste, mellye- 
ket mind meg talált, azon a’ 
darabon kívül, a’ mellyet az 
hal meg evett. Az Ofiris’Iel- 
ke az Apis Ökörbe ment, és 
abban lakott. Blut.archus azt 
mondja, hogy az Oíiris neve 
a la tt, a ’ napot tiíztelték az 
E g y ip to m ia k ; ezt az értel
m et íllyen okokkal erősíti:
1. Az Ofiris’ képén mindenkor 
fényes ruhák voltak, mellyek 
a’ nap’ világát, és annak fú- 
gárának fényét jelentették.
2. Membrum virile eß  ipß ar
rectum  , a’ melly a’ napnak 
tenyéfztető erejét példázta.
3. A’ melly énekkel Ofirist 
tifztelték, az azt mondja Ő 
felőle,hogy ő a’nap’kebeleben 
nyúgofzik. 4. Az őfzi Aequi
noctium  után, az az, midőn a’ 
nap az éjjellel egyenlő vólt, 
az Ofiris’ el-rejtezéfének inne- 
pél fzentelték: melly a’ nap
nak távolabb menetelének je-
I leE
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le volt. %. Novemberben eggy 
tehenet hétfzer hordoztak- 
meg az ö temploma körül; 
meQy azt adta-elÖ, hogy a’ 
nap hét holnap alatt tér-vifz- 
íza hozzájok a’ maga nyári 
útára.

Az Egyiptomiak Ofirist em
beri testtel, ölyv madár fő
vel festették; minthogy en
nek a’ madárnak igen éles lá- 
táfa vagyon, és febefen repül, 
melly a* naphoz nagyon illik: 
néha tehén fzarvakat vifelt: 
néha eggyik'kezében korbá- 
tsot, a* máTikban jövendölő 
botot tartott. Plutarchus azt 
mondja, hogy az Egyiptomi
ak Oíirist gyakran, eggyfzem, 
és eggy Királyi páltza által 
adták-elő. Marsham, Menés
nek, vagy Chamnak, Vofsius, 
Maráimnak,az Egyiptomiak
nak atyjoknak tartja Oíirist. 
Ofirist a’ Romaiak is tiíztel- 
ték. L. Apis.IJis.

Plut. de Ilid. & Ofir. Marsh, 
in Can. chron. Aegypt. Pofs. 
de ortu & progr. Idol. Hero- 
dot. 1. a. Montfauc. T. 2. t lére, 
Bibliot. Univ, T. 3.

* Ostia riu s . A’ leg-utólfó 
rendű Papokat hívták régen 
Oltiariuíoknak, a’ kiknek kö- 
teleíségek volt a’ templomot 
ki-nyitni és be-zárü, abban 
mindenekre vigyázni, az hí
vőket be-botsátani, az hitet
leneket ki-rekefzteni.

Dii fresne. Hildebrand. de 
Hierarch, vet. Eccl.

Ostra ,vagy EOSTRE.Eggy 
Isten-Afzízony a’ régi faxok
nál. Azért is ók Áprilist Ojier, 
vagy Eoufiur monath\\&k ne
vezték; mert az Odra imie-

pét abban azhólnapban fzen- 
telték. Innen hívják az An-
J tulok ma is az Húsvetet Ea- 

érnék, a’ Németek OJternek. 
Beda. de temp. c. 13.

t  Ost y a . Oblata Hoftia. 
A’ régi Kerefztyén Ekkléíiá- 
ban, míg az a’ ízokás meg
volt, hogy a’ nép kenyeret 
és bort viit ajándékul a’ tem
plomba, hogy az Ur’ Vatso- 
ráját abból izolgáltaísák - ki; 
minthogy az közönféges ko- 
váfzos kenyér volt, az Úr* 
Vatsoráját is ollyanból Izol- 
gáltatták-ki: és így a’ XI. vagy 
X íi .  Századig, a’ míg a’ ke
nyér és boröeli ajándék ízo- 
kásban volt, Ostyával nem 
éltek az Ür’ Vatsorájaban a’ 
Kerefztyének. Meg-vallják 
ezt a’ Romai Ekkléliának leg- 
tudófabb és leg-boltsebb tag
jai is, a’ kik ezt a’ dolgot 
Izorgalmatoían meg - visgál- 
tak , és azt mondják, hogy az 
egéiz Régi Ekkléíia, ’s a? Ro
mai is , fok Századokig az 
Ür’ Vatsorájában kováfzos 
kenyérrel élt. Első volt, a’ ki 
e’ dologra nézve a’ Scholalti- 
ctifok ellen ki-kelt, Latinus 
Latinius, a’ XVI. Században 
a ’ legnagyobb Criticuíok köz- 
zúl való tudós Olafz. Ó útón
ná Sirmond Jefuita, és eggy 
azon Tudófok közzül, a’ kik 
valaha Frantzia Orfzágban 
éltek, ezt a’ dolgot ízorgal- 
matoíáa meg-visgálta, és ró
la eggy tudós munkát írt. Ö- 
tet követte ama’ nagy tudo
mányit Cardinalis Róna, a’ 
ki ezen dologról eggy hofzfzú 
DiiTertatiót adott-ki ; a’ kivel 
azont értenek, Sciielttratus, a’

Pá-
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Pápa’Eibliothecaríuíá, és Pa
gi Minorita, és a’leg-nagyobb 
Criticulok közzül való. A’ 
mit a’ Scholafticufok monda
nak, hogy tudniillik a’ Cíiri- 
Rus kováfztalan kenyérből 
fzolgáltatta-ki az Ür’ Vatso- 
váját, a’ kit az Ekkléíia is 
követett; annak í'emmi ere
je runts. Mert azt tsak a’ Zíi- 
dó Pafchára nézve tselekedte 
a’ Ciiriltus, a’ mikor a’ Zíi- 
dók kováfz nélkül való ke
nyeret ettek. Hogy pedig az 
Ekkléiia mindenkor kováízos 
kenyérrel élt legyen, meg
tett l'zik ezen okokból, i. Mert 
az Ür’ Vatsoráját mindenkor 
abból a’ kenyérből lzolgál- 
tatták-ki, meilyet a’ nép a- 
jandékúl vitt a’ templomba: 
az pedig minden kétfég nél
kül kováfzos kenyér volt. a. 
Epiphanius, az Ebionitákban, 
mint különös ízokást, úgy 
jegyzi-ineg, hogy azok az Ür’ 
Vatsoraját koválztalan ke
nyérből és vízből ízolgáltat- 
ták-ki. 3. A’ Régiek világos 
belzéddel bizonyítják, mint 
Ambroíius, Rogy ok abból 
a’ kenyérből fzolgáltatták-ki 
az Ür’ Vatsoráját, a’meilyet 
magok fzükfégekre fzoktak 
kéízíteni. MetTyre nevezetes 
hiftoriát olvaiünk a’ Nagy 
Gergely Pápa’ életében: Mi
dőn tudnidük a’nevezett Sz. 
Pápa az Űri Szent Vatsorát 
eggy afzfzonynak ki-fzolgál- 
tatván, ezeket a’ fzokott igé
ket izóllaná: Corpus Domini 
noßri Jeju Chrißi confervet 
animam tuam , azaz: A’ mi 
Urunk Jeliis Chriftusnak teste 
tartsa-meg a’ te lelkedet: az

E

afzfzony el-nevette magát: 
a’ kit midőn a’ Papa kérdez
ne, miért nevetett azt telel
te. Quid panem, quem pro
priis manibus me fecijfe co
gnoveram , tu Corpus Domi
nicum perhibebas, az az, mert 
úgymond a’ melly kenyeret 
meg-esinertem, bogy az én 
tulajdon kezeimmel kéizítet- 
tem, azt te Ür’ testének mon
dád. 4. A’ Régiek a’ kováfz
talan kenyérről foha nem em
lékeznek ; a’ kováfzost pedig 
fokfzor emlegetik, és e’ te- 
kéntetben az ü r’ Vatsoráját 
eggy fzóval Fermentumnak 
nevezik; mint Melchiades és 
Siricius Pápáknak életekből, 
és Innocentiusnak eggy leve
léből meg - tettízik. s· Soiia 
fém Photius, fém más Görög 
Írók, Michael Cerularius előtt 
loji-ben, a’ kováfz nélkül va
ló kenyérért a’ Romai Ekklé- 
fiát nem vádolják: melly azt 
mutatja, hogy az azzal való 
élés akkor tajbán kezdődött; 
különbben más vádak köztt 
ezt is említette vólua Photius. 
Miképen, és mikor eiétt le-
f yen pedig ez a’ változás, 

ogy a’ kováfzos kenyér 
heiíyett, kováfztalannal kez
dettek élni, azt nem könnyii 
meg-határozni. Nagyon hi
hető a’ Cardinalis Bona’ ér
telme: tudniillik, mikor a’ 
nép meg-fzünt közönféges ke
nyeret ajándékba vinni: ak
kor a’Papok magok kezdettek 
kenyeret kéízíteni. És mint
hogy a’ koválztalant kön
nyebben kéfzítették, mint a* 
kováfzost; ez hellyett,amazt 
vették-fel, és a’ közönféges 
4 ke-
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tenyér hellyett, mellyet törni 
lehetett, vékony pénz formájú 
kerek ostyát kéfzitettek, melly 
eggyí'zersmind azt a’ pénzt is 
jelentette, a’ mellyért a’ Chri- 
ílust Judás el-adta: az hon
nan az is következett, hogy 
a ’ nép az eddig ízokásban 
vóltt kenyér és borbeli aján
dék hellyett,pénzt vitt,mellyet 
vagy a’ ízegények’fzükfégek- 
fe , vagy valamelly Oltárhoz 
tartozó dolognak meg-fzer- 
zéfére fordítottak.

Nevezetes dolog a z , hogy 
Helvetiában a’ Tigurumi Re- 
forrnáta Ekkléíia, Ostyából 
fzokta az Ür’ Yatsoráját ki 
fzolgáltatni. Angliában is VI. 
Eduard, és Erfébet Királyné, 
az Ostyát parantsolták. X. 
Hoftia.

Bingh. Or.l. 15. c.a. §.2.6. 
Bona. Rer. Lit. 1. 1. c. 23.

S chm idDiliért, de Oblatis. 
Eu« harifticis,

t  ■*· ACIFICATIO. Ezen a’ 
néven értik a’ Frantziák azo
kat az Edictιιιηο\<*.Ά.Χ,2ί inellye- 
ket a’ Királyok a’ Frantz iaOr- 
fzági Reformatufoknak tsen- 
defségeknek óltalmazáfára 
adtak. Mert midőn Frantzia 
Orfzágban a’Reformatiót még 
a ’ maga kezdetében el-akar- 
ták volna nyomni fok Királyi 
Edict untok által, a’ miilye
nek voltak, I. Ferentz Kirá
lyé, Jan. 29. n. 1534-ben, és 
1540-ben, II. Henriché, Nov. 
19. n. 1549-ben,és Jun. 27. n. 
1551-ben. IX. Károlyé 1561- 
ben: azon a’ Reforfnatuíok 
annyira fél-indúltak, hogy 
IX. Károly minden Edictu- 
mokat vifzfza-vont, és Janua- 
riusban 1562-ben, az első E- 
úictum Pacifica Zionist ki-ad
ta, mellyben az egéfz Ország- 
ta n  lévő várótokban, a’ Re
formata Vallásnak fzabad 
gyakorlást engedett. Ezeii 
Edictumot a’ Parlament uniók 
eíófzör nem akarták meg-erő- 
ll'teni; nevezeteién a’ Pariíi,

elleni-állott mind addig , va
lómig a’ Királynak mátodik 
parantsolatját nem vette. Ak
kor ugyan meg-erösítette; de 
azon protestatióval, hogy 
azt kéntelenfégból tselekfzi, 
nem pedig mintha a’ Re- 
formatiót hellyben - hagyná. 
1563-ban Martiusnak 19. n. 
eggy máíik Edictumot adott
ki a’ Király Amboifeben, 
mellyben meg-engedi a’ Re- 
formáta Vallás’ gyakorláfát 
a’nemefeknek, és a’FÖ Tör
vény Székek’ tagjaiknak, a’ 
magok házoknál; de azt tsak 
az ó házok népére, és az Ő tő
le függőkre terjefztette-ki: aT 
többi Reformatufoknak meg
engedte , hogy azon várótok
ban, mellyekben Martiusnak 
7. napja előtt predikálltak, 
tovább is predikállhatnak; a’ 
melly templomokat pedig a’ 
Catholiculóktól elfoglaltak, 
azokat adják-vifzfza. Minek- 
utánna a’ békelség meg-lett 
a’ Catholicuiok és Reforma- 
tufokköztt, Mart. 27. n. 156s- 

ban
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ban, az elébbi Edictumát, a’ 
Longjumeaui Edictuma által 
újra meg-erősítette a’ Király. 
De minden elébbi Edictumait 
meg-erőtelenítette IX. Károly 
Septemberben, 1568-ban St. 
Maurban ki adott Edictuma 
által, mellyben a’ Reformá
tusokat minden Vallásbeli 
gyakorláPoktól meg-fofztotta, 
’s nekik azt parantsolta, hogy 
tizen-négy nap alatt az Or
szágból ki - takarodjanak — 
Ugyan-azon időben adott-ki 
a’ Király eggy Declaratiót, 
mellybenki-jelentette,hogyŐa’ 
Reformátusoknak, Törvényt- 
tevö hellyeken femini Szolgá
latot tenni, fém hivatalt vi- 
felni nem enged. Mindazál- 
tal.Aug.g.n. 1570-ben, békes
séget tett velek, ’s ki - hírdet- 
tette, hogy a’ fö hivatalokat 
vifelö Urak, a’ magok háza
iknál Szabadon tartathafsa- 
nak az oda Öfzve-gyulő fze- 
méllyeknek predikátziót: a’ 
többeknek pedig minden Gu- 
berniumban engedett ugyan 
Vallás’ gyakorlását, de tsak 
azokon az hellyeken, mellye- 
ken Auguftusnak első napja 
előtt is volt Valláíök’gyakor- 
láfa. E’ végre nekik bátor
ságnak okáért négy erős vá
rótokat adott, úgymint Ro- 
chellét, Montaubant, Cogna- 
cot, és la Charitét. De mind 
ezek ellent nem állván; jóvá 
hagyta ö a’ Szent Bertalan’ 
napján 1572-ben végbe-ment 
úgy neveztettetek Vér /e r e 
dőt , mellyben, magában P a 
risban, eggy éjjel 6000, az e- 
géfz Orfzagban pedig, két hol
nap alatt 30000. emberek ö-

E

lettettek-meg; és ezen dolog
ra való maga meg-határoza- 
fának okait, Augultusnak 27. 
napján a’ Parlamentum elébe 
terjeíztette. Ugyan-azon idő
ben adott Ő ki eggy Declara
tiót, mellyben a’ Reformata 
Vallásnak gyakorlását meg
tiltotta, ’s a’ Provinciáknak 
Gubernátoraikhoz parantso- 
latot küldött, hogy ő az Or
szágban, a’Catholica Valláfon 
kívül, más Vallást nem akar 
meg-fzenyvedni. 1576-ban A- 

rilisben, III. Henrich Király 
ékefsóget kötött a’ Reformá

tusokkal; a’ midőn az Edi
ctum Pacific ationcst, Máj usnak 
14. n. a’ Parlamentuxnban ki 
is hírdettette: mellyben meg
engedte nekik, hogy templo
mokat építhetnek, nyilván 
predikállnatnak, az hol, és a’ 
mikor akarják, minden meg
határozás nélkül. Állított 
Törvény - Székeket is az ö 
haSznokra, mellyekben a’ Ca
tholicus és Reformatus Ta- 
náts - Urak egy enlő Számmal 
voltak: adott azonban nekik 
nyóltz erős varotokat, na
gyobb bátorságnak okáért, a’ 
mellyeknek neveik: Aigue- 
mortes , és Beaucaire Lang- 
vedociában; Perigueux, és le 
Mas du Verdun, Guiennében: 
Nions és Serres, Dauphinében: 
ISsoire és Auvergne és Seyne, 
Frovencében. De épen ez a’ 
nagy Szabadfág indította-fel 
a’ GviíiuSokat, hogy Peron
odban, a’ R. Catholica Vallás* 
oltalmazására, amaz híres L i- 
guét vagy Szövetséget tsinál- 
ják; kik olly hatalmatokká 
lettek, hogy a’ Király kente* 
S len
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tea vólt 1576-ban december
ben, Blois várofában, az Or- 
fzág’ Rendéit öfzve-gyillyteni, 
az hol el-végeztettetett, hogy 
Frantzia Omágban tsak eggy 
Vallás legyen, a’Reforinatu- 
fok pedig az Órizágbói mind 
ki-űzettettefsenek. Ezen vé
gzésben kéníelen volt a’ Ki
rály meg-eggyezni, és azt ígér
ni; hogy Ö a’ Catholica Val
lást óltalmazza, a’ Reforma
tus Papokat az Orfzágból ki
hajtja , minden Reiormatu- 
lokat, mind az Hivatalokból, 
mind a’ maga Udvarából ki- 
rekefzt; azon kíyúl azt is je
lentette, hogy az 1576-ban 
ki adott Edictumára, ötét a’ 
Izükfég kénfzerítette, hogy az 
által a* maga test vérét az A- 
lenconi Hertzeget a’ Refor- 
matufoktól el - vonhafsa, és 
az Orízágot a’ más Orl'zág- 
beliektöl κϊ-tifztíthal'sa. 1577- 
ben a’ Kiráiy, az Orfzágban 
levő zűrzavarnak le-tsendesí- 
léfében munkálkodott: melly- 
ért némelly Deputatuiokat 
küldött Bergeracba, hol a’ 
békefség meg-lett; mellynek 
punctumait meg-küldöttek 
neki Poitiersbe. Ezután eggy 
Edictum által Octobernek 8- 
napján,a’ Parili Parlamentum- 
ban ki-hírdettettetett, hogy 

, a ’ Reformatufoknak régi íza- 
badí'ágok egéí'zen vifzíza - a- 
dattatik, és az Ő Vallótoknak 
gyakorlata femmi hellyhez 
nemköttettetik. 1585-ben kéu- 
fzerítette a’ Ligue a’ Királyt 
eggy új Edictumnak ki-adáíá- 
ra , mellyet Edictum Reunto- 
nzrnak neveznek; mellyben 
mind azok az Edictumok,

mellyek eddig a’ Reformatu* 
toknak haíznokra adattattak, 
íémrnivé tétettettek; a’ Re
formátus Papok eggy holnap 
alatt az Ortzágbol ki-menni 
kénteleníttettettek, mátok pe
dig iiat Jiólnap alatt az Ör- 
ízagot oda hagyni tartoztak, 
ha a’ Catholica Vallásra nem 
akartak állam. Octoberben 
ennél is keményebb paran- 
tsolatot adattak-ki a’ Ligui- 
ílák, melly ízerént minden Re
formátusnak Uzen-négy nap 
alatt ki-kellett menni az Or- 
fzagból, vagy pedig a’ Ca
tholica, Vadasra kellett álla- 
ni. 1588-ban Júliusban, kéu- 
f'zerítették a’ Liguifiák a ’ Ki
rályt eggy harmadik Edictum
nak ki-adálára, mellynek e- 
rejea’ vólt, hogy mindenek a’ 
Romai Ekkléliába vifzfza- 
meujenek, és hogy a’Király’ 
halala után nem más, hanem 
Catholicus legyen a’ Király, 
De midón IV. Henrich Ki
rály tagra lépett, 1591-ben 
Júliusnak 4,11. Nantesbeneggy 
Edictumot adott-ki,.a’ meliy 
az Edictum Reunionist el-ron- 
totta, és az 1577-ben Poiti- 
ersben ki-adattatott Edictum
nak a’maga erejét viízí'za-ad- 
ta. Ezt az Edictumot, a’ Cha- 
lonfi Parlamentum Júliusnak 
a4. n. meg-erósítette. De az 
újra fel-elevenedett zűrzava
rok miatt, a’ több Pariamen- 
tumokban nem leiietett meg
erősíteni , úgy hogy a’ Refor- 
matufok inaí'utt nem gyako
rolhatták Vallótokat nyílván, 
hanem tsak az ollyan hellye- 
ken, az honnan a’ Catholicu- 
lókat ki-úzvén, azokat ma

gok-
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goknak foglalták. 1598-ban 
eggy új Edictumot adott-ki 
a" Király Nantesben, melly - 
ben a’ Reformatulöknak min
denütt í'zabadíágot engedett, 
az hol ok 1596-ban és 1597- 
ben azzal éltek. E’ fzerént 
minden apróbb kerületekben 
eggy eggy templomot adtak 
nékik; a’ melly várótokban 
pedig lárma nélkül templo
mot nem építhettek volna, 
azokhoz két mért-földre min
denütt építhettek. Ezt a’ A'an- 
trji Edictumot 1610-ben Xlll. 
i6>i-ben pedig XIV. Lajos 
Királyok meg-erósítették. ÍJe 
1685 ben XIV. Lajos, mind a’ 
iNanteíi, mind a’ Nimeli Edi
ctumot viizí'za-vonta, ’s a’ 
Reformatulokat, vagy Calho- 
licufokká lenni, vagy hazá- 
jokat el-hagyni kénlzerítette. 
3oo,ooonél többen mentek ak
kor ki az Orí'zágból Refor
mátus Frantzok, kik Helve- 
tiában, Xémet, Anglia Orlzá- 
gokban, Belgiumban telcped- 
tek-meg; de ben az Orizag- 
ban is többen maradtak; 
4,000000-nál, kik a’ magok 
Isteni tií'zteleleket mind ed
dig titkon gyakorlottak, 1791. 
elztendöben pedig, Valláiök’ 
fzabadíágát, es minden polgá
ri jutókat vilzl'za-nyerték. Az 
ö allapatjokat is az Orfzág- 
nak jövendő löriá fogja meg
határozni.

Soulier. Hill, des Edicts.de 
Pacification. Comment, de Sta
tu Relig. & Reip, in Regno 
Galliae , fub Regib. Henr. II. 
Franc. II & Carolo IX. L e  
Vaffor. Hitt. de Louis XIII. 
T . i. 1. i .  Benoit, Hift. de 1’ 
Edit, de .Nantes. &c.

P á d v a i  Sz. A n t a l . L .
uintonius de Padua.

f  Ρλ α ν . Eggy ének,mellyet- 
az örvendetes környül - állá- 
íök köztt az Isteneknek, ne
vezeteién pedig Apollónak 
mondtak. A’ Delpnisbeliek 
mondták ezt leg-elólzör Apol
lónak, midőn, o ama’rettene
tes Python nevű kígyót meg
ölte. Jön ez a’ í'zó magának 
Apollónak nevétől, a’ kit 
Paeannak hívtak, azért; mert 
midón ö a’ Python kígyóval 
hartzolt, az ö anyja Latona 
így fzóllongatta őtet. Jo Pa- 
jan ! az az: Löjjed! Máfok a* 
Pajo Görög ízótól hozzák, 
melly annyit tefzen, mint 
gyógyítani: minthogy Apol
lo az Orvoli mesteriégnek Is
tene volt. A’ Gyözödelem- 
kor Marsnak is énekeltek 
Paeant. Ovidius azt mondja 
az ifjaknak, kik az Ö mester
lége által fzeretőjök’ ízívét 
meg-nyerték, hogy énekelje
nek: Paeant.

Pirg. Aen. 1. 6. Barth, ad» 
vers. 5 3. Spank, in Julian. Imp. 
Orat. i.

t  Pa g a n a lia . Eggy in- 
nep a’ Pogány Romaiaknál, 
mellyet ők Januariusban fzen- 
teltek. Ezt az innepet ren
delte Servius Tullius, a’ Ro
maiaknak hatodik Királyok, 
a’ ki bizonyos falukban (Pa
g i ) oltárokat építtetett, hogy 
azokon a’ faluii nép efzten- 
dönként öfzve-gyűlven, áldo
zatokat tenne, ’s ugyan-ak
kor pénzbeli ajándékot is ad
na; a’ mellyből a’ népnek 
lzamat is meg-lehetett tudni. 
Ezen az innepen i.ülönöíen



áldoztak Ceresnek és a’ Föld
nek, hogy jó aratáfok legyen. 
Az áldozat eggy ellős difznó- 
ból és rozs lifztből állott. 
JDion. Hal. I. 4, Hosp. de Őrig. 
Fest. Ethnic.

Pagode JAGUARNAT.Eggy 
híres templom Napkeleti In
diában, mellyet a’ Pogány 

.Indulok fzinte olly nagy oets- 
ben tartanak , mint á’ Zfidók 
a’ Jerufalemi, és a’ Mahum- 
medanuíok a’ Meccai tem
plomot. Ez a’ Pagoda eggy 
igen nagy épület a’ Balafsori 
tenger mellett; fok kintse va
gyon , nevezetes benne eggy 
bálvány, mellynek fzemeiket 
igen nagy lm aragdból vágy
nak . Ez előtt az Indufok gyak
ran jártak ide Bútsúra, melly - 
böl a’ Braminok fok pénzt 
nyertek. De a’ Nagy Mogul 
ezt a’ templomot be-záratta, 
hogy a’ Bútsú-járásnak véget- 
velsen. Mandelslo.

Pagode. így nevezik a’ 
Napkeleti Pogány Indufok az 
ö Isteneiknek templomaikat. 
Azt az hellyet, a’ mellyen Pa
godát akarnak építeni, így 
fzentelik - fel. Be kerítik azt 
defzkákkal, vagy karókkal, 
’s fel-hagyják füvei nőni. Mi
kor a’ ni jól fel-nött, arra 
eggy hamu fzínü tehenet haj
tanak, melly azon eggy egéíz 
éjjel és nappal marad. És 
minthogy az Indufok a’ tehén 
ganéjban valamelly nagy 
fzentséget tartanak lenni; en
nek a’ tehénnek ganéját is 
öízve-fzedik, azt eggy mélly 
verembe el-áfsák, a’ felett 
eggy magas ofzlopot állíta- 
nak-fel, arra annak az Isten

nek képét, a’ kinek a’ Pago
dát akarják építeni, fel-akafzt- 
ják , ’s a’ kerítés körül az é- 
pítéshez fognak.

A’ Pagodának három réfze 
vagyon. Az első eggy ofzlo- 
pokon álló boltozat, melly 
mindenkor nyitva á ll, és ki
ki bele mehet; elefánt, ökör, 
ló, és más állatoknak képeik 
vágynak benne festve. A’ 
malodik réfz nappal nyitva, 
éjjel pedig be-zarva áll; de 
a’ Bramineknék, kik a’ Pa
godát őrzik, abba minden
kor fzabad be-menni. Sok 
fejű és kezű rémítő ember 
képek vágynak benne. Az har
madik reize rostélylyal va
gyon el-kerítve, mellyet eggy 
igen erős ajtó zár alatt tart. 
Ebben áll az Isten’ képe, melly 
előtt éjjel 
fok égnek, 
nak Pagodájik márványból 
vágynak, mellyet a’ Coro- 
mandeliai tenger partokról 
hordanak. Hlyen a’ Rama- 
nakoili Pagoda, mellynek kin
tse meg-mérhetetlen, melly 
á’ Butsú-járásért épen olly 
híres, mint a’ Kerefztyének- 
nél a’ Lorettói Szűz Mária’ 
temploma. A’ MalabariaiPa
godáknak tetejek rézből va-
Í;yon. Az Indufok mezítelen 
ábbal mennek a’ Pagodába ; 

és minthogy a’ mofódás eggy 
réfze az Ö Isteni tifzteletek- 
nek, mindenkor kéfzen áll a’ 
víz a’ Pagoda’ajtaja előtt. A’ 
Calicuti Papok izenteltt vizet 
adnak mind azoknak , vala
kik a’ Pagodába be-akarnak 
menni.

nappal fok lámpá- 
A^ Malabariaiak-

A’
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A’ nagy Pagodákon kívül, 

mellyeket meg-annyi Cathe- 
dralis templomoknak lehet 
tartani, fzámtalan fok apróbb 
Pagodák vágynak, mind me
zon , mind várofokban: ki
vált ott lehet illyeneket lát
ni , hol a’ meg-haltt testeket 
fzokták meg-égetni; a’ Fó- 
1 adutok magok tartanak illye
neket , mellyekben fzoktak 
imádkozni, *s mellyekben ok 
magok tartanak különös Pa
pokat.

A’ régi Indiai Királyok ab. 
ban tartották nagy ditsÖfége- 
ket, ha a’ Pagodákat gazda
gíthatták. De eggy Venica- 
patí nevi'i pénzeden Király, 
az Esvara’ Pagodájában lévő 
kintset mind ki-takarította; 
azonban meg-ígérte a’ Papok
nak, hogy mihellyt módja 
lefz’, azt mindjárt vifzfza- 
adja. A’ ki ö utánna követ
kezett, Rama-Deveo, a’ ki 
már nem ollyan nagy kegyes- 
fégü ember vólt; a. bálvány 
Istennek gyöngyös arany ko
ronáját el-akarta venni: de 
azok, a’ kik neki ezt a’ go- 
nofz tanátsot adták, azon 
hegy alatt, mellyen a’ Pago
da állott, mind meg-haltak, 
azok után pedig maga a’ Ki
rály is. Néha a’ Pagoda ma
gát az Istent jelenti.

A. Roger. Rel. of the Bram. 
Differt, on the Rel. of the 
Eaft. Ind.

Sz. PáL. A’ Jefus Chriftus- 
nakApoltola, ésa’Pogányok- 
nak Tanítójok, Ciliciának 
Tarfus nevű váróidban Zíidó 
izüiéktől fzármazott, a’Pha- 
nbeülök’ S, érzetekbe állott,’s

a* Törvényt Jeru falemben Ga- 
malieltöl tanulta. A’ Zíidó- 
vak buzgófágtól ragadtattat- 
ván, a’Kerefztyének ellen ke-
fyetlen üldözést támafztott, 

z. István’ halálában réfzes 
vólt, a’ Zíidó Papoktól en- 
gedelmet nyervén, Damafcus- 
ba indúlt, a’ Chriftus Tanít
ványinak üldözésekre; de 
útában ötét a’ Chriftus tsu- 
dálatofan meg-térítette, Da- 
mafcusbanAnaniás által meg- 
kerefzteltettetett; az Evan- 
gyéliomot nagy buzgó (aggal 
predikállotta Árabiában, Je- 
ruíálemben, Caefareában, Tar- 
fisban , Antiochiában. Azu
tán Barnabáfsal el ment Cy- 

rusba, onnan Paphosba, hol 
ergius Paulus Procunfult 

meg-térítette. Onnan Kis A- 
íiába mentek; ott, nevezete
den Iconiumban és Lyftrá- 
ban, fok Zfidókat és Pogányo- 
kat meg - térítettek, és eggy 
fánta embert meg-gyógyítot- 
tak, mellyet látván a’ város’ 
lakofi, őket, mint Isteneket, 
imádni akarták. Más fok va
rotokat is el-járván, Jerufa- 
lembe vifzfza-mentek, hogy 
ott a’ több Apollótokkal 
eggyűtt a’ Ceremóniák felöl 
tanátskozzanak; melly dol
got a’ Jerufalemi Concilium 
végezett-el. Onnan Pál Bar
nabáfsal Antiochiába vifzfza- 
ment; de Marcus miati eggy- 
mástól el-válván, Pál Suást 
maga mellé vette, ’s vele be
járta Syriát, Ciliciát, Lyca
on iát, Phrygiát, Galatiáv, 
Macedóniát. Va’í. Athéné
ben meg-terítette Dionyfius 
Areopagitát,Dama;rist, és má-
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fokát. Jerufalembe vifzfza- 
térvén; Lyfias Hadnagytól 
meg - fogattatott, Felix Pro- 
confulhoz vitettetett, a’ ki ötét 
Caefareában fogfágban két 
efztendéig tartotta. Azután 
Feílus’ elébe állíttattatott, a’ 
ki ötét Jerufalembe akarta 
küldeni a’ ZfidóTÖrvény-Szék 
elébe: de ö éfzre-vévén, hogy 
a’ Zíidók Ötét meg-akarják 
ölni, a’ Romai Tsáfzárra apel
lált. Kevés idő múlva II. A- 
grippa Királytól meg-hallgat- 
tattatván, Romába kÜldette- 
te tt: útában hajó-törést fzeny- 
vedett, hol két efztendeig igen 
könnyű és fzabad fogfagban 
tartattatott, és fzabadon pre- 
dikállhatott. Onnan ki-fza- 
badúlván , el-ment Afiába, és 
Görög Orfzágba. De Romá
ba ismét viízfza-ment Sz. Pé
terrel, hol, a’ leg-hihetőbb 
értelem fzerént, Jun. 19. n. a’ 
Chr. u. 66. e. feje vétettetett. 
Azt írják, hogyNero Tsáfzár 
azért ölette-meg ötét, mert 
a ’ Tsáfzárnak ágyafát Pop- 
pea Sabinát., Senecát, és a’ 
Tsáfzár Udvarában más nagy 
embereket, meg-térítette.

A ct a Apoftolor. Eufeb. Hio- 
ron. Cryfofl. Ambros. Augufl. 
Dausgueius de rebus Pauli. 
Prarfon. Annales Pauli. Vi- 
tßus in Melet. Cave. Ant. A- 
poft. Hat. Alex. Du Pin. Til- 
lemont. Lyttleton. &c.

Sz. PáL’ l e v e l e i. Tizen
négy Canonicus Levelek az 
Üj Teftamentomban, mellye- 
ket Pál Apollói bizonyos al
kalmat ofságokkal némelíy 
Ekkléfiákhoz és Személlyek- 
hez írt. Pál a’ maga Leveleit

nem ollyan renddel írta, a* 
mint azok az Üj Teítamen- 
tomban eggymás után követ
keznek. Mitscda renddel ír
ta legyen Ö azokat, ez a’Táb
la megmutatja.

j) A'Chri-
Thefsalonik. I.Levél.l fiúsnak 
Thefsalonik. II

Galatiai.
Corinthuli I.
Corinthuíi II.
Romai 
Ephefufi. "p 
Philippi.
Kololsé.
Philemon.
Zíidókhoz.
Timotheus I.
Titus.
Timotheus II.

A’ Sz. Pál’ íráfának módja 
eggyügyü,tzifrafág nélkül va
ló: azonban néha felféges, 
ékes. Eufebius azt mondja, 
hogy Pál minden Apoftolo- 
kat felül-halad az írásban. 
Epiphanius eggy ollyan gya
korlott nyilashoz hafonlítja 
ötét, a’ ki mindenkor találja 
a’ tzélt; minthogy a’ maga 
gondolatait jól ki-tudja tenni.

A’ Zfidókhoz írtt Levélről 
fzükfég meg-jegyezni, hogy 
minden régi Kéz-íráíok, For- 
dítáfok, a’ régi és új leg- 
tudófabb íróknak rneg-eggye- 
zö értelmek, olly erőién meg
bizonyítják , hogy ezt a’ Le
velet Sz. Pál írta legyen, hogy 
az ellenvetéfeknek, vagy igen 
kevés,vagy femmit rejek n'nts. 
Mert midőn az író magát 
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Olafz Országi új fogolynak ne- 
v?zi, midőn ígéri, hogy a’ 
Zíidókat a’ fogfágból meg- 
fzabadúltt Timotheul'sal meg
látogatja ; akkor nem t.saK 
azt jelenti-ki, ki legyen a’ 
Levélnek írója, hanem azt is, 
Iliikor írta, tudniillik, mind
járt minehutánna Romai első 
fogíagából ki-fzabadúlt.

Igen hihető, hogy az Apó
itól a’ maga nevét azért nem 
telte ennek a’ Levélnek elé
be, hogy a’ Zfidókat, kik ö 
reá, mint a’ Pogányoknak A- 
poíiolokra, haragudtak, annal 
inkább ne botránkoztatná; 
vagy , hogy ö benne , a’ ki
magát a’ Környulmetélkedés- 
nek Apoliolanak nevezte, 
azok a’ Kerefztyénné lett Zíi- 
dók, kik még e’ dologban min
den bal-vélekedést le-nem vet
keztek volt, meg-ne ütköz
nének.

* Sz. PáL’. Apocryphus 
Könyvei.

1. Anabaticon,Afcenfio,Fel- 
mcnetel, mellyet a’ Cajanus 
Eretnekek tsináltak, a’ Gno- 
fticufok is nagyra betsiiltek. 
Emlékezik erről Epiphanias 
és Augullinus.

2. Apocalypßs Pauli. Sz. 
ΡάΓ Mennyei jelenéfekröl va
ló könyve, Ezt a’ könyvet a’ 
IV. Században a’ tudatlan 
Barátok nagy betsületben tar
tották. Azt mondják, hogy 
ezt Theodoíius Tsáízár alatt, 
Tarfus várofában a’ Sz. Fái’ 
hazájában, ’s nevezetefen há
zában, Isteni jelentésből, a’ 
főid alatt eggy márvány-kő 
ládában találták-meg. Emlí
ti, ’s meg-veti ezt a’ könyvet 
Sozoűienus,
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3. Actus Pauli &  Techlas. 
Sz. Pálnak és Thecla Szűz 
Martyrnak tselekedetei. Em
líti, ’s meg-veti ezt Tertullia
nus, Hieronymus, Gelafius: 
óltalmazza Baronius,és Grâ · 
bius.

4. Epifiolae Senecce ad Pau
lum : Pauli ad Senecam. Se- 
necának Pálhoz, Pálnak Se- 
necához való Levelei. Ezen 
Levelekről emlékezik eggy 
illyen titulusú régi Munka. 
Acta Pafsionis Pauli. Mint
hogy pedig ezek a’ Levelek 
igen kevés embereknek fo 
rognak kezekben: azért azo
kat ide iktatjuk, úgy a’ mint 
elő-adja Sixtus Seneníis. Bib
liothecae Sanctoe. L. 2.
Paulo Annaeus Seneca Sa

lutem !
Credo tibi Paule nuncia- 

tum , quod heri cum Lucilio 
nofiro de Apocrifi, & aliis re
bus habuimus. Erant enim 
quidam difciplinarum tuarum 
Comites mecum. JSam in 
hortos Salußianos feceffera- 
mus; quo in loco, occaßone 
nofira, alio tendentes hi, de 
quibus d ix i, nabis adjundi 

Junt, Certe, quod tui praefen- 
tiam optamus. Et hoc fcias 
volo : libello tuo ledo, id efi 
de plurimis literis aliquas e- 
piftolas, quas ad aliquam Ci
vitatem , feu  Caput provinciae 
Airexifiti, mira exhortatione 
vitam moralem continentes, 
usque rrfedi fumus. Quos 
fenfus non puto ex te didos, 
fed per te , certe aliquando 
cx te & per te. Tanta enim 
majeftas earum eß rerum, tan

ta■
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tnque generofitate clarent, ut to , nec aliud exißimo, quam 
vix fuffeSturas putem cetates omni tempore te nobijcum efi- 
hominum, quibus infiitui per- Je. Cum primum itaque venire 

ficique pofsint. Bene te vale- coeperis, invicem nos , & de 
re frater cupio, vale. proximo videbimus. Bene te

Paulus Senecas Salutem. valere opto.
Litteras tuas hilaris heri 

accepi: ad quas refcribere po
tui fia tim ,fi prcefientiam juve
nis, quem ad te mijjurus eram, 
habuifiem. Scis enim , quan
do, & per quem, & quo tem
pore, & cui quid dari com- 
mittique debeat. Rogo ergo, 
ne te putes neglectum, dum 
pr.rjonee qualitatem infpicio. 
Sed quod litteris meis vos re- 

feStos ficribis, felicem me at · 
bitror tanti viri iudicio. Ne- 
que enim diceris cenfor, So- 
phifia ac magifier tanti prin
cipis, &  etiam omnium , nifi 
quia vera dicis. Opto te diu 
bene valere.
Paulo xinnceus Seneca Sa

lutem.
Quasdam volumina ordina

vi, &  divifionibus fu is ftatum  
eis dedi. Ea quoque legere 
Casfari fum  defiinatus. Etfi 
modo fors prospere annuerit: 
eris forfitan & tu prcefens. Sin 
alias, reddam tibi diem; ut 
invicem hoc opus infpiciamus. 
Decreveram non prius edere 
ei hanc Scripturam, nifi pri
us tecum conferrem; f i  modo 
hoc impune jieri potuifiet, ut 

Jcires & te non pr cet er iri. Va
le Paule charifsime !

Paulus Senecas Salutem,
Quotiescunque literas tuas 

audio, prcefientiam tuam cogi-

Paulo uinnaeus Seneca Sa
lutem.

Nimio tuo angimur Jeceffu, 
Quid efl, vel quas res te mo
ratum Jaciunt? Si indignatio 
Domini , quod a’ ritu & Je- 
6ta veteri recejjeris, & alios 
rurfius converteris: erit poftu- 
landi locus, ut ratione fia- 
Stum, non levitate hoc exijti- 
met. Vale.
Paultis Senecas &  Lucilio Sa

lutem.
De his, quibus, vel quas mi

hi Scripfijhs, non licet harun- 
dine &  atramento eloqui: qua
rum altera res notat, & de- 

fignat aliquid; ait er a eviden
ter oftendit, praecipue cum 

ficiam inter vos effe, ficut apud 
nos, & in nobis, qui me in- 
telligunt, Honor habendus vfi 
omnibus, & tanto magis his, 
qui indignandi occafionem ca
ptant, quibus f i  patientiam 
ojtendemus, omni modo eos 
ex qua cunque parte vincemus; 

f i  modo hi fiunt, qui poeniten
tiam fu i  gerant. Bene valete.
Paulo -Annceus Seneca Sa

lutem.
Profiteor tibi bene me ac

ceptum in leSlione literarum 
tuarum, quas Galatis, Co
rinthiis, & -Achaeis mijjii. Spi
ritus enim SanStus in te , & 

fiupra te excel) os, Jub limi or es, 
vai-
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raldeque venerabiles Jenfus 
exprimit. Vellem itaque, cum 
res eximias proferas, ut rna- 
ieftati earum, cultus fermo- 
nis non defit. E t, ne quid ti
bi Frater! furripiarn , aut 
confidentiae meas debeam ; con

fiteor Augufium fenfibus tuis 
'permotum: cui leélő literarum 
tuarum exordio, hcec vox fu it:  
Mirari eum pojfe, ut qui non 
legitime imbutus f i t , taliter 
fentiat. Cui ego refpondi, fe 
iere Deos ore innocentium ef- 
fari; addens ei exemplum Va
ticani hominis rufiiculi, cui 
cum duo viri apparuiffent in 
agro Reatino, qui Cafior &  
Pollux funt nominati, divini
tus infiruétus fu it. Vale,

Paulus Seneca Salutem.
Licet non ignorem, Ceefa- 

rem nofirarum rerum admira
torem & amatorem ejfe; per
mittes tamen te non liedi, fed  
admoneri. Puta enim te gra
viter feciffe, quod in notitiam 
proferre voluifii, quod ritui 
& difciplince ejus f i t  contra
rium, cum & ille gentium 
Deos colat. Quid tibi vifum 

f i t , ut hoc eum ficire velles, 
non video : fed nimio amore 
meo facere te hoc exifiimo. 
Rogo te de futuro, ne id agas. 
Cavendum cfi enim, ne dum 
me diligis, ofifenfam Domino 
facial: cujus quidem offenfa, 
nec oberit fi perjeve rav erit; 
neque Ji non fit, proderit. Si 
cfi Regina, non indignabitur, 
f i  mulier eji, offendetur. Re
ne Vale.

F

Paulo Annaeus Seneca Sa
lutem.

Scito te non tam mei cau- 
fa  commotum literis, quas 
ad te de editione epijiolarum 
tuarum Casfari fe c i, quam 
natura rerum : quae ita men
tes hominum ab omnibus ar
tibus &  moribus revocat, ut 
non hodie admirer, quippe tu 
is, qui multis documentis, hoc 
jam notifsimum habeam. Igi
tur nove agamus. Tu f i  quid 

facile in praeteritum avium cft, 
veniam irrogabis. Miß tibi 
librum de verborum copia, 
Vale Paule charifsime.

Paulus Senecae Salutem.
Quoties tibi fcribo , & no

men meum tibi praefero , gra
vem & Sectae meae rem incon- 
gruamfacio. Debeo enim, ut 
faepe profeffus fu m , cum omni
bus omnia effe; &  idem ob- 

fervar e in tuam perfonam, quod 
lex Romana honori Senatus 
concejferit ,fcilicet in epifiola 
ultimum locum eligere, ne 
cum aporia &  dedecore cu
piam efficere , quod mei arbi
trii fuerit. Vale devotifsime 
Magifier, Data quinto Kal. 
Julii. Nerone quarto, & Mef- 

fa la  Confulibus.
Paulo Annce.us Seneca Sa

lutem.
Ave mi Paule Charifsime, 

f i  mihi nominique meo Vir 
tantus &“ dilectus omnibus mo
dis, non dico fueris junctus, 

fe d  neceffario m ixtus: apte 
aétum erit de Seneca tuo. Cum 

fis  igitur vertex, & ait f  si
me-

81
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morum omnium montium ca
cumen; haud te indignum in 
prima facie epiftolarum nomi
nandum cenjeas , ne tam ten- 
tare me, quam ludere videa
ris; quippe cum fcias civem 
ejfc te Romanum. Nam qui 
meus apud te locus, qui tuus 
velim , ut meus. Vale Paule 
charifsirne. Data X . Kal. 
A prilis, Apriano & Capito
ne Confulibus.

Paulo Annaeus Salutem.
Ave mi Paule charifsirne. 

Putasne me haud contriftari 
£? non luStuoJum effe, quod 
de innocentia veßra fubinde 

Jiimatur fupplicium ? de hinc 
quod tam obnoxios vos reatui 
omnis populus iudicet, putans 
a vobis effici, quod in urbe 
contrarium f i t  ? fed  feramus 
ecquo animo , & utamur foro, 
quod fors concefsit, donec in- 
viSta felicitas finem malis in- 
ponat. Tulit & prifeorum 
cetas Macedonem Philippi f i 
lium , & Thonyjium , nofira 
quoque Cajum Cafaram: qui
bus quidquid libuit, licuit. In
cendium Urbs Romana unde 

fcepe patiatur , manifefte con
fiat. Sed f i  effari humana hu
militas potuiffet, & impune 
his tenebris loqui liceret: jam 
omnes omnia viderent. Chri- 
jtiani & Judcei , quaji machi
natores incendii, fupplicio ad

jic i fiolent. Grajfator ijie quis 
eji, cui voluptas carnificina 
eft, mendacium velamentum, 
tempori fuo defiinatus efi: &  

ficut optimi cuiusque caput 
pro uno donatur capite; ita 
unum pro multis dabitur ca-

put, &  hic devotus pro omni- 
bus igni cremabitur. Centum 
triginta duae domus, Infulae 
quatuor, fe x  diebus arjere : 
Septimus paufam dedit. Be
ne te valere opto. Data quin
to Kal. Aprilis, Frigio & Baf- 

fo  Confulibus.
Paulo Annosus Seneca Sa

lutem.
Ave mi Paule Charifsirne. 

Allegorice &  aenigmatice 
multa a te usquequaque ope
ra conduntur: & ideo rerum 
tanta vis & muneris tibi tri
buta , non ornamento verbo
rum , fed  cultu quodam deco
randa ejt. Sccpius te dixijje 
retineo , multos, qui talia af
feren t , fenfus corrumpere, Ö* 
rerum virtutes evirare. Cee- 
terum hoc mihi concedas ve
lim. Latinitati morem gere, 
honefiis vocibus fpeciem ad
hibe , ut generofi muneris con- 
cejsio digne a’ te pofsit expe
diri. Bene vale. Data V. 
Nonas Julii. Leone & Savino 
Confulibus.

Paulus Senecae Salutem.
Perpendenti tibi ea funt re

velata, quee paucis divinitas 
concefsit. Certus igitur ego 
in agro fertili femen fortifsi- 
mum fero  , non quidem mate
riam , quas corrumpi videtur, 

fed  verbum Jiabile Dei, deri- 
Vamentum crefcentis &  ma
nentis in aeternum. Quod pru
dentia tua affecuta efi, inde

ficiens fore debebit: Ethnico
rum , Israeli tar unique obfer- 
vntiones cerfeto vitandas. Quas 
propemodum adeptus es , Re

F á t.
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gi temporali, ejusque domefii- 
cis atque fidis amicis infinua- 
bis- Quibus etji aspera & in- 
captabitis erit perfvafio tua, 
cum plerique eorum minime 
flectantur infinuationibus tuis: 
fermo tamen Dei illis infiilla- 
tus, novum in his hominem 
pariet ad Deum hinc prope
rantem Vale Seneca Charif- 

fime nobis. Data Kal. StugujU 
Leone &  Savino Confulibus.

Mind ezen leveleket nem 
Pálénak és Senecájénak, ha
nem költötteknek lenni meg- 
esmeri Lipíius, és Cardinalis 
Baronins, más nagy Tudófok
kal eggyiitt.

Semmi-fem hafonlóbb a’ Sz. 
Pál’ Styluíához, és több Cano
nicus Leveleihez, mint.

5. Λ  Laodiceaiakhoz való 
Levele Pálnak; a’ melly ugyan 
eredet fzeréut Görög nyel
ven vagyon írva: de mi ide 
tsak a’ Deák fordítást iktatjuk.

V. i. Paulus Flpoftolus, non 
ab hominibus, neque per ho
minem , Jed per Jefum Ghri- 
ftum. Fratribus, qui efiis Lao- 
dicoeae.

a. Gratia vobis &  pax a 
Deo Patre, & Domino noftro 
Jefu Chrifto.

3. Gratias ago Deo meo
Chrifto, in omnibus precatio
nibus meis, quod permanentes 
efiis & perfeverantes in ope
ribus bonis, promifsionem ex· 

fpectantes in die judicii.
4, Neque difturbent vos quo· 

rundam vaniloquia, injimulan· 
tium veritatem, ut vos aver
tant a verita te Euangelii, quod 
a' me prsedicatur.

F

$. Et nunc faciet Deus, ut 
qui fun t ex me, ad perfectio
nem veritatis Euangelii defe
rantur, ut faciant benignita
tem operum, quce decent fa -  
lutem vitee cetemre.

6. E t nunc manifefia fun t 
vincula mea , quce patior in 
Chrifto: in quibus Icetor &  
gaudeo.

7. Scio enim , quod hoc mi
hi eft ad Salutem perpetuam, 
quod facium eft orationibus 
veftris, adminifirante Spiritu 
Sancio.

8. Sive per vitam , five per 
mortem: mihi enim vivere 
Chriftus eft, &  mori gaudium.

9. Et ipfe Dominus nofter 
in vobis faciet mifericordiam 

fuam vobiscum , ut eandem 
dileStionem habeatis & fitis  
unanimes.

10. Propter ea dilecti, ficuti 
audtftis prcefentiam Domini, 
ita fentite & facite in timore 
Domini, & erit vobis vita in 
ceternum.

11. Eft enim Deus qui ope
ratur in vobis.

ia. Omnia autem facite ab s- 
que murmurationibus ac di- 

fceptationibus.
13. Et quod reliquum eft 

dilectifsimi: gaudete in Domi
no Jefu Chrifto, & cavete vo
bis ab omni avaritia turpis 
lucri.

14. Omnes petitiones veftras 
cum fiducia manifefte fiant 
apud Deum, &  firm i efiote in  
mente Chrifti.

ij. Denique fratres, quae· 
Cunque vera fu n t , &  cafia, 
& jufta, &  amabilia, hceo 

facite.
» 16.
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i  6. Et quas audifiis &  ac- 
cepiftis, in cordibus vefiis re
tinete : & erit vobis pax.

17. Salutate omnes fratres 
in ofculo Sancto.

1 s Salutantvos omnesSanSti.
19. Gratia Domini nofiri 

Jefu Chrifti, cum Spiritu ve- 
Jtro. Amen.

ao. Curate ut hcec epifiola 
in Ecclefia Colojfenfium lega
tur , & ut eam quas efi ad Co- 
lojjenfes, vos etiam legatis.

A d  Laodicerfes fcrip tafuit 
e’ Roma, per Tychicum 
Onefmum,

Ezen Levelet nem Sz. Pál 
írta, hanem az ö neve alatt 
valaki költötte; a’ mint azt 
meg - esmeri Theodoretus , 
ő utánna pedig Cardinalis 
Baronius. Ezen Levélnek 
költélére Sz. Pálnak ama’ 
balul értett fzavai adtak al- 
kalmatol'ságot·. ,, A’ melly 
Levél a’ Laodiceabelieké, azt 
ti is el-olvafsátok. “ Kol. 4:16.

Cave. Hiít. Litt. Saec. Ápolt. 
Act a Apafi, paí'sim. Eus. 1. 3. 
Haer. 64. Locke. Eíláy for the 
underflandig. St. Paul’s Epilt- 
les. Simon. Crit. Hilt. N. T, 
Vitfius. Melet. 5. 14· Langii. 
Vita Pauli.

f  Első Remete PáL’ Ren
dén levő Szerzetefek Portu- 
galliában. Mendo Gomez de 
Simbra Hadi Kapitány épített 
eggySetuval mellett való pufz- 
taban eggy Oratóriumot,esRe- 
mete lakó-hellyeket, mellyet 
ö azütan a’ Serra de Oíí'aival 
eggyesített. Az ö 1481-ben 
történtt halála után, ennek a’ 
Congregatiónak Conflitutió- 
kat írtak, mellyeket 1578-ban

XIII. Gergely P. hellyben-ha- 
gyott, ’s a’ Congregatióval 
eggyütt meg - erősített. Car
dinalis Henrich, mint Portu- 
galliai Legatus a’ Latere, a’ 
Congregatiónak az Augufti- 
nus’ regulájit adta, hogy a’ 
Remetéket a’ Magyar Orfzá- 
gi Paulinufoknak állapatjok- 
noz alkalmaztatná. Minek- 
utánna az ö Conílitutiójok 
ban némelly változótok let
tek: fogadást-tétellel kötelez
ték magokat, a’ Szent Rend
be fzamláltattattak, tani· 
táfsal ’s predikálláfsal tefzik 
magokat érdemefekké.

f Palaemon , vagy  Meli- 
certes. Eggy tengeri Isten: 
Athamásnak és Inónak fija. 
Midőn az ö anyja Ino látná, 
hogy az Ö férjé Athamas 
nagy kegyetlenfégében a’ ma-
fa máfik fiját Learchust eggy 

Öfziklához verné: a’ mánk 
ílját Melicertét fel-vévén, vele 
eggyütt a’ tengerbe ugrott, 
kik mind ketten tengeri Is
tenekké változtak. Az any
ját Leucothednak vagy Matu- 
tda&M., a’ fiját Palccmonnak 
nevezte Neptunus. Leucothea 
Fejér Isten-Afzfzonyt teízen, 
és az Hajnallal vagy Auro
rával eggynek tartották. Pa- 
leemon, vagy Portunus, annyit 
teízen, mint a’ tengeri rév- 

artnak oltalmazó Istene, 
aufanias azt mondja, hogy 

Melicertest eggy tengeri diiz- 
nó tartotta-meg, és ötét a’ 
Corinthuii lílhmusnál tette-ki 
a’ fzárazra, mellynek emlé
kezetére fzentellék neki a’ 
Ludus Ifihmicust. L. Matuta.

Ovid.
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Ovid. met. Paus. Orpheus. 

in hymnis Virg. Aen. 1. 5.
Pales. Eggy Isten - Afz- 

fzony a’ Pogány Romaiak
nál, kit a’ pafztorok hívtak 
Segítségül, hogy a’ barmokat 
tegye tenyéfzökké, adjon jó 
legelö-mezöt, a’barmokat a’ 
farkafoktól ’s veszedelemtől 
őrizze. Az ő innepét Pati
nának hívták , mellyet Fe- 
bruaríusnak 17. n. Szentel
tek, épen a’ melly napon 
Romulus Roma vároSának 
fundamentomát meg vetette. 
Ezt az Innepet Sok Ceremó
niákkal Szentelték. A’ vá
rosban a’ nép meg-tiSztította 
és füstölte magát, eggy por
ral, melly ló vérből, gyenge 
borjú’ hamvából, és bab lifzt- 
böl volt elegyítve. A’ mezei 
nép meg-füstölte az istálló
kat, borostyán ágakból, ros- 
marinból és kénkiPjöl tsináltt 
füsttel, a’ juhokat pedig víz
zel lotsolta-meg. Azután ál
doztak Palesnek, tejjel, kö- 
lefsel, főtt musttal, mellyet 
Sapúnak hívtak. Estve Szal
mából, és más matériákból, 
rakáfokat tsináltak, azokat 
meg-gyúlytogatták, ’s Sorba 
ugrálták. Jv Páfztorok a’ 
Pales’ képét fából Szokták 
tsináltatni és tartani. Struv. 
Ant. Rom.

Pa lic i. Istenek, kiket Si- 
ciliában tiSzteltek. Macro
bius azt írja, hogy ezek Ju
piternek Thalia Nymphával 
való tilalmas tárfalkodásá- 
ból Származtak. Jupiter és 
Thalia, Cataneánál a’ Sime- 
thus partján mentek eggyüvé. 
Thalia, el jővén a’Szülésnek

F

ideje, kérte Jupitert , hogy 
ha már ötét teréhbe ejtette, 
a’ Junó’ haragja elöl rejtse-el. 
Jupiter a’ főidet meg-nyitot- 
ta , melly Thaliát el nyelte. 
Thaliát tehát addig Senki nem 
lá tta , míg - nem ő a’ maga 
kettős gyermekeit Szülte;, ki
ket a’ Poéták Pnliainek ne
veztek; melly Görög Szó az 
Ö tsudálatos SzülettetéSeket 
jelenti. Ezeket a’ Siciliaiak 
Isteni tisztelettel illették: ne
kik templomot ’s óltárt épí
tettek; hol Oraculumaik is 
voltak. Ezen Isteneknek ól
tárok Szabad menedék-helly 
volt, mellyet büntetés nélkül 
Senki meg-nem Sérthetett; ’s 
magok a’Papok is azt mond
ták , hogy & Palicik foha-fem 
hagyták büntetés nélkül azt, 
a’ ki az ö templomokat megr 
fertéztette. Azt befzéllették, 
hogy midőn ezek az Istenek 
a’ főid alól fel-jöttek, két 
méllyfégeket tsináltak az Aet
na hegyén , mellyek tüzet 
okádtak ; nem különbben 
két nagy tavakat, a’ mellyek- 
bői vefzedelmes vizek foly
tak-ki. Ezen tavakról azt 
hitték, hogy az hamis esku- 
vést tsudálatosan ki-nyilat
koztatták. Az a’ fzemélly, 
a’ kinek meg-kellet esküdni, 
az Isteneknek oltárokhoz 
ment, az esküvés’ formáját 
eggy táblára le-írta, ’s azt 
av vízbe vetette. Ha a’ tábla 
a’ víz’ Színén fel-lebegett, a’ 
dolog való volt: ha pedig 
le ült, úgy az esküvés hamis 
vólt. Diodorus Siculus azt 
írja, hogy az hamis esküvőt 
az Istenek hirtelen-való vak· 
* fág-
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Tággal meg-verték. Azt is 
befzéllették a’ Siciliaiak, hogy 
midőn ok eggy nagy fzükfeg- 
nek idején ezeknek az Iste
neknek könyörgöttek: ezek 
nekik nagy bövféget adtak; 
mellyért is a’ Szigetbeliek 
nekik gyakran áldoztak, még 
pedig eleinten embereket; de 
minekutánna fzelidülni kez
dettek , ezt a’ kegyetlen fzo- 
kást el-törölték.

Virg. Aen. 1. 9. Ovid, Met.
!. $.

Pa ll a s . Pa lla diu m . L .  
M inerva .

Pa lliu m . Ez eggy Tsá- 
fzári ruha volt , mellyet a’ 
Kerefztyén Tsáfzárok a’Püs
pököknek és Praelatu foknak 
á’ IV, Században kezdettek 
ajándékozni. így ajándékoz. 
ta-megConftantinusTsáfzár a* 
Romai Püspököt a1 pallium- 
mal. Anthimus pedig a’Con- 
ftanfinopolifi Patriarcha, le- 
vettettetvén a’ maga hivata
lából, azt Juíiinianus Tsá. 
fzárnak vifzfza - küldötte, 
mint a’ mellyet tőle vett 
volt, Ezt a’ Palliumot a’ 
Tsáfzár’ engedelme nélkül 
i'enkinek.fem volt fzabad vi
liéin!; mert nagy’s büntetést 
érdemlő vakmerőfég volt a’ 
Tsáfzári Öltözetnek valamelly 
réfzét engedeíem nélkül vi- 
felni. De minekutánna a’ 
Romai Szék a’ maga hatal
mát III. Innocentius alatt a’ 
leg-felfóbb gradusra emelte; 
az 12 is-ben tartattatott La- 
teranümi Conciliuinban meg
határozta, hogy /1’ Pallium 
az Apolloli tökélletes hata
lomnak a’ jelé, és hogy a’

nélkül fenki,fem Cardinalis 
nevet, fém hivatalt nem vifel- 
het; főt a’ nélkül a’ Püspök 
fém Érsekké nem lehet, lem 
az Érsek más Érsekfégnek 
bírására által nem mehet. 
El-végeztettetett az is, hogy 
minden Érseket a’ maga Pal- 
liumában temefsenek - e l; ne 
hogy annak követője annak 
Palliumával éljen , hanem 
hogy kéntelen legyen a’ Pá
pától új Palliumot nyerni.. 
Ezen Palliumból nagy hafzna 
vagyona’ Romai Udvarnak.

A’ Palliumot az Apolloli 
Sub - Diaconus kéfzítteti, 
mellynek ez a’ Ceremóniája: 
Januariusnak ai. napján, Sz. 
Agnes’ innepén, két Ids fejér, 
viragos és pántlikás bárányo 
kát viíznek az óltárra, mellye- 
ket ott aranyba foglaltt fejér 
damast vánkosokra telinek, 
eggyiket az Epistolák, máfi- 
kat az Evangyéliomok felől. 
Az Antíphoma után a’ Pap 
a’ bárányokat illyen módon 
áldja-meg. „ Óh Uram ! a’ ki 
a’ te fzofgád Mófes által a’ 
Sátorban fzolgálóknak, és a’ 
te Sz, Apoftolaid által az 
Evangyéliomi Áldozó Papok
nak es Praelatufoknak öltö
zeteket meg - parantsoltad: 
öntsd-ki a’te áldáfodat ezek
re a’ bárányokra, a’ mellyek- 
nek gyapjokból kél'zúl a’ FŐ 
Püspököknek , Patriarchák- 
nak, és Érsekeknek ruhájok, 
hogy ők az ö reájok bízatta- 
tott Gyülekezettel eggyiitt, a’ 
Sz. Agnes’ esedezése által.” 
’j  «’ t. Azután bizonyos idő
ben azokat a’ Sz. Lörintz’ 
Apátzáji meg.nyírik , gyap

júkat
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jókat meg - fonják , belőle 
Palliumot kéfzítenek. A’ Sz. 
Péter’ templomának Canoni- 
cufai azt a’ fő óltárra tefzik, 
fok ceremóniákkal azzal a’ 
Sz. Péter és Pál testét be-ta- 
karják, az hol az eggy éj- 
fzaka marad. Eggy Püspök
nek fém fzabad valamelly 
Érseki hivatalt folytatni, míg 
a’ Palliumot meg-nem nyeri, 
’s addig az Érseki páltzát 
fern vifzik előtte. Ebben a’ 
Palliumban vagyon az Érsek, 
mikor Misét Szolgáltat, a’ 
nagy innepeken, mikor tem
plomot, Papot fzentel, és 
az Apátzáknak velumot ofzt. 
Greg. L. 7. ep. n a . Gratian. 
Decret. Liber. Oiac. Breviar. 
c. ai. Sacrá. Cerem. Eccl. 
Rom. 1. i. Durand, de Rit. 
Ec. Cath. Jo. G. Pertfch. 
Tract. Can.de Orig, ufu, & 
auctorit. Pallii Arcíu-Episco- 
palis.

Palmarum . L. Finfg va. 
jár nap.

f. Pan . A’régi Pogányok- 
nál a’ pásztoroknak, vadá
szoknak , hegyeknek , és az 
£géfz paraízt népnek Istenek. 
Mintf hazája, mind fzüléji 
bizonytalanok Pánnak. De 
leg-tobben Mercurius’ és Pe
nelope’ fijának tartják ötét. 
Mercurius meg-fzefetvén Pé
nelopét, ketskévé változott, 
és ötét a’ Taygetus hegyén, 
hol a’ maga atyjának barmait 
legeltette , teréhbe ejtette: 
azért ízülettetett Pan ketske 
fzakállal, Szarvakkal, és lá
bakkal.

Lucianus így neveti ezt a’ 
ineíét Mercuriusnak Fannal

F

Való befzéllgetéfében. Pan. 
Jó reggelt Atyám ! Mere. Jó
reggelt fijam !------ De ki
vagy te, hogy engem’atyád
nak nevezel? mert ha jól lát
lak , hafonlóbb vagy a’ kets- 
ke-bakhoz mint az Istenhez. 
Pan. Mikor így íz óllá fz, ma
gadat gyalázod inkább, mint 
engem . Hát el - felejtkeztél 
mar arról a’ fzép afzfzony- 
ról, a’ kivel Arcadiában hál
tál ? Miért rágod a’ körmö
det? Értem Pénelopét az Ica
rus’ leányát. Mere. Hogy 
lehet az , hogy Szarvad, 
fzakállad, farkad, füled, 
mind ollyanok mint a’ kets- 
kéjé ? Pan. Mert te ketské
vé változtadtad magadat, 
mikor Pénelopén rajta ütót^ 
tél. \r a* t.

Pan Arcadiai Isten volt. 
Az Arcadiai Evander, a’ ma-
fa hazájának Isteneit, azok 

öztt Pánt is, be-vitte Italiá
ba. Hispania is Pántól vette 
nevét, mellyet az előtt Ibé
riának hívtak ; mert ö ott 
telepedett-meg, midőn Bac- 
chusfal eggyütt Indiából 
vifzíza-jött.

Pan noha rút formájú volt, 
miqdazáltat meg-fzerette ötét 
Luna, vagy az Hóid, midőn 
magát fejer kofsá változtatta. 
Echo Nympha is meg-fzeret
te ö tét, ’s tőle eggy Irinx 
nevű leánya lett. Dryopsot 
is fel-gyúlafztotta, a’ kihez 
páfztor’ képében ment. Leg- 
nevezetefebb Syrinx Nym- 
phával való dolga. Ez, mi
dőn Pan ő rajta erőfzakot 
akart tenni, a’ Najadefekhez, 
vagy vízi Nymphákhoz fu- 
4 to n ,
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to tt, ’s kérte Őket, hogy az 
ö fzépfégét vegyék-el tőle; 
azok pedig náddá változtat
ták ötét, melly nádból Pan 
íipot tsinált, a’ mellyet a’ 
Nympha’ nevéről Syrinxnek 
hívnak.

Pánt ketske fzarvakkal, fü
lekkel és lábakkal festik. Jobb 
kezében páfztori bot, a’ má
ikban pedig eggy Syrinx,vagy 
kil'sebb ’s nagyobb nádakból 
tsináltt fíp vagyon : fenyő ág 
kofzorút* vifel, minthogy a’ 
fenyő - fa volt neki fzentelve. 
Aehanus írja, hogy Pánnak 
eggy temploma volt Arcadiá- 
ban , melly minden állatok
nak fzabad menedék-hellyek 
vo lt: mert ha valamelly far
kas, vagy más ragadozó állat, 
valamelly fzelíd állatot ker
getett, es ez a’ Pán’ templo
mába fzaladt, amaz azonnal 
meg-ijjedt, ’s tovább nem mert 
menni. Midón a’ Gallufok 
a’ Görögökkel hartzoltak, és 
már a’ Delphi!! templomig 
mentek Brennus’ vezéríége 
alatt; Pan ollyan félelmet 
tsinált a’ Gallufokban, hogy 
azok éjfzakának idején nyak
ra fóré fzaladtak, noha fen- 
ki nem kergette is őket; az 
honnan az ollyan nagy meg- 
ijjedéfeket, mellyek honnan 
fzármaztak legyen, nem tud
hatni, Paninus terrornak fzok- 
ták nevezni. Pánt Romában 
Lupercus és Lycceus neve alatt 
tifztelték, az az, mint a’ ki a’ 
nyájnak a’ farkaíök ellen őr
ző Istene. A’ Papjait Luper· 
cüfoknak, innepeit Luperca- 
liának hívták. Téjjel és méz
zel áldoztak neki. L. Luper
calia.

Pan, a’ mint Orpheus tanít, 
példázta az egéfz terméíze 
tét, melly az Isteni bőltses- 
fégböl és gondvifelésbol vet
te eredetét. Felső réfze em
beri , mert a’ világnak felső 
és égi réfze fzép : fzarvai pél
dázzák a’ napnak fel-felé me
nő fúgárait, í'zakálla is azt 
példázza; de a’ mint azok a’ 
főidre botsátják magokat: 
alsó réfze fzorös, melly je
lenti az élő-fákat, hegyeket, 
vadakat; a’ Sípja példázza 
az égi Sphwráknak Harmónia· 
/okát, páfztori botja pedig a’ 
minden dolgokra való Isteni 
gondvifelést adja-elő. ’j a’ í. 
Virgil. Ecl. a. Ovid. Met. 1. i. 
& 1. 14. Fait. 1. 2. JS'at. Com. 
Myth. Pomey. Panth. Danet. 
Pitifcus.

Pan’ Innepe Athénében, 
hol neki az Acropolifon eggy 
temploma volt; mellyet ezen 
alkaimatofsággal építettek. 
Midőn Darius Attica tarto
mányába be-ütött; Philippi- 
dest el- küldöttek hogy a’ 
Spartabeliektól fegítséget kér
jen : a’ Parthenius nevű hegy 
alatt elö-tulálta Pan ötét, 
nevén fzóllította, ’s fJaran- 
tsoltaneki, kérdje-meg az A- 
thenebelieket, miért hogy Ők 
Pánnak femmi tifzteletet nem 
tefznek, holott ö nekik már 
olly fok fzolgálatot tett, ’s 
ezután is fog tenni? Akkor 
el végezték az Athenebeliek, 
hogy neki innepet rendelje
nek. Arcadiában is volt ne
ki innepe. Ha a’ vadállat
ban fzerentséfek voltak, nagy 
tilzteletet mutattak eránta: ha 
pedig femmit nem fogtak, az 

ó ké-
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ö képét meg-verték. Herodoti 
1. 6. Theocr.

Pa na cia . Eggy híres tem
plom Corfu fzigetébeu, hol 
Szűz Mariának eggy tsuda 
tévő képe vagyon. Sevezete- 
fen azt tselekelzi, hogy meg-je- 
lenti mint vágynak az ember
nek távol-lé vó barátjai, élnek- 
é,egéfzfégefek-é,ninls-é bajok? 
Tudniillik a’ tudakozó fze- 
mélly eggy pénzt ragafzt a’ Sz. 
Szúz’ képére, ’s minden gon- 
dolatját arra a’ fzeméllyre 
fordítja, a’ ki-felöl tudako- 
zik. Ha az él és egéfzféges, 
úgy a’ pénz a’képhez ragadt: 
ha pedig meg-halt, a’ pénz 
le-euk eggy a* kép alatt füg
gő erfzénybe, melly a’ Papo
ké. A’ képnek tsak némelly 
réfze tseleklzi a’ tsudát; mert 
nem minden réfzéhez ragad 
a’ pénz. Whaler Fravels into 
Greece. T. i.

*Pa na g ia . Eggy Ceremó
nia a’ régi Görög Ekkléíiá- 
ban. Tudniillik minekeíötte 
enni mentek volna, eggy Ba
rát, az Ephemerius, a’ kinn 
azon a’ napon a’ for volt, vett 
eggy kenyeret eggy tányérra, 
abból eggy három fzegeletu 
darabot vágott, mellyet is
mét a’ maga hellyéré vifzfza- 
tett, azt eggy abrofzfzal be
fedte, az alztalra fel-tette, ’s 
azután ételhez kezdettek. Vé- 
ge lévén az ételnek, minde
nek fel-keltek; az Epheme
rius a’ kenyeret a’ tányérral 
eggyütt magafan fel emelte, 
’s az alatt pedig mindnyájan 
imádkoztak. Azután fel-fed- 
te a’ kenyeret, fórba el-indí- 
totta, mellyböl mindenik eggy

F

darabot tört, ’s azzal dolgá
ra ment. Ez a’ fzokás meg
volt nem tsak a’ Klaftromok- 
ban? hanem a’ Tsáfzár’ ud
varában is. Panagiának az
ért nevezték, mert az imád- 
fágban e’volt: Panugia Theo
tokos boethei hémin, ,, Isten
nek Szent Anyja! fegéllj min
ket ! “ Hu Fresne, Gi. Gr.

+ Ρα ν α τ η ε ν λ α . Eggy in* 
nép, mellyet az Athenebeliek 
Minervának fzenteltek. Ezt 
az innepet Erichtonius a ’ Vul- 
kanus’ fija, vagy máfok fze- 

'rént, Orpheus fzerzette, ’s A- 
t.enaeának nevezte; azután 
Thefeus me" - újította ’s na
gyította, midón az Athenebeli 
egéfz népet eggy városba 
öfzve-gyülytölte, mellyért is 
az innepet Panathenaeának 
nevezte.

Ez az innep két-féle vólt, 
nagy és kitsiny: a’ nagyobb 
minden ötödik efztendöben 
elö-fordúlt, ’s az Hecatombe- 
on hólnapnak a2. napján kez
dődött; a’kifsebbiket minden 
harmadik, főt a’ mint né- 
mellyek állítják, minden efz
tendöben fzentelték, melly 
a’ Targelion hólnapnak 20. 
napján kezdődött. A’ kiísebb 
Panathenaeában három - féle 
játékokat tartottak. Az első 
vólt a’ Lovaglás: lovakon 
nyargalódzottak, kezekben 
égő fáklyát tartottak a’ fu
tás közben, ’s a’ kinek fák
lyája leg későbben aludt - el, 
az vólt a’ nyertes. Ez a’ já
ték a’ Ceramicumban egéfz 
éjjel tartott. A’máíódik vólt 
a’mezítelen testtel való küfz- 
ködés, mellyet a’ Panathe- 
5 nai-
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naicum Stádiumban tartot
tak. Az harmadik volt a’ Mu- 
fica, mellyet Pericles állított- 
fel. Éneklették az Harmodius 
és Aristogiton vitéz’ tseleke- 
detét, kik a’ Pifistratus fijai- 
nak kegyetlenfégeknek elle- 
nébe-tették magokat, és a’ 
Thrafibulufét", a’ ki Athénét 
az harmintz Tyrannufoktól 
meg-fzabadította. A’ győzö- 
delmes a’tárfafágot tartozott 
meg vendégelni; magát olaj 
ág kofzorúval meg - ékesítet
ték , eggy liordó olajjal meg
ajándékozták , mellyet, ( a’
melly különbben kemény bű.’ 
tetés alatt tilalmas volt) az 
idegeneknek is el-adhatott. 
Az ifjak a’ Pyrrichius nevű 
tántzot járták, a’ mellyet Mi
nerva akkor járt, midőn hal
lotta, hogy a’ Titánok meg- 
gyözettettek. Minden em
bernek fejér ruhában kellett 
meg-jelenni; melly fzín a’ ví- 
gaí'sag’jele. Ekkor eggy nagy 
áldozatot is tettek, a’ melly- 
re minden Athénéhez tartozó 
várofok és faluk eggy eggy 
tehenet tartoztak adni, a’ 
mellyböl az egélz jelen-való 
íokafágnak vendégféget ké- 
fzítettA. A’ nagyobbik Pan- 
athenaeában is ezen ceremó
niák voltak; tsak-hjogy na
gyobb pompával mentek vég
be: ezekhez még mátokat is 
adtak, mellyek az elsőben 
nem voltak: azok köztt ne
vezetes volt az a’ Procefsio, 
a’ mellyben a’ Peplurn Miner- 
■v(B, Minerva’ paplanét, vagy 
palástját hordozták: erre *a- 
rany betűkkel ki voltak varva 
Minervának, Jupiternek, és

más Herófoknak jeles tsele- 
kedeteik. Innen fzármazott 
ama’ példa-befzéd, axios pe- 
plou, a i az. „ Méltó hogy a’ 
tselekedetei a’ Minerva’ í'zent 
ruhájára le - festettefsenek. “ 
A’ város előtt a’ Ceramicus- 
ban volt eggy hajó, a’ melly - 
re ezt a’ Minerva’ Peplumáx 
vitorla hellyett fel-függefztet- 
ték, az hajót Leocoriumtóí 
Eleuiifig vonták, ’s ott a’ Pe
pin, mot a’ Minerva’ képére ad
ták. A’ Procefsio minden
féle idejű és nemű emberek
ből állott, kik Olaj ágakat, 
vizes edényeket, V a’ t. vit
tek. Az ifjak’ fejeken kofzo- 
rú volt, ’s Minervát énekel
ték. Iílyenkor a ’ rabokat el- 
botsátották, azokat, kik az 
Hazának hafznos fzolgálatot 
tettek, meg - koronázták, a’ 
Plataeabeli^ért imádkoztak; 
minthogy ők a’ Marat honiai 
hartzban, az ö magok gyoría- 
fágokkal és vitézlegekkel, az 
Athenebelieknek nagy íegí- 
tségekre voltak: Pans, in 
Attic. In Equitibus. Meurs. 
de Panathen. Caßellan. Fajuld, 

Pandia. Eggy innep Athé
nében, mellyen a’ Tudótok 
nem tudnak meg - eggyezni. 
Némellyek azt mondjak, hogy 
az Pandiontól vette nevét, a’ 
ki azt elöfzör fzerzette: má- 
fok azt tartják, hogy az a’ 
Jupiter’ tifztefségée volt ízen- 
telve , a’ ki panta dineyein, 
mindeneket a’ maga tettfzéfe 
fzerént mozgat és tselekefzik: 
máfok úgy ítélnek, hogy ezt 
az Hóid’ tifztefségére tartot
ták, a’ ki pantotcjenaj, min- 
denkor mozog, minthogy 

mind
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mind éjjel mind nappal mo
zog; a’ nap pedig nappal lát- 
ízik, éjjel el rejti magát, és 
minteggy nyugfzik. Ezt az 
innepeta’Dionyfia vagy Bac
chus innepe után fzentelték; 
minthogy ezt az Istent néha 
a’ N,ap, vagy Apollo helyett 
vették, ésnemellyek az Hóid’ 
ötsének, máfok pedig fijának 
tartották, Svidas. &c.

*Pandora . Eggy afzfzony, 
a’ kit Vulcanus kovátsolt. Ez 
volt az, a’ ki minden Istenek
nek adott valamit; Venusnak 
fzépféget; Minervának ből- 
tselséget: Mercuriusnak éke
ién fzóllást. ’sa 't .  Azt írják 
a’ Pogányok, hogy midőn 
Prometheus az égből a’ tü
zet a1 főidre le-lopta, azon 
Jupiter meg T haragudott, és 
Pandorát eggy vefzedelmes 
ládával a’ földre le-küldötte; 
melly ládát midőn Epime
theus a’ Prometheus’ atyjafija 
fel nyitott, az abban lévő 
minden vefzedelmek abból 
ki-repültek, ’s a’ földön el
terjedtek , és benne femmi- 
fem maradt, hanem tsak a’ 
reményfég a’ fenekén.

Pa us. in Attic. Hejiod. Oper. 
& dieb. Ovid. &c.

*Pa n e t a r ia , vagy Refe
ktorium, vagy az & fzoba, 
mellyben a’ Barátok enni 
fzoktak. így hívják a’ La- 
teranumban is azt az hellyet, 
hol a’ Pápa Áldozó Tsötör- 
tökön ebedel. Schmid. Lex. 
Eccl. P. 2.

P a n e g y r i c u m . Eggy 
könyv a’ Görög Ekkléíiában, 
a’ melly azokat a’ dítsérete- 
ket. adja-elö, mellyek a’ Chri-

ftusnak és a’ Szenteknek in- 
nepekre vágynak írva. Ezen 
munkának Leg-főbb Szerzőji 
Athanaíius Alexandrienfis, 
Cyrillus Hierofolymitanus, 
Bafilius Magnus, Gregorius 
Nazianzenus, Gregorius Nys- 
fenus, Amphilochius, Epi- 
phanius, Chryfoftomus, E* 
phraim Syrus, Cyrillus Ale
xandrinus. 's a’ t. Ez a’ G^yuly- 
temény egéfzen tizen-ket da
rab in folio . Innep napokon 
a’ Papok ebből olvafsák a’ 
Predikátziót. L. Állatiul.

f  Pa n io n ia . Eggy innep, 
mellyet, a’ mint a’ neve is 
mutatja, a’Jonia Tartományá
ban fek,vő minden vároíbk 
fzenteltek Neptunus Helico- 
niusnak, a’ kit Achajának 
eggy Helice nevű várofától 
neveztek e’képen. Ha az 
áldozatra való ökör bőgött, 
azt jó jelnek tartották: az 
ifjak ezt az innepet Pyrrichius 
tántztzal tifztelték. Herod. 
Strabo.

Panis conjuratus. A’ 
régi Angliai Saxoknál eggy 
babonás proba, melly abban 
állott, hogy a’ melly ember
rel valami titkos tselekedetet 
meg-akartak vallatni, annak 
eggy darab árpa kenyeret 
adtak, hogy azt nyelje - le; 
mellyet megátkoztak, hogy 
az változzon méreggé, vagy 
legyen utólíó falatja az em
bernek, ha az igazfágot ki
nem mondja. Ezt a’ kenyeret 
a’ Pap fzokta meg-átkozni, 
azután úgy adta a’ gyanús 
ízeméllynek: mert azt hitték 
felőle, hogy ha az ember 
bűnös, azt le nem nyelheti, 

vagy
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vagy meg-fúl tőle. A’ meg-át- 
kozásnak formája e’ volt. „Ké
rünk Uram téged’, rekedjen-be 
a ’ torka annak, a’ ki ezt a’ tol- 
vajfágot tselekedte , midőn 
ezt az átkozott kenyeret le 
akarja nyelni, és a’ gégéje 
fzoruljon-öfzve, hogy ezt le
ne nyelhefse, hanemköpje-ki.” 
líémellyek úgy ítélnek, hogy 
e’ végre Sacramentomi ke
nyérrel éltek: de a’ Papok 
azt meg-tiltották illyen ba- 
bonafágra fordítani: megen
gedték mindazáltal a’ népnek, 
hogy ezt a’ babonát más kö- 
zöníéges kenyérrel gyakorbl- 
haísák. Azt írják, hogy mi
dőn Godwyn Kenti Gróf, 
Edvard Király’ testvérének 
gyilkos meg-ölettetését el-ta- 
gadta : az illyen kenyértől 
fúladt-meg. Ezen baboná
nak ma is vagyon valamelly 
maradványa az Anglufoknak 
eskiivésekben: p. o. „ E’ vég
re élek a’ Sacramentommal ; 
ez a’ kenyér változzon mé
reggé nekem. ” Du Cange 
Glofs.

* Panthea , vagy Statua 
Panthea.Eggy kép, a’ mellyen 
a’ minden Istenek , avagy- 
tsak a’ nevezetesebbek, le-vól- 
tak festve. Plin. Hilt. Nat. 
1. 3-

Pantheon . Eggy híres 
templom Romában, mellyet 
Marcus Agrippa az Augunus 
Tsáfzár’ veje építtetett. Kí
vülről égetett téglából, be
lülről tarka márványból volt 
építve. Az épület kerek for
májú volt, a^ világofság jfe- 
dig a’ tetején lévő ablakon 
ment-be: a’ falban vak abla

kok vóltak, mellyekben az 
Isteneknek képeik állottak. 
Az ajtók rézből, a’ gerendák 
aranyos értztzel, a’ teteje 
ezüstös pléhvel vóltak be
vonva; mellyeket Conftanti- 
nus Tsáfzár Conltantinopolis- 
ba vitetett. Ez a’ templom 
Jupiter Vincié*ν' tilzteí'sé- 
gére volt fzentelve. Adri- 
anus Tsáfzár építtetett en
nek formájára eggy Pun 
theont Athénében, mellyet 
hufzonhat Phrygiai márvány 
ofzlopokkal meg - ékesített; 
melly mellé eggy Academiát 
és eggy könyves házat állí
tott. A’ Romai Pantheon egé- 
ízen épen meg-maradt, mellyet
III. Ronifacius P. Szúz Má- 
ri’m A  és Minden Szenteknek 
fzentelt, ’s Maria Rotundá- 
nak nevezett, a’kerek formá
járól. Struv. Synt. Ant. R. 
Spo/i. recherches curieules de 
1’ antiquité.

Pa p . Közönféges nevek a’ 
Religió’ Szolgajinak, minden 
időben , és minden nem
zeteknél. A’ régi Görögök
nél olly nagy méltófágban 
voltak a’ Papok, hogy majd 
minden várótokban, neveze
teién pedig Athénében, eggy- 
fzersmind a’ világi hatalom 
is az ő kezekben volt. (a) A- 
nius Delos fzigetében Király 
is volt, Apolló’Papja is. (b) E- 
gyiptomban minden Királyok 
Papok vóltak: és midőn ollyan 
fzemélly lett Királylya, a’ 
ki nem Királyi vérből való 
volt, annak Papfágra előí'zör 
fel-kellett magat fzenteltetni, 
’s úgy ülhetett ofztán a’ Ki
rályi izékbe. Spartában a’

Ki-
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Királyok, mihellyt a’ Királyi 
izékbe ültek, magokat azon
nal az Olympiai és Lacedae
moni Jupiter Papjaivá fzen- 
teltették , és egyedül Ök 
tehettek áldozatot a’ Kö- 
zönféges-Tárfafág’ békefségé- 
ért. (c)

De ezen Királyi Papokon 
kívül, voltak más Papok is 
a’ nép közzül. Ezeket úgy 
nézték , mint az Isteneknek 
ízolgajikat, kik által ofzto- 
gatják az embereknek a’ ma
gok kegyelmeket. Innen vólt 
a z , hogy noha más fze- 
inéllyeknek is fzabad vólt ál
dozni : mindaztal a’ Papok
hoz folyamodtak, valahány
kor valamelly fzerentsétlen- 
íégtöl meg-akartak fzabadúl- 
o i, vagy pedig valamelly jót 
meg-nyertek. Homerus azt 
írja, hogy a’ Görög tábor a’ 

estistől addig meg-nem fza- 
adúihatott, míg az Apolló’ 

Papjához Chryieshez eggy 
Hecatombe áldozatot nem 
vittek, (d)

A’ Papok fok-féle módo
kon jutottak a’ Papfágra. Né- 
mellyek örökíég ízerént, 
máfok fors által nyerték azt; 
máí'okat a’ Fejedelmeimet 
tettek ; mái’okat pedig a’ nép 
válafztott. Ez az utólfó mód 
igen régi vólt: mert már Ho
merus emlékezik eggy Thea- 
no nevű aízfzonyról, a’ kit 
a’ Trójaiak Minerva’ Pap-Afz- 
i'zonyává válafztottak. (e)

A’Papoknak egéfzféges,ép, 
és ízép testű embereknek kel
lett lenniek: mert azt hitték, 
hogy az Isteneknek kifseb- 
fégekre vagyon az , ha vala

melly fánta vagy más fogyat- 
kozafú ember fzolgálna ne
kik. Azért is mineKelötte a’ 
Papfágra fel-fzentelték volna 
őket; meg-visgálták, nintsen- 
é bennek valamelly fogyat
kozás. Elméjekre nézve is tö- 
kélletefeknek, tifzta, és mér
tékletes életüeknek kellett len
niek, ’s azoktól a’ mulatsá
goktól, a’ mellyek máfoknak 
fzabadofok vóltak, magokat 
meg-kellett tartóztatniok. Né- 
mellyek, hogy annál fzüzeb- 
bek legyenek, magokat ki- 
heréltették: Athénében a 'Hie- 
rophantak., á’ terméfzetet bü
rök lév itallal erötelenít et
ték. Mindazáltal vóltak fe- 
leféges Papok is. Hlyen vólt 
az Apolló' Papja Chryfes, a’ 
kinek leányán Chryfeifen, A- 
gamemnon eröfzakot tett.

Athénében mind a’ Papok, 
mind a’ Pap - Afzfzonyok, bi
zonyos fzeméllyek előtt hi
vataloknak folytatáfáról fzá- 
mot tartoztak adni. (f)

Nehéz meg-mondani, mi- 
tsoda rend lett légyen a’ Gö
rög Papok köztt: mert nem 
tsak midenik Istennek kü- 
lönbb-félePapjai vóltak; ha
nem ugyan-azon eggy Isten
nek Papjai is, hellyeikre, ’s 
foglalatofságaikra nézve, kü- 
lönbböztek. Ügy látfzik, hogy 
minden hellyen vólt közttök 
eggy Archijerofynej, vagy Fő- 
Pap , a’ ki a’ többekre vigyá
zott, és a’ Religiónak leg-tit- 
kofabb és leg-fzentségefebb 
réfzeit vitte-végbe. Athéné
ben majd mindenik Istennek 
vólt Fő-Papja: Illyen vólt 
a’ Daduchus, és a’ Stephano- 

pho-
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fthorui, amaz az Hercules’, ez 
pedig a’ Minerva’ Fő-Papja.
V a’ t.

A’ Paraßtufok eggy külö- 
»ös Papi Rendet tsináltak: 
ezek fzedték-be a’ közönfé- 
ges áldozatra való gabonát. 
Minden Athénéhez tartozó 
varotokban , a’ közönféges 

énzböl tartották ezeket a’ 
apókat. De hogy a’ kö?ön- 

fég valamennyire e’ nagy te
rektől könnyebbülést vehes- 
fen: idővel a’ gazdagoknak 
kellett őket a’ magok afzta- 
lokról táplálni: ezektől vet
te magát a’ Parafitus név, 
melly hízelkedő embert te- 
fzen, a’ ki tsak, hogy más afz- 
talánál ehefsen, ss ihaíson, 
mindennek tsapodárkodik.(g) 

A’ Kerülrek arra valók vol
tak, hogy az Isteni tifztelet- 
ben némelly dolgokat köves
fenek. p. o. ök vitték az ál
dozatra való állatot, (h) Ök 
hírdették-ki az Innepet, Ök
Í>arantsoltak az Isteni tifzte- 
et’ idején hallgatást; az hon- 

nét Homerus Őket Isteneknek 
Követeiknek nevezi. A’ Neo· 
corusaik a’ templomot tifzto- 
gatták ’s ékesgették. L. Neo- 
corus.

Ezek vóltak nevezetefebb 
Rendek a’ Görög Papok köztt: 
a’ többek bizonyos Istenek
nek, Innepeknek, Oraculu- 
moknak Papjaik vóltak; a’ 
mint a’ nevezetefebbeket a’ 
magok Articuluíáikban meg
lehet találni.

A’ mit a’ Görög Papokról 
meg-jegyzettünk: azt kell á’ 
Romai Papokról is meg-je- 
gyezni. L, Augur, Flamen, 
Pont je# , ’s a’ t,

A’mi a’ Zfidó Papokat il
leti: a’ Zíidóknál, a' Mófes’ 
törvénye előtt, a’ Papfág fem- 
mi bizonyos famíliához nem 
volt kötve. Mert a’ leg - ré
gibb időkben minden famíliá
ban az első - ízülött volt az 
Atya, a’ Fejedelmek és Ki· 
rályok pedig Papok. Cain, 
Abel, Noe, Abrahám, Jób, 
Abimelech, Labán, Hak, Já
kob , magok áldoztak. Mi
kor az Isten az Hóreb hegyén 
fzövetséget tett: az egéfz nép 
közzül válafztotta Móíés a’ 
Papokat. De minekutánna 
a’ Törvényt ki adta az Isten: 
a’ Papfág a’ Levi nemzetsé-
féből való Áron’ famíliájához 

öttettetett. Tudni-való hogy 
Uziás Király hirtelen bélpok- 
lofsággal meg-verettetett, ’s 
a’ Királyfágot is el-vefztette, 
midőn az Úrnak jó illatot a- 
kart tenni. Azonban vágy
nak arra példák, hogy a' Zíi- 
dó Bírák es Királyok, némelly 
alkalmatofságokkal magok 
áldoztak; kivált míg Jerufa- 
lem az Isteni tisteletnek ál
landó hellyévé nem valalztat- 
tatott: de némellyek azt ál
lítják , hogy ezek az áldoza
tok is a’Papoknak kezeik által 
lettek: mafok pedig úgy ítél
nek, hogy a’ népnek Ipazgató- 
jinakvolt, az ő méltofágokra 
nézve, az az hatalmok, hogy 
különös alkalmatofságokkal 
némelly Papi hivatalt tsele- 
kedhetlek. így áldotta-meg 
Dávid és Salamon a’ népet, (i) 
Minthogy minden elsö-izülött 

Istené volt az Izraeliták köztt, 
azért mert az öldöklő Angyal
tól megmentette őket: ezek 

hellyett
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Jhellyett a’ Levi nemzetségét
válafztotta a* maga fzolgá- 
latjára : a’ Levi nemzetségé
ből pedig a’ Kahat’ famíliá
ját , a’ Kahat’ famliájából 
pedig az Áron’ házát vá
lafztotta a’ Papfágra. A’ Ra
bat famíliájának több tagjai, 
löt a’ Mófes gyemekei, és az
oknak maradéki is, tsak Le
viták voltak, (k) L. Leviták.

Minden Isteni tifzteletre 
tartozó dolgokban a’ Fő-Pap 
volt az első, és minden törvé
nyes dolgokban Bíró: neki 
vólt egyedül efztendőnként 
eggyfzer fzabad be-menni a’ 
leg-fzentségefebb hellybe. (1) 
A’ maga nemzetségétől fzár- 
mazott afzfzony’ inának kel
lett neki lenni, a’ kit az Ő 
atyja fzüzen vett-el; az Ö 
testében femmi fogyatkozás
nak nem kellett lenni: 6 vólt 
a’ Zíidó népnek Oraculuma, 
Ö adott feleletet az Isten’ ké
pében a’ fel-tett kérdéfekre. 
(m) L, Úrim. és Thummim:

Nem vólt néki fzabad a’ 
maga atyjafijait gyáfzolni, 
fém olly hellyre , hol vala- 
melly holtt test feküdt, menni; 
a’maga famíliájából fzüzzel 
kellett neki öfzve-házafodni; 
az özvegyet, férjétől el-váltt 
afzfzonyt, és kurvát, nem fza
bad vólt neki el-venni: (n) 
az Öltözete fokkal pompá- 
fabb vólt, mint más Papoké, 
földig erő ég fzínü vólt az, 
a’ mellynek alján arany tsen- 
getyük , és tarka pomagra- 
nátok függöttek : ezen a’ ru
hán felül övedzelte magához 
az Ephódot, a’ mellyén füg
gött az Úrim és Thumim, a’ 
fejét Papi füveg ékesítette, a’

mellyen eggy arany pléhen 
elöl ezen fzavak voltak. Ko- 
defch Lajhova. Szentség a’ 
Jehovának. L. Úrim és Thum
mim. Ephod. Tiara,

Az alfóbb, vagy közönfé. 
ges Papok, az óltar körülfzol- 
gáltak, áldoztak, az áldozat
ra való barmot meg-ölték, 
annak bőrét le-nyúzták, vé
rét ki-öntötték, az égő áldo
zatnak óltárán való tüzet 
fzűntelen táplálták, nem kü
lönbben az arany gyertya- 
tartóban lévő tűzre is gondofc 
vifeltek; Ők kéfzítették-el az 
afztalon allo fzent kenyerek
nek téTztájokat, Ők fűtötték 
azt meg, ’s Ők tették azokat 
fel a’ fzent afztalra, ’s ők vál
toztatták azokat minden 
fzombaton. A’ melly Pap a’ 
héti fzolgálatra fors fzerént 
efett, az estve reggel, a’ jó 
illat tételnek óltáran, jó illa- 
tott tartozott tsinálni. (o) Az 
ö öltözetek varrás nélkül va
ló vólt , melly et eggy háló 
forma övvel kerítettek körül, 
nielly a’ lábokig tsüggött; 
mellyet az áldozatkor bal 
vállokra vetettek, hogy an
nál fzabadabban dolgozhat
nának. A’ Rabbinufok ezt 
az övét harmintz-két ölnyinek 
mondják: fejeken eggy gyólts- 
ból öfzve - tekergetett Tiarát, 
vagy füveget vifeltek. (p)

A’ Móses’ rendelése fze
rént, az ember a’ Papfágra 
hufzon-öt vagy harmintz efz- 
tendös korában vólt alkal
matos, ötven efztendős ko
rában pedig le-tette azt. De 
ez a’ regula Dávid’ idejé
ben meg - változott; mert
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akkor valaki hufzonkét efz- fzent trombitákat ők fújták, 
tendős korában is lehetett ’s a’ népet ök bátorították, (s) 
n '  ’ ’ ̂ apfágot hólttig Aront és az Ö fijait Móses

λ ϊ  isuen a Levi nemzet- pompával. Bizonytalan; ha 
fégének femmi Örökfégetnem vallyonazta’Ceremoniátgya- 
adott a’ Canaán földen: ha- korlották-é, mikor más Fő
ném annak a’Zsengéből, déz- Papot fzenteltek-fel ? A’ mi 
mából,és áldozatokból kellett az alfóbb rendit Papokat il- 
élni. Az engefztelö áldozat- leti, azt fém lehet nieg-mu- 
kor, a’ Papoké volt a’ barom- tatni, hogy őket különös mó- 
nak válla és méllyé: a’ bü- dón fzentelték volna fel; úgy 
nértvaló áldozatkor,az állat- látfzik, hogya’Papfágotkez- 
nak bélén való kövérfégét, dették Ök akkor, midőn hiva- 
májját, veféjét, az óltáron taloknak követéféhez fog. 
meg-égették, a’ több réfz a’ tak. (t)
Papoké volt: övék volt min- A’ Kerefztyén Papokról L. 
den áldozatra való állatnak Püspök. Presbyter. Diaco- 
bőre, a’ mellyből ők nem nus. 's  a' t. 
kevés hafznot vettek. Mi- (a) P lat, in Polit, (b) Virg. 
kor valamelly Izraelita a’ Aen. 1. 3. (c) Alex. ab Al. 
maga fzámára valamelly 1. 3. c. 7. (d) Homer. II. 1. i. 
barmot vágott-le: annak vál- (e) Hóm. II. 1. 6. HesycA (f) 
lát, gyomrát, és fzáját, a’Pap- Aefih. in Ctesiph. (g) Athen. 
nak tartozott adui. Juh nyí- in epiclero. (h) Hon1. Odys. 
réskor is adtak nekik gyap- (i) 2 Mós. 24: 5. 6. 4Mos. 
jut: minden elfő -fzülött, és 16: 40. 2 Chron. 26 : 19. 
a’ baromnak elfő fajzatja,Is- 2 Sám. 6: is. 1 Kir. s: ss- 
tené volt, az az, a’ Papoké, (k) 3 Mós. 3: 41. (1) s Mós. 
nem kölönbben a’ fáknak és 17: 8. (m) 3 Mós: 16. (n) 
a’ főidnek elfő zsengéji: há- 3 Mós. 21 : 10. (o) 3 Mós. 
zakat is az Isten adott a’Pa- 21. (p) 2 Chron. 29: 34· — 
póknak; lakó-hellyul pedig 35. 11. Luk. 1: 9. (q) Jós. 
negyven - nyóltz várofokat Ant. L. 3.x. 8· (r) 4 Mós. g: 
réndelt nekik, (r) 24.1 Chron. 23. 24. (s) 3 Mós.

A’ templombeli fzolgálaton 7: 33. 34 — 6. 7. 5 Mós. is: 
kívül, kötelefségek vólt a’ 3. 4. 4MÓS. i8.1s.17. 3 Mós. 
Papoknak a’ népet tanítani, 19: 23. 24. (t) Hős. 4: 6. Mai. 
a’ poklofságot meg-ítélni, az 2: 7. 3 Mós. 13. 14· 4 Mós. 
házafsági el-válást, fogadást- 5: 14. 15. ’s a’ t. Philo de prae- 
tételeket, és minden törvényt miis Sacerdotum, 
illető dolgokat meg-visgálni. PáPA. A’ Romai Ekkléíiá- 
ök mondtak az Isten’ képé- ban a’leg-főbb Püspök, vagy 
ben áldást a’ népre: az ha- azEkklefia’ Feje. Papa Gö- 
dakozás’ idején a’ Szövetfég rögül atyát tefzen, és elein- 
ládáját ők hordozták; az ten minden Püspököknek ad-
Urat ők kérdették-meg : a’ ták
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ták a’ Pápa nevet, mint Au- 
guitinusnak, HieronVmusnak, 
es más régi Ekklénai Taní
tóknak íráfaikból meg-tett- 
fzik. Eutychius írja , hogy 
Heraclás Alexandriai Pa
triarcha , magát az III. Szá
zadban Pápának nevezte. A’ 
XI. Században, eggy Romai 
Conciliumban, VIL Gergely 
Pápa tette azt a’ végezést, 
hogy tsak egyedül a’ Romai 
Püspököt nevezzék Pápának; 
melly titulust az ő kovetöji 
azóltától fogva meg-tar- 
tottak.

A’ Catholicufok azt tart
ják , hogy á’ Chriftus maga 
tette Pétert leg-elfó Pápává, 
Péter1 pedig Linust , a’ Kit a’ 
többek követtek. A’ Pápá
kat régen a’ nép és a’ Papok 
eggyütt válafztották, és a’ 
mint a’ Conßitutiones Apoflo· 
licee nevű régi könyv bizo
nyítja, ázt a ’ fzokást Sz. Pé
ter maga állította-fel. Cy
prianus azt írja, hogy Cor- 
neliust Romai Püspökké á’ 
nép és a’ Papok meg-eggyező 
akarattal tették, Ezt a* fzo
kást meg-erÖsítette Siricius 
Pápa is, Himerius Tarraco- 
nenfisheZ írtt levelében. Hogy 
ez a’ fzokás az V. Század·· 
ban meg-vólt legyen, rtieg- 
tettfzik I. Coeleíxinus Pápá
nak ama’ rendeléféböl: „Sen
kit - fém kell erővel Püs« 
pöknek tenni, hanem azt, 
a’ kit a’ nép és a’ Papfág 
egyenlő akarattal válafztott. , 
A’ Tsáfzároknak is volt há
talmok a’ Pápa válafztásban. 
És noha Valentinianus Tsá- 
fzár arról az hatalomról Ön-

Q

ként lé-mondott, bátor a* 
Püspökök kérték légyen ötét 
annak gyakorlására: de az 
Ö utánna következett Tsáfzá- 
rok éltek azon hatalommal; 
azért is a’I V.Századtól fogva, 
a’ Tsáfzároknak meg-eggye- 
zéfek nélkül, fenki-fem lehe
tett Püspök. A’ Simplicius 
Pápa’ halála után, a’ Herulu- 
foknak Királyok Odoacer, 
a’ ki akkor Olafz Ofzágot 
bírta, 483-ban eggy törvényt 
tett, mellynek ereje fzerént, 
hogy a’ fok zűrzavart el-le- 
helsen kerülni , fenkit nem 
volt fzabad Pápává tenni, 
mind addig, míg a’ Király
nak a’ felöl való akaratját 
meg-nem értették. Ugyan így 
tselekedett Theodoricus Ki
rály is, midőn János Pápa’ 
heŰyébe, a’ ki a’ tömlötz- 
ben halt-meg, $ a 6-ban IV· 
Felixet nevezte Pápának· 
Ezeket követték a’ Gothus 
Királyok is : nem különbben 
Juftinianus Tsáfzár , a’ ki a’ 
Gothufoknak Uralkodáfokat 
Olafz Orfzágban el - ron- 
tótta; főt az Ő utánna ko« 
vetkezett Tsáízárok alatt, a’ 
Pápák a’ Confirmatióért fizet
ni is tartoztak. Tudni-való 
dolog, hogy Pelagius, és az 
Ö utártna Való Pápa I. Gergely, 
az ollyan válafztást nem tar« 
tottáktökéllef esnek, a’ melly 
nem a’ népnek meg-eggyezl- 
i'éveí lett. Így volt a’ dolog 
fok ideig. A’ X, zavaros 
Században, a’ Romai Ekkíé« 
fia a’ Tofcanai Marggrófok- 
nak hatalmok alá elett; kik 
a’ Romai Fő emberekkel 
eggyesítvén magokat, a’Pá·' 

pá*

97



■98 P á l’A. PáPA.

pákát magok tettfzések fze- 
rént választották , vagy le
tették. A’ Franconiai Tsá- 
í'zárok alatt ugyan a’ Pápá
nak és Cardinalifoknak mél
tó tagok nagyra nevelkedett: 
de I. Ottó Tsáfzár alatt, a’ 
ki XII. némellyek fzerént XIII. 
János Pápát le-tette, ’shellyé- 
be VIII. Leót ültette, a’ Pá
pai hatalom ismét kezdett 
gyengülni. Hafonló forfa 
volt annak az ő fija és uno
kája II. és III. Otto alatt. 
Henricus Sanőtus, feinmit-fem 
tselekedett a’ Pápa ellen: de
III. és IV. Henrich magok
nak tulajdonították a’ Pápa 
válafztásra való just. És ez 
a’ dolog Szülte a’ Sok zenebo
nát, ’s a’ Pápák és Tsál'zá- 
rok köztt vóltt hadakozást. II. 
Innocentius alatt megént a’ 
Pápa akaratja Szerént ment 
a’ dolog. Mert minekutánna 
a’ két Anti-Pápák, Anacletus 
és IV. Victor, le-tsendeSedtek, 
’s a’ CardinaliSok innocenti- 
usnak alája adták magokat; 
ezek ollyan hatalmat vettek, 
hogy az Innocentius’ halála 
után t i 43-ban,II. Coelestinus 
Pápát ts^k.magok választot
ták. Melly hatalmat az idő
től fogva úgy meg-tartottak, 
hogy a’ több Papságnak és a’ 
népnek Semmi Szava nints a’ 
Pápa választásban. 1216-ban 
III. Henrich, vagy máSok Sze
rént X. Gergely P. 1274-ben, 
ollyan rendelést tett, melly 
fzerént a’Pápa válafztás eggy 
Conclavében Szokott meg- 
esni-

Mihellyt a’ Pápa meg hűl, 
azt eggy haranggal, melly a’

Capitoliumban vagyon, ét 
mellyet máskor Soha-Sem Szok
tak meg-vonni, az egéSz vá
rosnak nírül adják. A’ Tsá- 
ízárhoz , a’ Királyokhoz, és 
Fejedelmekhez Kurírokat kül
denek. A’ Camtrlengo, vagy 
nagy Kamarás Cardinalis, a’ 
Pápa’palotájába megyen, az 
ylnnuius P ifca to ris t, vagy a’ 
Pápapetsétjét,öSzve-lori; mert 
valamíg a’ Szent Szék üres, 
addig Semmi Bullát nem bo- 
tsátanak-ki. Ezen Ceremó
nia után, melly a’ Cardina- 
lií'oknak jelenlétekben Szokott 
meg-esni, a’ Camerlengo min
den Szükséges rendeléseket. 
meg-teSzen, mellyek a’Pápa’ 
palotáját és a’ temetéfi pom- 

át illetik: a’ Pápa’ testet be- 
alSamoztatja, ’s Pápai ruhá

jába fel-óltöztetteti. A’ tes
tét estve a’ Szent Péter’ tem
plomába viízik, minden ének 
és harang ízó nélkül, mellyet 
a’ Cavallcggieriy vagya’ Pá 
pa’ test-örzö katonáji, és a’ 
P oeniten tiarii d i Santo  P ie
tro  , vagy a’ Gyóntató Atyák 
kísérnek. Ott a’ testet eggy 
Parade hellyre teízik eggy 
kápolnában, olly magaSan, 
hogy eggy rostélyon által, 
melly a’ kápolnát körül-ve- 
fzi, a’ lábát ki-ki meg-lsókol- 
hal'sa. A’ kápolnába Senki 
be-nem mehet, hanem tsak 
az a’ Személiy, a’ ki a’ láb 
tsókolásra oda gyültt népnek 
viaí'z gyertyákat Szokott osz
togatni. Minekutánna a’ test 
három nap’a’nevezett hellyen 
feküdt: azt arra az hellyre 
el temetik, a’ mellyet a’ meg- 
haltt Pápa életében válaSz· 

tolt
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tott volt magának. A’ teme
téli Ceremonia kilentz napo
kon tart, a’ mellyeken a’ 
Szent Péter’templomában, a’ 
Sz. Gergely kápolnájában , 
a’ Cardinalifok minden reg
gel meg-jelennek ; hol a’ tem
plom’ Közepén eggy pompás 
Cafirum doloris vagyon. A’ 
temetéíi költséget, mellyeta’ 
Camerlengo határoz-meg, az 
Apoftoli cafsából fzokták 
meg-fizetni. A’ temetéfi Ce
remóniának vége felé, a’ Ki
rályi Követek a’ Sz. Péter’ 
templomában öfzve - gyültt 
Cardinalifok előtt eggy be- 
lzédet tartanak, mellyben 
őket intik mind a’ Pápa vá- 
lafztásra, mind pedig arra, 
bogy a’ leg-méltobbat és al- 
kalmatofabbat válafzfzák ma
gok közzül. Vége lévén az 
halotti Ceremóniának, a’ ti
zedik napon a’ Szent Colle
gium a’ fenn nevezett kápol
nában öfzve-gyűl; hol eggy 
Praslatus, vagy eggy Abbas, a’ 
Pápa válafztásroí eggy be- 
fzédet tart. Onnan a’ Szent 
Mife után, a’Cardinalifok pá- 
rofan a’ Conclavébe mennek 
procefsióval.

Midőn a’ Szent Szék üres: 
az három rendű Cardinalifok- 
nak Fejeik az Igazgatók; úgy
mint a’ D ecanus, vagy a’ leg
főbb Cardinalis Epifcopus, a’ 
leg-főbb Cardinalis Presbyter, 
és a’ leg-főbb Cardinalis D ia 
conus. Ezek tefznek rende- 
léfeket, fzolgáltatják azigaz- 
fágot, vigyáznák a’ jövede
lemre és hadi dolgokra: meg
erősítik, vagy el-botfátják a’ 
meg-haltt Pápa által tétette-

tett tifztvifelőket; eggynéhá* 
nyokat ki-vévén, kik ezen 
változás alól ki vágynak vé
ve. Hogy a’ városban a’ kö- 
zönféges tsendefség meg-ma- 
radjon: a’ test-őrzőknek í'zá- 
mókát meg - kettőztetik, a’ 
Cardinalifok, Fejedelmek, és 
Követek, a’ magok házajik- 
nak kapujaikat lántztzal kö- 
rúl-keríttetik, a’ Pápa Biro
dalmában lévő minden hel- 
lyekre és várótokba paran- 
tsolatokat küldenek, hogy 
mindenekben jó vigyázattal 
legyenek. A ’ CamerlengoCaxái- 
naíis eggy pénzt veret, mellyen 
két fel-felé álló záfzló, és az 
Ekkléfia’záfzlója vagyon, an
nak jeléül, hogy a’ Pápai 
Szék üres. Miképen válafzt- 
ják az új Pápát, arról L. Con
clave.

Midőn valamelly Cardina- 
list Pápának válafztottaic, 
a’ Ceremonia Mesterek a’fe
lől hírt vifznek neki; azután 
a’ kápolnába vifzik ötét, a’ 
Pápai ruhába fel-öltöztetik, 
az Adorat iá t, vagy azt a’ fő 
tifzteletet, melly tsak a’ Pápát 
illeti, meg-adják neki. Ak
kor fel ül ö a’ Pápai fzékbe, 
’s abban a’ Szent Péter’ tem
plomába vifzik, ott a’ Sz, 
Apollótok’ óltárokra tefzik, 
’s a’ Cardinalifok máfodfzor 
fzokott tifzteletet tefznek ne
ki; onnan a’ maga házához 
kísérik, ’s eggynéhány nap 
múlva meg-kóronázzák; mint 
a’ ki nem tsak az Ekkléfiá- 
nak Feje, hanem eggy ural
kodó Fejedelem is,

A’ koronázás a’ Sz. Péter’ 
templomának kapuja előtt 
s me-
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megyen végbe: ott emelnek- 
fel eggy thronust, a’ mellyre 
az új Pápa fel-megyen: azon 
meg-állván, le-ve(zik fejéről 
a’ i'üveget, ’s az hellyett az 
11 Regnót, vagy az hármas 
koronát fel-tefzik. Azután 
következik a’ Cavalcade a’ 
Sz. Péter templomától fogva 
a ’ Lateranumig, a’ mellyen 
minden Fejedelmek, Követek, 
és nagy Urak, lovon jelen 
vágynak. A’ Pápa két Car
dinalis Diaconus előtt lova- 
ol, a’ kiket páronként ló 
áton a’ több Cardinalifok, 

Érfekek, Püspökök, és Pro- 
tonotariufok követnek. Mi- 
hellyt a’ Pápa a’ Lateranumi 
templomba be-érkezik : an
nak a’ templomnak Fő-Pap
ja eggy arany és ezüst kúltsot 
nyúlyt neki, mellyre ö kö- 
zönféges áldást mond, mi- 
nekutánna a’ Canoniculök az 
ó lábait meg-tsókolták. A’ 
Pápák az ő meg-koronáztat- 
tatáfokat mindenkor úgy néz
ték, mint az ő Ekkleíiai fő 
hatalmoknak jelét: azért a’ 
régi időkben, midőn a’ ma

ok Követeikkel akarták ezen 
atalmat közölni, minden

kor a’ magok Pápai füvege- 
ket vagy koronájakat küldöt- 
ték-el azoknak. így küldöt
te azt él VIII. Gergely Ans- 
helmusnak Angliába, a’ maga 
Generalis Vicariuí'ának, II. 
Innocentius Malachiásnak, 
Hiberniai Generalis Vica- 
riusnak.

A’ Pápának vagyon annyi 
világi jófzága , hogy ő az 
Olafz Orfzági nagy Fejedel
mek köz« ízámot tehet. Az

ö tartományai ezek. Roma 
Várofa, a’ maga Vidékével, 
a’ Tiberisnek mind a’ két ól
dala felől; Neapolisban a’ 
Beneventói Hertzegfég , a’ 
Spoletói, Urbinói, Ferrariai 
Hertzegfégek , az Anconai 
Marggrófság ; Hetruriában 
fok hellyek, nevezetesen Ro- 
maniola vagy Flaminia tar
tománya , hol fő várofok 
Bologna és Ravenna ; Fran- 
tzia Orfzágbau az Avignoni 
Gróffág. Parma is ά  Pá- 
pájé volt; de azt III. Pál P. 
( kit az előtt Alexander Far- 
neüusnak hívtak) a’ maga 
fijának, kit eggy leányával 
eggyütt nemzett, minekelőtte 
Papiágra adta magát, Petrus 
Ludovicus Farneíiusnak,Par- 
mai ésPlacentiai Hertzegnek 
ajándékozta. De már ma 
femmi Ekkléíiai jófzágot nem 
lehet el idegeníteni , hogy 
az által a’ Pápai hatalom ne 
erőtelenüljön. Neapolis Or- 
ízága is a’ Pápától való Feu- 
dum, mellynek jeléül a’Nea- 
polifi Király, mindénefzten- 
dóben e^gy fejér paripát és 
eggynéhany ezer aranyat 
fzokott küldeni ajándékba Ö 
Szentségének.

A’ Romai Tartományt 
maga igazgatja a’ Pápa: a’ 
többeket pedig a’ Legatufok, 
és Vice-Legatufok igazgatják: 
laknak Umbriában, vagy a’ 
Spoletói Hertzegfégben, An- 
conában , Urbinóban , Ro- 
mandiolában , Bolognában, 
Ferrarában , Avignonban. 
Azokon kívül mindenik tar
tománynak vagyon eggy Ge
nerálija, a’ ki a’ katonalag- 

nak
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nak parantsol: mindenik Vá
rosnak eggy Gubernátora, a* 
kit a’ Pápa a’ maga tettí'zése 
fzerént válafzt; a’ több hí- 
vatalbelieket pedig mindenik 
város maga válaí'ztja, ki-vé- 
vén a’ várbeli, és ki-kötő 
hellyeken lévő tifzteket, ki
ket a’ Pápa maga ízokott 
válafztani.

A’ Pápának vagyon Vica- 
riufa, a* ki mindenkor Car
dinalis. Ennek vagyon ha
talma a’ Papokon , a’ Regu- 
larifokon, a’Laicu foknak tár- 
faíágokon, Hofpitalékon, í'ze- 
gényeknek házaikon, és Zsi
dókon. Ez az hivatal min
den holnapban ízáz arany 
jövedelmet vifzen-bé neki. A’ 
Vicarius mellett vagyon két 
fzemélly, az eggyik a’ Pol
gári, a’ máíik av Criminalis 
dolgokban Bíró; vagyon eggy 
Vice Regens Püspök is. A’ 
Paenitentiariusnak ha talma az 
ollyan dolgokra terjed-ki, a’ 
mellyeknek meg-határozáfo- 
kat a’ Pápa’ magának tartot
ta. Ez az hivatal nyóltz ezer 
tallér jövedelmű. Ez előtt 
a’ Pápa Secretariufa volt a’ 
Cancellarius. De most a’ 
Cancellarius mindenkor Car
dinalis , a’ kinek jövedelme 
tizenhat ezer tallérra megyen. 
Ezexpediálja az Apoßoli Le
veleket , mellyeknek a’ Pápa 
ír alájok.mind azokig,mellyek 

Jub annulo Pifcatoris a’ Bre
ve által í'zoktak kéfzülni. A* 
Cancellarius alatt vágynak 
eggy Regens , tizenkét .Ab
breviatori di Parco Maggiore, 
kik mind Praelatuíok. A’ 
Regens adja által az Appel-

láltt dolgokat a’ Sóidnak és 
Referendariufoknak. Az Ab- 
breviatorik kéízíttetik-el a’ 
Bullát, mellyetofztána’ Can- 
cellariusnak által - adnak. 
Vagynak Abbreviatori di Par
co Minore, kik a’ Cancella- 
rián írók, és más hivatalbe
li fzeméllyek. A’ Vice Can
cellarius tartja azt a’ laiílro- 
mot, a’ mellyben a’ Cardinali- 
fokká, Püspökökké, és Ab- 
báfokká lett fzeméllyeknek 
neveik vágynak fel-írva. A’ 
Camcrlengo mindenkor Car
dinalis , kinek Subflitutuíái 
az Apoíioli Kamarának Cle- 
riculai, a’ Kints Mester, és 
eggy Prceßdens : jövedelme 
tizen-négy ezer tallér : ő reá 
tartoznak mind azok a’ dol
gok, mellyek a’ Pápai ka
marát , az utakat, hidakat, 
építés’ dolgát illetik. Mikor 
a’ Pápa’ fzeke üres; akkor Ö 
a’ Pápa’ Dobajában lakik; ha 
a’ városra ki-tneß^en, az Hel- 
vetus katonák kilerik, a’ma
ga tzímerére pénzt verethet, 
Confiíioriumot tarthat. A’ S. 
Angelo várában fekvő kints- 
nek eggyik kúltsa ö nála, a’ 
máíik a’ Decanusaál, az har
madik a’ Pápánál áll. A* 
Prcefeftus Signatures Jufiitiat 
mindenkor Cardinalis : hol
napi jövedelme fzáz arany; Ő 
kéfzíti - el a’ Re/criptumok&t 
minden Supplicatió kra és 
Commifiiókta., a’ mellyek az 
igazfág’fel-tartása végett ren- 
deltettetnek. A’ Signatura Ju- 

fiitice minden tsötörtökön tar- 
tattatik a’ Cardinalis Prce- 

fectus' palotájában , tizenkét 
Praelatuíöknak, kik Rsjeren- 
3 darii
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durii O pinantes, és más Re· 
ferendariufoknak jelenlétek
ben. A’ P rafeclus S ig n a tu re  
Gratiae írja a’ maga nevét 
alá minden Inílantiáknak, 
meg kegyelmező leveleknek, 
mellyeket a’ Pápa hellyben- 
hágy azon minden héti gyü- 
léfekben, mellyekben maga 
is jelen fzokott lenni. A* 
Prcefeclus "Brevium , a’ ki is 
mindenkor Cardinalis, a’ Bre- 
vdt fzokta meg-visgálni, ’s 
maga nevét annak alá írni. 
Az Ekkléüa’ Generálhat a’ 
Pápa eggy B reve  által tefzi; 
a ’ Generalifi páltzát maga a’ 
maga házában adja neki, ’s 
maga fogadja-el tőle az eskíi- 
vést. Ez a’ Generalis paran- 
tsol a’ Pápának minden vá
raiban , ’s éröfégeiben: a’ 
Generalis’ Helly - tartójának 
jövedelme három ezer tal
lér. Vagyon az artilleriá- 
jiak is eggy Generalilá, 
kinek tizenkét ezer tallér 
jövedelme vagyon. A’ ten-
f;eri galerákpn levő Genera- 
isnak három ezer hat-ízáz 

tallér jövedelme vagyon. Az 
Angyalvári Cafiellanusnak pe
dig hat ezer talléra, a’ ki fzáz 
katonákkal ’s azoknak tifz- 
teikkel őrzi a’ várost. Az 
Jiadakozás’idején fokfzoreggy 
G eneralijfim ust tefznek , a’ 
miilyen volt 1708-ban eggy 
a ’ Marsigli házból. A’ C'a- 
m erlengo  minden efztendöben 
változik. A’ Szent Collegium 
a ’ Pápából, és Cardinaliíok- 
ból áll; kik mikor valamelly 
nagy dolog adja-elő magát, 
Coníiítoriumot tartanak.

A’ Pápának négy Ceremo- 
niariufai vágynak, kik min
denkor viola ízínü ruhában 
járnak, és a’ közönféges dol
gokban nagy méltó Tággal bír
nak. Vágynak ezeken kívül 
még máíik két Ceremoniariu- 
í'ok, kik a’ dei r iti  nevű Con- 
gregatióban jelen fzoktaklen
ni; kik kÖzzul eggyik Secre- 
ta r iu s , a’ máíik E xpeditor, 
A’ M aeftro dei Sacro Palazio  
mindenkor Gominicanus, a’ 
ki a’ Palotában lakik, és a’ 
ki minden nyomtatás alá va
ló könyvet meg-visgál, ’s ha 
lehet meg-enged ki-nyomtatni. 
Az ő íegéllöji, más két Go- 
minicanuí’ok, kiknek ingyen 
aíztalok és ízekerek vagyon. 
A’ Sacrijianus  mindenkor Au- 
guílinianus Barát, a’ kinek a’ 
M aeftro dei Sacro P a lazióval 
egyenlő iizetéí'e vagyon. A’ 
Sacrijianus v ig y á z  a’ Pápa’ 
mindenSegrestyéjinek kintsei- 
re; a’ közöníéges dologban 
Prselatuíi ranggal él, h a  pedig 
Titularis Püspök, akkor a’ 
Coadjutor Püspökök közit me
gyen. A’ Pápa’ Secretariuíá 
mindenkor Cardinalis, fok
ikor pedig a’ Pápának atyja- 
fija; ez egyfzersmind a’ Pá
pa’ Birodalmában leg-főbb 
gondvifelö. Ez íratja ’s fub- 
ícnbáltatja mind azokat a’ 
leveleket, mellyeket a’ Pápa 
a’ h ejedelmekhez és maga Kö
veteihez küld. Minden Kö
vetek ötét tartoznak tudósí
tani, ha valami dolgok va
gyon a’ Pápával. Minden 
Pápa’ Birodalmában való Se- 
cretariuíök 0 tőle függenek, 
vagy pedig a’ Cardinalis Pa

tro-
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trónustól; mint a’ kitől véte
nék minden parantsolatot, és 
mint a’ ki minden leveleket 
fubfcribál. Ezek a’ Pápa’pa
lotájában laknak, és viola 
kékben járnak, mint Praela- 
tufok. Vágynak hufzon-négy 
Secretarii Breve, kiknek Prin
cipal fok  a’ Pápa’ palotájában 
lakik. Ezek fublcribálják ’s 
expediáljak azokat a’ Brevé- 
két, mellyek a’ Cardinalis 
PreefeStushoz mennek. A’ Bre- 
vét a’ Secretarius tartozik el- 
kéfzíteni, mikor a’ Cardina
lis Patronus, vagy a’ Secre
tarius Status parantsolja. Ezt 
a’ Breve't fenki-fem láthat
ja , hanem tsak a’ Breve’ 
PrasStufa írja annak alá a’ 
maga nevét, mellyet midőn 
δ cum annulo Pifcatoris meg- 
petsételt, a’ mellé a’ Cardi
nalis Patronus eggy levelet te- 
tefzen. A’ Pápa ha meg- 
hal, minden ő Brevejiiíek Ori
gin álati az Angyal várba vi
liik. A’ Maggior Dorno, vagy 
a’ Pápa’ Udvar-Bírája, min
denkor Praelatus. A’ Came- 
rieri d' honore, tsak akkor 
mennek a’ palotába, mikor 
nekik tettfzik. Az Istálló Me
iler Nemes ember, ugyan-ez 
a’ kard hordozó is : leg - in
kább Romai fő embereké ez 
az hivatal, a’miilyen volt XI. 
Leo P. alatt Pompejus Fran
gipani. A’Pápa’ Test-órzőfe- 
regénekGeneralifa alatt vágy
nak, két könnyű lovas Com- 
paniák, három í'záz Helvetu- 
lokból álló Companiák, a’ 
tűitekkeleggyütt. A’ Datariu- 
fokró 1 , Prolonotariufokxól, 
Rotálói, L, Datarius , Pro-

G

tonotarius, Rőt a. Vagyon eggy 
ApottoliKamara is, mellynek 
tagjai, a’ Cardinalis Camerlen- 
go , a’ Romai Gubernátor, 
mint Vice - Camerlengo , a’ 
Kints Generalis Mester, az Au
ditor, a’Kamara’ Prceßdenfe, 
az Advocatus Fifci Romában, 
és máfok, kik a’ Pápa’ Biro
dalmában való jövedelemre, 
pénzre, vámra 'sa 't. vigyáz
nak. A’ Romai Gubernator, 
a’ Civilis és Criminalis dol
gokat folytatja, és a’ város
ban övé a’ Jus praeventionis 
in Criminalibus. A’ Generalis 
Kints Mester vigyáz a’ Szám- 
adáfokra, ’s a’ Papoknak 
Spoliájokia.. ’s a' t. Ez az hi
vatal tizen két ezer tallér jö
vedelmet ád. Az Auditor Ca- 
mertenek egyenlő jövedelme 
vagyon, és a’ Romai Udvar
nak rend-fzerént való Bírája: 
ö alatta vágynak az Udvari
ak, Bárok, Fejedelmek, Püs
pökök, Praelatufok, és a’Pápa’ 
Birodalmában minden Apel- 
latiók. Két tárfai vágynak : 
eggyik a’ Civilis, malik a’ 
Criminalis dolgokat folytat
ja. A’ Kamara’ Prasí'efe a’ Ka
mara’ ésApoítoli Szék’ pénz
beli jövedelmének fzámadá- 
fára; az Advocatus Fifci, a’ 
Ffcus' hafznára vigyáz: a’ 
Procurator Fifci hafonlóké- 
pen, de íráfával dolgozik. A’ 
Romai Maréchal alatt eggy 
Civilis és eggy Criminalis Bí
ró vagyon, kiket Collatera- 
lifekntk neveznek: ez igaz
gatja a’ Collatoralifekkel a’ 
Romai lakofok köztt forgó 
dolgokat. Ez a’ Maréchal 
mindenkor idegen, ’s a’ Ca- 
4 pito-
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pitolipmon lakik. A’ közön· módi ruhában; a’ Pápa’ ká- 
Jeges hellyen Tanátsbeli Ür’ pólnájában a’ Követek után 
kepében jelenik - meg, régi vagyon hellye.

A’ Rotnai Pápáknak neveik.
Petrus.
Linus.
Cletus.
Clemens I, 
Anacletue. 
Evariítus.
Alexander I.
Sixtus I.
TelesphoruS,
Higinus,
Pius I.
Anicetus,
$oter.
Eleutherius.
Victor I. 
£epherinus,
Calixtus L 
Urbanus I. 
Pontianus.
Anterus.
Fabianus.
Cornelius.
Lucius I,
Stephanus I.
Sixtus II.
Dionyiius,
Felix I.
Eutychianus.
Cajus.
Marcellinus.
Marcellus.
Eusebius. 
Melchiades. 
Sylvefter I.
Marcus.
Julius I.
Liberius és Felix IL
Pamaíus.
giricius.
Apaftafius L

Innocentius I, 
Zoíimus. 
Bonifacius I.
Coele [tinus I. 
Sixtus III.
Leo I. Magnus. 
Hilarius I. 
Simplicius.
Felix III.
Gelafius. 
Anaftafius II, 
Symmachus. 
Hormisda. 
Johannes I.
Felix IV. 
Bonifacius. II, 
Johannes II. 
Agapetus I. 
Silverius.
Virgilius.
Pelagius.
Johannes III. 
Benedictus I. 
Pelagius II. 
Gregorius Magnus. 
Sabmianus. 
Bonifacius III. 
Bonifacius IV. 
Peusdedit. 
Bonifacius V. 
Honorius I. 
Severinus. 
Johannes IV, 
Theodorus I, 
Martinus I, 
Eugenius Í.
Vitali anus. 
Adeodatus J, 
Ponus J,
Agathp,



Leo II.
Benedictus II. 
Johannes V. 
Conon.
Sergius I. 
Johannes VI. 
Johannes VII, 
Siíinnius I. 
Conftantinus I. 
Gregorius II. 
Gregorius III. 
Zacharias I. 
Stephanus II. 
Stephanus III, 
Paulus I. 
Stephanus IV, 
Adrianus I.
Leo III. , 
Stephanus V, 
Pafchalis. 
Eusenius II. ·. 
Valentinus IV. 
Sergius II.
Leo IV, 
Johannes VIII. 
Benedictus HL 
Nicolaus I. 
Adrianus II. 
Johannes IX, 
Martinus II. 
Adrianus III. 
Stephanus V. 
Formofus. 
Bonifacius VI. 
Stephanus VI. 
Romanus I, 
Theodorus II. 
Johannes X. 
Benedictus IX. 
Leo. V.
Chriftophorus I. 
Sergius III. 
Analtafius III, 
Landus I. 
Johannes XI. 
Leo VI.

Pap.

Stephanus IV.
Johannes XII.
Leo VII.
Stephanus VIII. 
Martinus III,
Agapetus II.
Johannes XIII, 
Benedictus V.
Leo VIII.
Johannes XIV. 
Benedictus VI.
Donus II.
Bonifacius VII. 
Benedictus VII.
Johannes XV.
Johannes XVI.
Johannes XVII. 
Gregorius V.
Johannes XVIII.
Silveíter II.
Johannes XIX.
Johannes XX.
Sergius IV.
Benedictus VIII, 
Johannes XXI. 
Benedictus IX.
Silveíter III.
Gregorius VI,
Clemens II.
Pamafus II,
Leo IX.
Victor II.
Stephanus IX, 
Benedictus X,
Nicolaus II.
Alexander II.
Gregorius VII.
Victor III.
Urbanus II.
Pafchalis III,
Gelafius II.
Caliíius II.
Honorius II,
Innocentius II. 
Cceleltinus II.
Lucius II.

G $ Euge·
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Eugenius III. 
Anaftaíius IV. 
Hadrianus IV. 
Alexander III. 
Lucius III. 
Urbanus III. 
Gregorius VIII. 
Clemens III. 
Cceleftinus III. 
Innocentius III. 
Honorius III. 
Gregorius IX. 
Cceleftinus  ̂IV, 
Innocentius IV. 
Alexander IV. 
Urbanus IV. 
Clemens IV. 
Gregorius X. 
Innocentius V. 
Hadrianus V, 
Johannes XXII. 
Nicolaus III. 
Martinus IV. 
Honorius IV. 
Nicolaus IV. 
Cceleftinus V. 
Eonifacius VIII. 
Benedictus XL 
Clemens V. 
Johannes XXIII. 
Benedictus XII. 
Clemens VI. 
Innocentius VI. 
Urbanus V. 
Gregorius XI. 
Urbanus VI. 
Bonifacius IX. 
Innocentius VII. 
Gregorius XII. 
Alexander V. 
Johannes XXIV. 
Martinus V. 
Eugenius IV.
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Nicolaus V. 
Calixtus III.
Pius II.
Paulus II.
Sixtus IV. 
Iunocentius VIII. 
Alexander VI. 
Pius III.
Julius II.
Leo X.
Hadrianus VI. 
Clemens VII. 
Paulus III.
Julius III. 
Marcellus II. 
Paulus IV.
Pius IV.
Pius V.
Gregorius XIII. 
Sixtus V.
Urbanns VII. 
Gregorius XIV. 
Innocentius IX. 
Clemens VIII. 
Leo XI.
Paulus V. 
Gregorius XV. 
Urbanus VIII. 
Innocentius X. 
Alexander VII. 
Clemens IX. 
Innocentius XI. 
Alexander Vili. 
Innocentius XII. 
Clemens XI. 
Innocentius XIII. 
Benedictus XIII. 
Clemens XIL 
Benedicius XIV. 
Clemens XIII. 
Clemens XIV. 
Pius VL

Pap.

uintt-
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Antip (ipáknak neveztettet- 

nekazok, a’kiket a’rend-íze- 
rént való Pápáknak ellenek- 
be-tettek, ’s kik magok is 
magokat Pápáknak tartották, 
és az által az Ekkléíiában 
fzakadásttsináltak: azoknak 
neveik, kik az III. Századtól 
fogva a’ mi időnkig Antipá- 
pák voltak, így következnek.

I, Novatianus Romai Pap, 
magát ellene tette Cornelius- 
nak,a’ kit as4-ben választot
tak Pápának.

а. Urficinus, Damafusnak 
367-ben.

3. Eulalius, Bonifaciusnak 
418.

4. Laurentius, Symmachus- 
nak 49S.

S· Diofcorus, II. Bonifa
ciusnak 530.

б. Petrus és Theodorus 
eggyiitt ültek 6s6-ban; de 
mind a’ kettőt le-tették, ’s 
hellyekbe Conont válafz- 
tották.

7. Hafonlóképen jártak 
Theodorus és P a fc h a lis , kik
nek hellyekbe Sergiust vá- 
lafztották 687-ben.

8. Theophylactust 757-bcn, 
I. Pálnak tették ellenébe.

9. Conltantinus T o tó n a k , 
a’ Népi H ertzegnek atyjaíija ,
767- ben fegyveres k ézze l fog- 
la lta -el a ’ S zent Széket.

10. Hafonlóképen tseleke- 
dett eggy Philippus nevű Ba
rát, maga partoí'ai által,
768- ban.

11. Zinzius, e l le n é b e  tette 
magát II. E u g e n iu sn a k  
824-ben.

12. Anallafius, III, Bene- 
dictusoak ss5-ben.

13. Sergius, Formofusnak 
891-ben.

14. Bonifacius el-foglalta 
a’ Romai fzéketa’ Formofus’ 
halála után — 896-ban: de 
ötét VI. va^y VII. Stepha
nus ki- kergette, ’s a’ Szent 
izékbe erölzakosan be ült.

15. Leo 955-ben és 964-ben 
a’ Szent Széket kétségefsé 
tette, XII. Jánosnak és V. Be- 
nedictusnak.

16. Gregorius 1012-ben, 
VIII. Benedictus ellen vá- 
lafztattatott.

17. III. Silvelter, XX. Joan
nes, VIII. Benedictus 1044- 
ben, VI. Gergelynek enged
ték az Apolloli izéket.

18. Mincius, ki magát Be- 
nedictusnak nevezte, 1059. 
II. Nicolausnak ellenébe té- 
tettetett.

19. II. Honoriust Henrich
Tsáfzár tette Pápává, a’ ki 
méltóíágát II. Alexander elr 
len, kit 1061-ben válafztot« 
tak , meg-akarta tartani.

20. Hl. Clemenst, a’ Bre- 
fciai Concilium VII. Grego- 
riusnak, a’ ki 1073-ban vá- 
lafztattatott, ellenébe tette.

21. II. Cceleftinus 1124-ben,
II. Honoriusnak engedte az 
hellyet.

22. II. Anacletus, II. Inno- 
cenliusnak 1130-ban ellenébe 
tette magát.

23. IV. Victor, III. Alexan
der ellen, kit 1159-ben válafz- 
tottak, oltalmazta magát.

24. V. Nicolaust Romában
válafztották, mikor az Apo
lloli izék Frantzia Orfzág- 
ban volt; de ötét János, a’ 
kit 1316-ban válafztottak, fog· 
íagba vetette, 25.

107
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aj. Clemens 1378-ban el
foglalta a’ Szent izéket A vig- 
nonban, VI. Urbanus és IX. 
Bonifacius ellen.

36. XI. vagy XII. vagy 
XIII, Benedictus, a’ mint ma- 
fok fzámlálják, Cataloniában 
Penifcolában hellyheztette a’ 
maga fzéket, ’s fel-támadt 
Bonifacius és az Ö utánna 
következett Pápa ellen.

37. VIII. Clemens, Marti* 
nusnak ellenébe tette magát, 
1424-től fogva, 1429-ig.

28. V. Felix, vagy Ama
deus, Savoyai Hertzeg, 1439- 
ben a’ Baíiliai Conciliumban 
válafztattatott, ’s a’ Pápai 
fzéket oltalmazta IV. Euge- 
nius ellen: de abból önkent 
ki-fzállott, és azt 1449-ben V. 
Nicolausnak engedte.

H am afi. Pontificale. A n a ·  
fia s ,  in vit. Pont. Rom. L u it-  
prand. de Rom. Pont, geftis. 
M a rt. Polon. in Chron. Im-
Eer. & Pont. P latina , in vita.

om. Pont. Panvinius. P etra  
M ellarius. Cicarellus. B al- 
lasus. S tella . B zov ius. D u · 
chesnius. Ciacconi, Cabrera. 
Victorellus. A lexa n d er . Ug- 
hellus. Oldoinus. Palatius. 
M olm etus. Bonani. Baron. 
Spondan. B londell de la Pri- 
maute en 1’ Eglife. Salm as. 
de Primatu Papoe. Basnage. 
Hiftoire de 1’ Eglife. Puffen- 
dorf. von der geifllichen Mo
narchie des Stuhls zu Rom. 
M ayer, de R. Pontif. electione.

Pa pa s . Így hívják a’ Gö
rögök a’ magok Papjaikat, 
néha a’ Patriarchákat és” Pü- 
fpököket is ; melly név atyát 
teizen. A’ leg főbb Papot

Protopapasnak  nevezik. Sici- 
liában MeíTina vároíában ma 
is meg-vagyon a’ Protopapa  
nevezet; minthogy régen ez 
a’ fzigeta’ Görög Tsáízárok- 
tól függött. A’ Corfu fzigeti 
Püspök is Protopapának ne
vezi magát. D u  Cange Gloss. 
Lat.

Parabolanus. Bizonyos 
fzeméllyek a’ régi Iíerefztyén 
Ekkléfiában, kik a’ betegek 
körül fzolgáltak. Alexandriá
ban minteggy hat ízázan vol
tak illyenek, kiket az helly- 
beli Püspök válaíztott, és az 
ö hatalma alatt voltak. De 
hogy ezeknek tárfalágok nem 
valamelly Rend lett legyen 
az Alexandriai Ekkléfiában; 
meg-tettfzik onnan, hogy az 
Ephefuíi II. Conciliumnak ide
jekor, volt emlékezet az Ephe- 
íüli Parabolanufokról. heve
ket vették ezek az ö igen ve- 
fzedelmes hivataloktól: mert 
a’ ragadós, pestií'es nyava
lyában levő betegek körül 
fzolgáltak. A’ Görögök az 
ollyan embert nevezték Púra- 
bo tosnak, a’ ki-fizetésért az 
Amphitheatrumban a’vad ál
latokkal viaskodott. Mert 
Paraballein, Görögültefzi,em
bernek a’ maga életét velize- 
delemre ki-tenni. Ezen érte
lemben nevezték a’Pogány ok 
a’ Kerefztyéneket Parabola- 
riufoknak; minthogy ők Ön
ként mentek a’ Martyromi 
halálra. Ezek a’ Parabola 
nufok, a’ magok vakmerő tér- 
méfzeték fzerént, az Ekklé
fiában, vagy a’ Polgári tárfa- 
fágban támadtt veríéngéfekbe 
gyakran bele fzokták mago
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kát elegyíteni: a’ mint ez a’ 
Cyrillus Pükpöknek az Ale
xandriai Hellyt-tartóval Ores- 
tel'sel való dolgából meg-tett- 
fzik. Azért is Theodofius 
Tsáfzár a’ Praefectus Augu- 

ftalis hatalma alá adta őket, 
’s meg-parantsolta, hogy a’ 
közönféges játék-néző hellye- 
ken, Tanáts-házakban, ítelő- 
fzékeken meg-ne jelenjenek, 
hanem tsak a’ tulajdon ma
gok dolgokban, vagy mint 
lzófzóllók az egéfz tárfafág’ 
ügyében. Az honnan meg- 
tettfzik, hogy a’ Parabolá
it ufókat eggy ollyan Tárfa- 
fágnak tartották, a’ mellytöl 
igen féltek, és a’mellyre fzor- 
galmatofan vigyáztak, hogy 
midőn az Ekklé fiának fzol- 
gálatot tefznek, akkor a’ kül
lő tárfafágnak vefzedelmére 
ne legyenek.

B ingh. 1. 3. 9. Homberg, ad 
Heb. 11: I9. Turneb, adv 13. 
23. Cellar, ad Plin. ep. 9. a6. 4. 
P itifc .

Paracleticum. Eggy 
Mifsale a’· Görög Ekklefia- 
ban, mellyet azért neveznek 
Így , mert a’ benne levő dol
gok töbnyire a’ bűnösnek ví- 
gafztaláfára valók, vagy pe
dig az Istenhez és Szentekhez 
való efedezéfek. Ezzel a’ 
könyvvel minden időben, és 
az Isteni tií'zteletnek minden 
órájin lehet élni. Allatius 
nagy hibákat talál e* könyv
ben, ’s azt mondja, hogy fok 
dolgok v á g y n a k  benne, 
mellyek Szűz Mariának gya- 
lázatjára fzolgálnak, ’s neki 
a’józan okofsaggal és illendő
léggel ellenkező dolgokat tu

lajdonít. Azt befzélli ez a* 
könyv, hogy Kerefztelő Já
nos, a’ maga halála után, po
kolban a’ Chriftust predikál- 
lotta: és hogy a* Chriftus mi
kor pokolba le-ment, az em
bereket a’ magok büntetéfek 
és az ördög’ hatalma alól ki- 
fzabadította. Du Fresne. Gl. 
Gr. L. uillatius.

t  Paraditsom . Ez a’ név 
jő a’ Paradeisos Perfia fzotól, 
melly kertet tefzen. Ezen 
fzónak két értelme vagyon. 
Tefzi az Éden kertét melly- 
ben Adám és Éva laktak, 
mindjárt a’ teremtés után: és 
a’ mennyei bóldogfágot ez 
élet után. Az első földi, az 
utolsó mennyei Paraditsom. 
Sokah keresték a’ földi Para
ditsom’ hellyét, hol lehetett 
az? Némellyek e’ világon kí
vül , máfok az harmadik ég
ben , máfok az hóid’ kerülete
ben , máfok az hóidban, má
fok a’ levegő-égben, máfok 
a’ föld felett,vagy alatt, va- 
lamelly távol levő esméret- 
len hellyen, máfok ott, hol 
most a’ Caspiumi tender va
gyon , máfok az Éfzaki, má
llók a’ Déli Polus alatt állí
tották azt lenni, máfok pe
dig ' tagadták hogy valahol 
lett volna. Huetius eggy A- 
rabiai folyó-víznél kereíi azt, 
melly a’ Tigrisnek és Euphra- 
tesnek öfzve fzakadáfokból 
ered, a’ Perfiai tenger körül. 
Máfok Armeniába tefzik, a* 
Tigris, Euphrates, Araxis,és 
Phafis folyó-vizeknek erede
tek körül, mellyeket a’ Mó- 
fesnél levő négy folyó-vizek- 
uek tartanak. Az Ütazók elég

I09
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gé dítsérik ennek a’ tarto
mánynak bövségét, ’s az ott 
lakóknál ma is meg-vagyon 
az a’ Traditio, hogy a’ Pa- 
raditsom az ö Tartományok
ban volt. A’ Napkeletiek azt 
hiízik, hogy a’ Paraditsom 
Serendib, vagy Ceylon Szige
tében volt; ee midőn az is
ten abból ki-hajtotta Ádámot, 
eggy azon fzigetben a’ tenger
től két napi járó földre fekvő 
Rahoun nevű hegyre ment, 
mellyet a’ Portugalluíok ma 
is Pico de jidam , az az A- 
dám hegyének neveznek.

A’ Mahuminedanufok azt 
mondják, hogy a’ Paraditsom 
az hét egek közzxil valamel- 
lyikben vagyon: és mikor az 
Isten azt teremtette, ollyan 
valamit teremtett, a’ mellyet 
foha ízem nem látott, fül 
nem hallott, lém emberi el
me nem képzelt; — Továb
bá, hogy annak a’ gyönyö- 
rűféges kertnek nyóltz kapu
it vágynak, és a’ kapun ál
lók fenkit be-nem botsátanak 
azon Tudófok előtt, kik a’ 
földi dolgokat meg utálták, ’s 
a’ mennyeieknek kívánáfok- 
hoz hozzá fzoktatták mago
kat.

A’ Paraditsomnak nem tsak 
az hellyeröl, hanem a’ lé
teiéről való értelemben is kü- 
lönbböznek a’ Tudófok. Vie-
Sa, Genebrardus, Oleaíter, 

iugubinus, Janfenius, ’sa’t. 
azt tarják, hogy a’ Paradi- 
ísom az özön-vízkor egéfzen 
el-vefzett. így értett a’ Ré
giek közzűl Auguftinus. Má
tok azt mondják, hogy az Ar- 
meniának eggy magas he

Pak.

gyén vagyon, az hova l’enki 
fel-nem mehet, ’s ott laknak 
Enok és Ilyés, az Antichri- 
ítusnak el jöveteléig.

A’ mennyei Paraditsom a’ 
gyönyörüíégnek az az hellye, 
hol az idvezultt lelkek örök 
bóldogfágban élnek. Ezen ér
telemben vél'zi a’ Paraditso- 
mot az Uj Teitamentomi Sz. 
írás. A’ Chriflus a’ Kerefzt- 
fán azt mondja a’ tolvajnak; 
„ Ma velem leí'zel a’ Paradi- 
tsomban. “ Pál is így ízóll 
magáról: „ Tudok eggy em
bert, a’ ki el - ragadtattatott 
a’ Paraditsomba. “

A’ Korán a’ mennyei Pa- 
raditsomot úgy írja-le, mint 
eggy minden testi gyönyörű- 
legekkel tellyes hellyet, hol. 
a’ fzép élő-fák, vizek és for
rótok köztt, az emberek fzép 
ruhákban járnak, eíinek, ilz- 
nak. Ezeket még mind jó 
értelemben lehet venni; mert 
a’ Sz. írás is épen úgy fésű
ié azt. De ennél a’ Korán 
többre is megyen; mert a’ 
fzép gyermekekkel , al'z- 
fzonyokkal, leányokkal való 
tárfalkodást ’s a’ t. is a’ Pa
raditsom’gyönyörüfégei köz
zé ízámlálja. Az okoíább 
Matiummedanufok fzégyenlik 
az illyen Paraditsomot, és 
mind azt, a’ mit a’Korán an
nak gyönyörű légeiről mond, 
Allegóriára és Parabolára vi
liik, ’s nem értik tulajdon
képen; és a’ Paraditsomi leg
főbb bóldoglagot, az Istennek 
fzemléléfében hellyheztetik, 
a’ mint maga is fzóllott Ma- 
hummed: „A’ kik (úgymond) 
a’ Paraditsomban leg-alíóbb



Pak. Par. n t

bóldogfágban lefznek: azok 
a” magok kerteiket, javaikat, 
ízolgajikat, felefégeiket, ezer 
elztendei járó földről nézik: 
leg-nagyobb bóldogfágban pe
dig azok lefznek, kik az Is
tent reggel és estve látják.“

Milton Poétái képzelödés- 
fel leg-fzebben le-írta a’ Pa- 
raditsomot. Hunt. Difs. de Pá
rád. D Herbelot. iMós. λ. Jót. 
Ant. 1. i. c. i.Epiph, Augufi, 
Damafc. Hier. Malvenda. 
Hopkins. Vorft. Van Till% 
Mark. Burnet. Pocock.

Pa ra lipo m ena . L. Chro
nicorum Libri. Krónikás 
Könyvek.

* Paramonarius. Mind 
a’ Görög, mind a’ Romai Ek- 
kléfiában, az Eggyházíinak a’ 
neve volt. Du Frjesne. Gl. Gr.

t  Paranymphus. Ollyan 
•Személly a’ Régieknél, a’ ki 
a’ lakodalmi ceremóniákra, 
vendégíegre , ’s múlatfágra 
vigyázott. Paranymphus an
nyit te ízen , mint a’ ki a’vőle
gény mellett vagyon. A’ Zsi
dóknál a’ Paranymphusnak 
kötelesfége volt, vigyázni arra 
a’ vérre, melly a’ Szüzeíség- 
nek jele volt, a’ mint paran- 
tsolja Mófes. Ezt ugyan a’ 
Gemara mondja: de máfok 
kételkednek felöle , és a’ Pa- 
ranymphufoknakjvagy a’mint 
a’ Chrilius nevezi, a’ Vőle
gény’Fijainak kötelefségeket 
abban tartják lenni, hogy ok 
a’ lakodalmi pompára , ven- 
dégfégre, múlatfágra vigyáz
tak; a’ miilyenek voltak amaz 
harmintz ifjak a’ Sámí'on’ la
kodalmában. Az illyen Pa- 
ranymphufok ízokásban vol

tak mind a’Romaiaknál, mind 
a’ Görögöknél, mind pedig 
a’ régi Kerefztyéneknél. Em
lékezik ezekről Euariftus R. 
Pápa a’ II. Századnak elején: 
Soter Pápa pedig, ugyan-azon 
Századnak végén, ezt a’ ren
delést tette; hogy azt kell 
törvényes felefégnek tartant, 
a’ ki a’ Paptól az áldást el
vette , a’ kit a’ fzülék a’ Ke- 
refztyén fzokás fzerént ki-há
zasítottak , ós a’ kit a’ Pa- 
ranymphufok vezettek az ál
dás’ el-vételére.

Du Cange. Glos. Gemar. 
Hier, s Mos. sa. 17. Bír. 14.
11. Carpz. Appar. Hill. Crit. 
Ant. 1. 6. C. 4. §. 10. Mát.
V· 0 ·

Parasceve. L. Péntek.
* Pa rath esis. Eggy kö

nyörgés a’ régi Rerefztyén 
Ekklefiában, mellyet akkor 
olvastak, midőn a’ Püspök 
kezeit a’ Catechumenusnak 
fejére tette, és azt megol
dotta , így hívták az halotta
kért való könyörgést is : mint
hogy azt más könyörgések 
mellé fzokták ragafztani, 
Schmid. Lex. Eccl.

* Paratorium . A’ íé- 
grestye , vagy olly helly a’ 
templomban, hol a’ Püspök 
vagy a’ Pap fzokott fel-ől- 
tözni.

PARcáK. Három Isten-Afz- 
fzonyok a’ régi Pogányok- 
nál, a’ kiktől függőitek az 
ember’ éleiének minden kör- 
nyül-állaíai és halála, és a* 
kiknek végezéfeket változha- 
tatlannak tartották. A’ Pár
nák hárman voltak : mert mim 
den dolognak kezdete, köze

pe,
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pe,,’s vége vagyon. Nevek 
volt A tro p o s , C lotho , Lache

f i s .  Erebusnak és Noxnak 
leányai. Ezek fonták az 
ember’ életének fonalát. Clo- 
tho a’ rokkát tartotta, Lache- 
fis a’ kereket forgatta, Atro
pos a’ fonalat el-mettfzette. 
Plutarchus fzerént, a’ Parcák 
a’ világnak három réfzét pél
dázták , úgymint az helly ben 
álló , és bujdofó tsillagoknak 
hellyeket, ’s az hóid és a’ 
főid koztt való levegő-eget. 
Plato fzerént pedig, az el- 
m últt, jelen-való, és jövendő 
dolgokat jelentették. A’ Par- 
cákat néha vén afzfzonyok- 
nak képekben adták - elő, 
eggyik rokkát, máíik rokka 
kereket, vagy orfót, harma
dik ollót tart kezében. Má- 
fok Clothót tarka ruhában 
tsillag koronával, Lachefist 
eggytsillagosruhában, Atro-
Íiost pedig fekete öltözetben 
estették. Lucianus Clothót 

a’ pokolban Charon mellé 
hellyhezteti; a’ ki azoknak 
neveket írja-fel, a’ kiket 
Charon a’ vízen által-hord 
az Elyfeumba. Clotho így 
fzóllítja - meg Charont: Cha
ron ! ezeket fzállítsd-be az 
hajóba: én azonban fel írom 
mindeniknek a’ nevét és lakó- 
hellyét a’ magam laifiro- 
momba.

O vid. Met. 1. 15. Juv. Sat, 
ja. Ilefiod. in Theog. f la t .  
Com. Myth.

* Pa r e n t a l ia . Az a’ nap 
a’ régi Pogány Romaiaknál, 
mellyen az ö meg-haltt barát- 
jaiknak tifztefségekre ’s em
lékezetekre, azoknak temető-

hellyeiknél vendégféget tar
tottak. Ez a’ fzokás a’ Ke- 
refztyéneknél meg volt tiltva.

Meurs. de Funere. Pitificus. 
Du Fr esne.

Parochia . -A’ Kerefztyén 
Ekkléfiában az Ekkéfiai Me
gyebeli kifsebb kerületek, 
vagy Papfágok. A’ régi Ek- 
kleíiában a’ Parochia  és Dice- 
cefis tsak eggyet tettek : tudni
illik valamelly várost, az a- 
hoz tartozó falukkal, és ma
jorokkal. A’ IV. és V. Szá
zadban, mind a’ falufi, mind 
a’Püspöki Ekkléfiákat, most 
Parochiáknak, majd Dioece- 
fifeknek hívták. Akkor kez
dették a’ Parochiákat és a’ 
Dioeceíifeket meg-különbböz- 
tetni, ’s a’ Titulust is nevez
ni, hogy azokat a’ Püspöki 
Ekkléliáktól meg-különbböz- 
tefsék; minthogy azok ollyan 
Ekkléfiák voltak, a’ mellyek- 
nek magoknak voltak Pres- 
bytereik és Diaconufaik, és 
így a’ kiknek titulufok is volt: 
titu lu m  habere dicebantur.

A’ Parochialis Ekkléfiák- 
nak fel-állítáíökra, a’ fzükíeg 
és a’ jó rend adott alkalma- 
toíságot; hogy így mind az 
Isteni tifztelet, mind az Ur’ 
Vatsorájának ki-fzolgáltatáíu 
jobb móddal mehefsen végbe. 
Mert midőn a’ nagy várótok
ban a’ Kerefztgének igen meg- 
fokafodtak, úgy hogy eggy 
templomban el-nem férnének,4 
fzükfég vólt több templomo
kat építeni. Az Apoftoii Tse- 
lekedetekböl, és Sz. Pálnak 
Leveleiből úgy látfzik, hogy 
Jerufalemben, és Romában, 
több Ekkléfiák voltak eggy
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nél. Optatusból meg-tettfzik, 
hogy már az III. Század előtt 
Romában több volt negyven 
Ekkléfiánál.

A’ mi a’ Parochialis Ekklé- 
fiáknak régi állapatjokat ille
ti ; a’várofokban lévőkre nem 
eggvnéhány különös Presby- 
terek vigyáztak, mint a’ fa
lusiakra; hanem közönfége- 
fen a’ Püspöki Ekkléíiában 
lévő Papok tartoztak azok
ban fzolgálni. A’ falud Ek- 
kléíiák mellé bizonyos Pres- 
byterek voltak rendelve , a’ 
kiknek a’ várodakban való 
fzolgálathoz femmi közök 
nem volt.

Hogyha pedig valaki vagy 
a’ vároíi vagy a’ falud Ek- 
klédában Papfágot vifelt is: 
mindazáltal nem volt azért 
neki jufa, az Ekklédai jöve
delemhez, dézmához, obla- 
tióhoz. Mert régenten min
den Ekklédai jövedelmek, a’ 
Püspöki Ekklédának cafsájá- 
ba mentek, ’s abból ofztat- 
tattak-ki a’ Papoknak, a’ Püs
pök’ vigyázáfa alatt, holna
ponként, vagy efztendőnként. 
Conftantinopolisban, az V. 
Századnak közepéig,eggj'- Ek
klédának fém volt Különös 
jövedelme. A’ Napnyúgoti 
Ekkléíiákban, kivált Spanyol 
Orfzágban, még az VI. Szá
zad’ közepén is , mind a’Püs
pökök , mind a’ Papok, a’ 
Közöníéges Caísábóf vették 
a’ jövedelmet. De a’ falud 
Papokra nézve másképen volt 
a’ dolog: mert azoknak ez 
idő tájban bizonyos jövedel
met kezdettek rendelni. Né
met és Frantzia Orfzágban, az

Ekklédai jövedelmek tovább 
maradtak a’ Püspököknek 
kezekben.

Bingh. Or. Ec. 1. 9. c. 8.
* Parochus. Régen a’ Ro

maiaknál azt a’ Személlyt 
hívták Parochusnak, a’ ki 
midőn a’ Magiftratualis Sze- 
méllyek útra indultak, min
den útra-való fzükféges dol
got azoknak fzámokra el-ké- 
fzítettek: az hol azokat meg
lehetett fzerezui,azt az hellyet 
Parochidnak hívták. Idővel 
a’ Papokat kezdették Paro- 
chufoknak nevezni, a’ kiket 
hellyefebben Paroecus vagy 
Görögül Parojkosnak kellene 
nevezni. Ez a’név ollyan em
bert tefzen,a’ ki a’ templom* 
tói nem mefzfze lakik. Stuck. 
ant. conv. a. 7. Pitifcus. du 
Fresne.

Parsis. Pogányok a’Nagy 
Mogul Birodalmának Cam- 
bay vagy Guzurate nevi'í tar
tományában. Ezek erede
tek fzerént Persák, kik ide 
az VII. Században vették 
magokat, hogy a’ Mahum- 
medanufoknak üldözéfeket el- 
kerülhefsék. Mert midőn 
Abubeker a’ Mahummed’ tu
dományát Perfiába be-akarta 
vinni; és a’ Király gyengébb 
vólt,mint-fém hogy neki ellent 
állhatott volna: tizen-nyóltz 
ezer emberrel, OrmuS Szi-
t éténél hajóra ü lt ,  ’s Indo- 

ánba ment. A’ Cambayí 
Király, a’ ki hafonlóképeu 
Pogány vólt: a’ maga Or- 
fzágában hellyet adott nekik} 
a’ kiknek fzabadfágokat hall
ván a’ ’több Perfák, fokán 
költöztek hozzájok, kik régi

er-
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erk ö ltsök et és V a llá fo k a t m a  
is  m eg-tartják.

A ’ mi R elig ió jok at illeti; 
a zt h if z ik , h o g y  tsak  eggy  
Isten  v a g y o n , a ’ ki a ’ v ilá 
g o t terem tette és igazgatja; 
a ’ k inek  h ét e l-k ü ld ö tte i  
v á g y n a k  , kik az  ö parantso- 
latját v égb e vií'zik , és m inden  
v ilá g i történeteket m eg-vis- 
gálnak . E zek  alatt m ás hu- 
í'zon - h a tok  v a g in á k  , k ik et 
m int Isteneket tifzteln ek . 
T em p lo m o k  nints, h an em  az  
h e lly e tt  az  h ázn ak  eggy  k a 
m aráját fordítják Isten i tifz- 
te letn ek  h e lly é v é . A z  Ö fzent 
napjaik , m indenik  h o ln a p 
n ak  elfő és h u fzad ik  napja. 
A ’ P a p o k  tsak  eggy  fzör ö v 
v e l k iilön b b öztetik -m eg m a 
g o k a t m ás em berektő l, A ’ 
tú z  eránt n a g y  tifz te le tte l 
v á g y n a k , m int a ’ m elly e t az  
Isten ’k ép ének  tartanak: azért 
is  a z t  foh a  nem  engedik  egé- 
fzen  e l-a lu d n i; és ha va la -  
m e lly h á z  m eg gyu lád  i s ,  de 
fo h a  a ’ tü zet v íz z e l nem  ólt- 
já k , h anem  tsak  fő id d e l fojt- 
ják-el. A z  élő  á lla t’ hutát 
m eg-nem  e fz ik ;  k i - v é v é n  az  
h ad a k o zá sn a k  és fzükfégnek  
idejét. Mandeslo, Olearius.

P ascha. L . Pajfa.
Pasííndas. E ggy  S ecta  a ’ 

N a p k e le ti B ram ineknél, m e lly  
m ind a zt tsa k  k ö ltem én yn ek  
ta r tja , v a la m it m ás Secták  
hiíznek; k i-vévén  a ’ lé le k ’ hal- 
h ata tlan fágá t , m e lly e t a ’ 
Sa*rvaeckas S ec tá v a l eggyü tt  
hifzetí. A z  ő erk ö ítsök  igen  
go n o fz  , ’s a ’ vétek b en  fem m i 
határt nem  tu d n a k ; az  afz- 
fz o n y o k n á lo k  k özön fégesek .

Énnek a ’ Sectán ak  tagjai tit
kolják m agokat. ; m in th ogy  
gonofz életekért m ár fokakat 
m eg-öldöstek  k ö zzü lö k . Uis- 

fc r t .  on the R e lig . A c . o f  the 
Brarnins,

Passa v a g y  Pascha. Eggy  
n ev ezetes  innep a ’ Z sidók
n á l ,  m e lly e t az. E gyiptom i 
fo g fá g b ó l v a ló  ki - ízabadú- 
lá sn ak  em lék ezetére fzent é l
n ék : m ért az  ö ld ök lő  A ngyal, 
a ’ k i az  E gy ip tom iak n ak  m in
den elfő -fzü lö tte ik et m eg-öl- 
d öste , az  ő h ázaik b a, m ellyek- 
nek ajtajaik a ’ P afch a  B á 
rán yn ak  v é rév e l m eg-vóltak  
h in tv e , b e -n e m  m ent. A z  
Istennek tzélja  a ’ P afchának  
fzerzéí'ében e ’ v o lt. A ’ m elly  
h o ln ap b an  k i m entek a ’ Z si
d ók  E g y ip tom b ól , annak kel
le tt lenn i az  E k k lé íia i efzten- 
döben az elfő holnapnak: 
tizen -n egyed ík  napján kellett 
a ’ P afch a  B árányt m eg-ölni, 
’s akkor kezdettek  kováfz  
n élk ü l v a ló  k enyeret gnni: 
a ’ k ö v etk ező  napon  k e z d ő 
dött a ’ P afch án ak  n a g y  in- 
n e p e , m elly  h ét n ap ok ig  tar
to t t ;  a’b árán yn ak  hím nek és 
efzten d ösn él n em  öregebbnek  
kellett len n i: eggyet ölt m in
denik  fam ilia : m elly  h a  kevés  
fzem élly b ö l á llo tt , és m aga  
a ’ b árán yt meg-nem ehette; 
ú gy  annak  m áfik h á zza l 
eggyü tt kellett azt m eg-enni. 
A ’ b áránynak  vérév e l meg- 
kellett az h áz’ ajtó - fe le t h in 
te n i, h o g y  az ö ld ö k lő  A n 
g y a l az  h ázb a  be-ne menjen, 
’s a ’ Z sidó gyerm ekeket el-ne 
v eízefse . A ’ m elly  éjízakán  
a z  E gyiptom iaknak  gyerm e

keik
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keik m eg-haltak : a ’ Z sidók  
azon (Ütötték és ették-m eg  
a ’ B á rá n y t, v ad  fa lá táva l, 
v a g y  v a lá m e lly  keferu fű v e l. 
H a v a lam i m eg-inaradt b e 
lő le  : a z t m ás nap’ m eg-kellett 
égetni. M ikor ettek , ú gy  
k elle tt m agokat v ife ln i; m int 
h a  u tazók  lettek  v o ln a , ru- 
hájokat fe l-öved zették  , íaru- 
jokat fe l-v o n tá k , ’s páltzájo- 
kat kezekben tartották . A ’ 
ki illyen k or h ét napokon  
kováí'zos ken yeret e v e tt , an 
nak le lk e k i - vága tta to tt az  
Izraeliták  k ö zzü l. L . Carat.h.

E z v o lt  a ’ Pál'chának elfő  
fzereztettetése , m e lly e l a ’ 
Zsidók a ’ C anaan fö ld én  is 
m eg-tartottak ; tsak  a z z a l a ’ 
k ü lön b b féggel, h o g y  ott nem  

■ fietve ’s nem  úgv Ö ltözve  
e tté k , m int az  ú ta fo k efzn ek , 
’s a ’ m int a ’ Z sidók is ették  
a z t az  E gy ip tom b ól v a ló  ki-jö- 
y ete l előtt. A ’ P afch a  in- 
nepnek m eg-fzen telésére o lly  
fzorofan k ö te lefek  v ó lta k  a ’ 
Z sidók , h o g y  a zt el-m úlatni 
h alá lo s bűn v o lt . A ’ kik  
törvén yes a k a d á ly  m iatt nem  
fzentelhették-m eg a ’ P a ích á t, 
p. o. ha va la k i tifztáta lan , 
v a g y  beteg v o l t , v a g y  úta- 
z o t t ,  az a ’ k ővetk ező  h o l
napnak , (  m elly  az E k k léíia i 
h o ln ap ok  k öztt m áfodikvólt., 
az az, az  Ijar h o ln a p n a k ) t i
zen - n egyed ik  napján ta rto 
zo tt azt fzenteln i. A ’ Rab- 
binufok em lítenek  n ém elly  
m ás C erem ón iák at, m ellyek  
ekkor fzokásban vó ltak . p. o. 
a ’ Z sidók az Ő h áza ik n ak  m in
den fzegeleteikb en  meg-ke-- 
r e sték , nintsen-é v a la m e lly

réfze a ’ k o v á fz o s  kenyérnek: 
n éh a  v a la m e lly  d arab ot m a
gok  önként el-dugtak, és ú g y  
te tte tté k , m intha a zt ta lá ltá k  
v o ln a , ’s azo n  n agyon  örü l
tek : a ’ b ú z á t ,  m elly b ö l a* 
k o v á fz ta la n  k enyeret fű tö t
t é k , n agy  íz orgalm ato 1'sággal 
m eg v á lo g a ttá k  , a z t őrö ln i 
lo v o n  nem  v it t é k : a ’ téfztá t  
a ’ R ab b ik  d a g a fz to ttá k : m íg  
a ’ tem p lo m  fenn á llo t t ,  a d 
d ig a ’ Z sid ók  a z  ő b árán ya i
kat oda  v i t t é k , o tt á ld o z 
t a k ,  a ’ vért a ’ P ap n ak  ad ták , 
a ’ ki a z t  az  ó ltá r ’ á lló  réfzé- 
re ön tötte  : a z  innep e lő tt  
v a ló  e s tv e , a ’ h á z i gazd án é  
eggy  a fz ta lt m eg-terítet.t, arra  
két k o v á fz ta la n  k e n y e r e t, éá 
k ét darab b árán y húst tett, 
eg g y ik et fű lv e , m álikat fő v e ;  
m e lly  a z t je len te tte , h o g y  a' 
Z sidókat az Isten  k i-n y ú ly -  
to tt karral h o z ta -k i  E g y ip 
to m b ó l; a ’ m ellé  tett egg/  
kis h a la t , m elly  a ’ L eviath án t, 
eg g y  to já s t , m elly  a ’ Z iz m a 
d a r a t , és e g g y  kis lifz tet, 
m e lly  a ’ B eh em oth  á lla to t je 
len tette  , ú gym int a ’ m e íly  
három  á lla tn ak  húfát fogják  
enni a ’ Z sid ók  a ’ m ás v ilá 
gon : ezek h ez  adtak  bórfót, 
d iót, a ’ végre, h o g y  azo k  á l
ta l a ’ gyerm ek ek et fel-indí- 
tsá k  annak tu d ak ozáfára , 
m ire v a ló  Volna az a ’ C ere
m on ia?  A z h á z i ga zd a  a ’ m a
ga  gyerm ekei éá fzo lgáji k ö z 
zé  ü l t ; m in th ogy , akkor a ’ 
fzo lgák  is fzab ad ok  Voltak; 
azutan  keferil fü v ek et Vett- 
e lő ,  azo k a t m ustárba rrtártd- 
g a t t a , ’s tce léd iv e l eggyű tt  
m e g e t te :  ezután  fog tak  a ’ 
& bárány
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bárány’ meg-ételéhez, a’ mi
dőn a’ gazda a’ Ceremóniá
nak Szerzését és annak törté
neteit el-befzéllelte. A’ ven- 
dégféget énekléssel és imád- 
kozáfsal végezték.

A’ mai Zsidók is az δ régi 
Elejiknék fzokáfaikat köve
tik. Szorgalmatosán meg- 
visgálják, nintsen-é házokban 
valahol kováfz ? a’ kováfzos 
kenyeret megégetik, melly 
azt jelenti, hogy nálok fem- 
mi kováfz nintsen. A '  Ni- 
fan holnapnak tizen-negye- 
dik napján, az elfö-íizülöttek 
böjtölnek, a’ meg-ölettetett 
Egyiptomi elfó-fzülötteteknek 
emlékezetekre : a’ reggeli 
imádfág épen az , mellyet 
más innepeken is fzoktak 
mondani. A’ Törvényből 
olvafsák 2 Mos- 12. egéfzen, 
és 4 Mós. is. a’ mi abban 
a’ Pafcháról vagyon. A’ ven- 
dégfég után imádkoznak a’ 
Fejedelemért, a’ kinek biro
dalmában laknak, a’ mint 
azt Jeremiás parantsolta: 
„ Annak a’ városnak békés- 
légét kerefsétek, mellybe ti
teket rabfágra küldöttelek, 
és könyörögjetek érette az 
Úrnak, mert annak békessé
gében lefzen a’ ti békefség- 
tek. ” Az innepet az Habdala  
Ceremonia rekefzti - be. L. 
H abdala.

Leo. M a tin . P. 3. c. 3.
t  Pastophorus. A’ régi 

Pogányoknál Papok, kik a’ 
Proceífiókon azt a’ ládát, 
mellyben annak az Istennek 
„képe volt, a’ kinek akkor 
könyöröglek , fzéllyel hor
dozták, Ezek a’ templom

körül laktak, ’s az házaikat— 
Pajta pH or ián a k hívták. Ök 
Szokták fel-vonni azt a’ fir- 
hangot is, melly az Istenek
nek képeiket fedezte. Jo- 
fephus gyakran emlegeti a’ 
Jerufalemi templom mellett 
való Pafiophoriumat, melly
ben a’ templom’ ízent kintsét 
tartották. Azok is kik a’ régi 
Keresztyéneknek templomai
kat le-írják, emlékeznek a’ 
templomnak napkeleti réfzé- 
nek két fzegeletein álló ká-
Ítolnákról, mellyek a’ mai 
egrestyék hellyett voltak. 

Apui, Aur. Asin. 1. 10. c. n .  
Clem. A le x . Paedag. 1. 3. c. 2. 
Jojeph, Conftit. A pofi. le M oi· 
ne. Caper. Cotoler. Salrnaj. 
D anet.

Paternianusok. Eretne
kek a’ IV. Században; neve
ket vették eggy Paphlagoniai 
Paternus nevű embertől; kö
vették a ’ Samariai Symma- 
chusnak^és Patrieianufoknak 
tévelygéseket, ’s azt tanítot
ták, hogy az embert az ör
dög teremtette, és az házas
sági élet, mellynek tzélja az 
emberi nemnek Szaporodása, 
az ördög’ munkája. Ezek min
den vétkes gyönyörűségben 
el - merültek, és azt hitték, 
hogy azzal nem vétkeznek, 
tsak-hogy a’ nemzést akadá- 
lyoztaSsák. Azt is tanították, 
minthogy a’ testet az Ördög 
teremtette; azért abból az ör
dög’ tselekedeteinek kellett 
következni; azokat nem le
het ki-gyomlálni, de jó aka
dályoztatni , és a’ nemzésnek 
meg - akadályoztatásával az 
emberi nemzetséget mennél 

ha ma-
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hamarább ki-gyomlálni. Aug. 
Hier. 8 s.

Patrjabchalia respon
sa. A’ Napkeleti Ekkléíia’ Pa- 
triarchájinak és Püspökeik
nek Gyűjtemények. Creí'co- 
nius fzedte-öfzve leg-elöfzör 
a’ Romai Püspököknek Le
veleiket, és azokat az Ekklé- 
íiai Canonokkal majd azon 
méltófágba hellyheztette. Ö- 
tet követték e’munkában má
kok is Napkeleten; és ezen 
Gyűjteményekkel éltek a- 
karmelly elö-fordúltt történet
nek meg-határozáfában. Ezt 
a’ Törvény könyvet a’ Trul- 
íumi Concilium nagyon meg- 
bövítette, Maßricht. Hift. Jur. 
Eccl.

Patriarcha. A’ leg-föbb 
Papi méltófág a’ Kerefztyé- 
nek köztt. A’ régi Kerefztyén 
Ekkléfiában a’ Patriarchák 
mindjárt a’ Metropolitanufok 
vagy Prímátok után voltak. 
A’ rartiarchákat elófzör Ér
tekeknek, és Dioecejis Extir- 
chálának, hívták. Mert az Ér
lek, vagy Archiepifcopus név
nek, régen fzélefebb értelme 
volt, mint ma, és azt ritkán 
adták másnak, hanem tsak 
az ollyannak, kinek hatalma 
eggy egéfz Orfzág’ Dioecefisé- 
re κί-terjedt; a’millyenek vol
tak a’ Romai, Alexandriai, 
Antiochiai ’s a 't . Püspökök. 
Minekutánna a’ Patriarchal 
hatalom fel-állott, azután az 
Érl'eki név a’ Patriarcháknak 
volt tulajdonok.

A’ Chalcedoni Concilium 
nevezett leg-elöl'zör némelly 
Püspököket közöniégefen Pa
triarcháknak; mert az min

ii

denik Provinciának Szent Pa- 
triarchájáról, Nagy Leo Ro
mai Patriarcháról emlékezik. 
Az írók közzül Socrates em
lékezik leg-elöfzör a’ Patri- 
archákról, a’ ki a’ maga 
Hiftoriáját 440-ben, és így 
a’ Chalcedoni Concilium előtt 
tizen-eggy efztendokkel írta. 
De noha nem találjuk is elébb 
neveket: mindazáltal hatal
mok fokkal régibb. A’ Ro
mai Catholicufok az Apofto- 
lok’ idejekben kerefik azt: má- 
fok mindjárt a’ Nicamumi 
Concilium előtt: máfok pe
dig magában azon Conci- 
liumban. Illy homályos és 
fok vetélkedéfek alá vettet- 
tetett dologban, nehéz az igaz 
értelmet ki - találni. Akár
min! legyen a’ dolog : a’ IV. 
Században elég bizonyfágát 
találjuk a’ Patriarchal ha
talom’ nevelkedé lének.

Ez az hatalom nem minden 
Ékkléíiákban egyenlő volt; 
hanem az hellyeknek, tarto
mányoknak fzokáfaik, a’Ki
rályoknak és Conciliumok- 
nak tettízéseik fzerént, kü- 
lönbböztek. A’ Conftantino-
Íioliíi Patriarchának méltó
ága annyira nevelkedett, 

hogy ö az Ephefuíi és Caefa- 
reai Patriarcháknak Patriar- 
chájokká lett. Az Alexan
driai Patriarchának ollyan 

rivilegiumai voltak, mellyek- 
el más fenki nem ditseked- 

hetett.
A’ Patriarcháknak közön- 

féges privilégiumaik ezek 
voltak: 1) Ők rendeltek min
den alattok való Metropoli- 
tanufokat: Őket pedig a’ Dice- 
3 celis-

I I  j
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peiisbeli Synodus rendelte, 
a.) Volt hataltnok a’ inasok 
Metropolitanuíaikat és Pro
vincialis Püspökeiket Dicece- 
fiabeli Synodusra öfzve-hív
ni, 3.) A’ Metropolitanuíok 
é§ Provincialis Synodufokról 
ö reájok apellálhattak , ’s 
azoknak végezéfeket meg-vál
toztathatták. 4.) A’Metropo- 
litanufoknak magok vifelé- 
feket meg-visgáliiatták, ókét 
Ekkléfiai fenyíték alá vet
hették, ha vagy eretnekfég- 
beij találtattak, vagy mago
kat rpl'zfzúl vifelték. így 
tette-le Chryfoítomus a’ Ni- 
■pomediai Püspököt Geron- 
tiust a’ maga hivatalából. 5.) 
A’Patriarcnák a’Metropolita- 
n ufókat, mint magok bíztoíái- 
katküldhették  a’ magok ké-
{ ekben a’ Dioecefisbe az Ek- 

lé fiai dolgoknak meg-visgá- 
láfokra, 6.) A’ Metropolitan 

i pul’ok, a’ Patriarcháknak ta- 
nátsok nélkül íemrni nagy 
dologhoz nem fogtak. 7.) A’ 
Patriarchák hírdettctték-ki 
mind az Ekkléfiai, mind a5 
világi törvényeket , mellyek 
ßz Ekkléíxát illették. 8·) A’ 
Patriarchák mind egyenlők 
voltak , és eggyik a’ máfik- 
tól nem függött, De mind 
ezeket a’ következett idolt 
ipeg-változtatták,

A régi időkben,a’ Romai 
Birodalomban tizen-három 
Patriarchák yóltak. Áíiában 
az Antiochjaj és Ephefusi, 
Cappadociában a’ Cmfareai, 
Thefsalonicában a’ Macedó
niai, Illyriában a’ Syrmiumi, 
Jtaliában a’Romai és Medi-
ohuuuiü, Galliában a’ Dug’

h ü

dunumi, Hispániában a’ To- 
letumi, Britanniában az Ebo- 
racumi: a’ Coníiantínopoli- 
fit közön leges Patriarchanak 
hívták. Ezek közzül eggyik- 
lém függött a’ másiktól; ki- 
vévén a’ Romait és a’ Com 
üantinopolisit, kiknek a’ töb
bek felett hatalmok volt. A- 
zonban, az alsóbb Patriar
cháknak volt ízékek és fza- 
vok a’ Conciliumokban, és 
a’ magok Dicecefiseiknek Ex- 
archájiknak neveztettettek.

A’ Patriarchal nevet min
denkor meg-tartotta a’ Görög 
Ekklésia. A’ Patriarcháknak 
Fejek a’ Conilantinopolisi Pa
triarcha, a’ki midőn Patriar- 
cliává léiken, most tíz, majd 
hú íz ezer tallért Űzet a’ Tö
rök Tsáfzárnak. Efztendei 
jövedelme minteggy negyven 
ezer tallér, meliyet a’ Püs- 
pökíégeknefc el adásokból ’s 
más Beneliciumokból veiken; 
azon-kívül Coníiantinopolis- 
ban minden Pap eggy tal
lért fizet neki értendőnként. 
Minteggy fzáz ötven Püspö
kök és Érsekék függenek tő
le, Ö ufánna leg-gazdagabb 
a’ Jeruíálemi, a* ki a’ ízent 
tüzböl lók pénzt veiken: az 
Antiochiai leg-íkegényebb: az 
Alexandriai igen hatalmas, 
magát az egéiz Világ’ nagy 
tárájának nevezi; ez leg-íza- 
badabb a’ Törököktől. A’ 
Conítantinopoliíitaz Érsekek 
és Püspökök válaíztják, a’ 
Török Tsáízár’ engedelmé- 
vel, a’ ki ölet eggy fejér ló
val, eggy Püspöki páltzával 
és eggy tzifra kaftánnal 
Izokttt meg-ajándékozni. Λ’

Hova-
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Heraclsaí Érsek fzokta fel- 
ízentelni: az vezeti Ötét a’ 
maga throausálioz, az adja 
kezébe a’ kerefztet, ’s az Öl- 
tözteti-fel Patriarchat ékes- 
fégébe. A’ templomba a’ Jan- 
tsarok és más Tsáfzár’ udva
rából való emberek kiférik, 
kik a’ Tsáfzárnak a’ Patriar- 
chának adattatott Levelét ott 
el-olvaísák, a’ népet ke
ményen intik, hogy a’ Pa- 
triarchának, mint maga Elöl
járójának engedelmeskedjen, 
otet méltófága fzerént tartsa; 
azt, a’ mivel neki tartozik be- 
fizefse , a’ kik pedig azt el
mulatják , azokat veréfsel 
fenyegetik, és jófzágokat el- 
veí'zik.

A’ Zsidóknak is voltak Pa- 
triarchájik, kik Jerufálem’el- 
pufztúlása után őket igaz
gatták. Eggy azok közzűl 
Tiberiásban, ináíik pedi ;̂ Ba- 
bylonban lakott, és ök voltak 
Fejeik a’ Romai és Perfiai 
Birodalomban el - fzéledett 
Zsidóíágnak. Ezeknek ha- 
tahnok a’ IV. Századnak 
végéig tartott, akkor pedig 
annak vége lett. Bingh. 1. c. 
c. 17. De D om inis  de Rep. 
Eccl. Petr. de Marea, de Pri
matu. Blondtll Primat, de 
1’ Egf. Vorjt. de Séd. Epis. 
Spanh. Hifi. Ec. Sec. 1. Du 
Pia de Antiq. Eccl. Difcip.

Patrimonium. Régi ne
vek az Ekkléliai jövedelmek
nek. és jóízágoknak. Nagy 
Gergely Pápa nem tsak a’ 
Romai , hanem a’ Rimini, 
Mediolanumi, és Ravennai 
Ekkléliaknak Patrimouiu- 
jnokról is emlékezik. Az

H

ollyan várofokban lévő Ek- 
kléíiáknak , mellyeknek tag
jaik tsak közép tehetségű em
berek voltak, femmt jófzágok 
nem volt, hanem tsak a’ma
gok határokban. De a’ 
mellyek Tsáfzári várofokban 
voltak, mint Roma, Raven
na , Mediolanum , hol a’ 
fö rendű Senatorok és fze- 
méllyek laktak , azoknak fok
felé voltak Patrimoniumaik. 
Sz. Gergely P. említi a’ Ra
vennai Ekkléfiának Siciliá- 
ban való Patrimoniumát, ’s 
ugyan - ott a’ Mediolanumi 
Ekkléfiájét is. A’ Romai Ek
kléfiának volt Patrimoniurna 
Galliában, Africában , Sici- 
liában, a’ Cottiai Alpefeken, 
és fok más tartományokban. 
U^yan ezen Sz. Gergelynek 
volt pere a’ Ravennai Püs
pökkel, á’ két Ekkléfiának 
Patrimoniurna felöl, a’mellyet 
ofztán meg-eggyezéfsel vé- 
geztek-ei. Hogy az illyen 
Patrimoniumoknak nagyobb 
betsületek legyen; valamelly 
Szentnek nevéről fzoktak ne
vezni. A’ Ravennait, Sz. 
Apollinaris’, a’ Mediolanu- 
mit, Sz. Ambrofius’, a’ Ro
mait, Sz. Péter’ Patrimoniu- 
mának nevezték. Fr. Paul, 
Sigon. -Alberti. Leibnitz.

PATRiFASsrANUSOK. Eret
nekek a’ II. Században. Ne
veket vették a’ Patre Pajfo·, 
minthogy a’ Chriltus’ fzeny- 
vedéfét az Atyának tulajdo
nították. Mert ollyan eggy- 
Jéget tulajdonítottak az Isten
nek , melly minden fzemélly- 
beli különbbféget el-rontott, 
és az Atyát ’e a’ Fiút eggy 
4 íze-
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fzeméllyllyé változtatta. Ezt 
az értelmet követték azután 
a ’ Sabellianufok, és mátok. 
í .  Sabellianufok.

A’ Patripaísianusoknak fe
jek volt eggy Phrygiai Philo- 
fophus Praxeas. Tertullia
nus , ki vele eggy időben élt, 
írt ő ellene, fok Africai Ek- 
fcléíiák pedig ki átkozták ötét, 
Némelly Historicusok azt ír
ják felőle, hogy eretnekfége 
előtt eggy nagy ízolgálatot 
tett ő az Ekklésiának, mi
dőn a’ Montanus’ eretnekfé- 
gét Victor Pápának ki-jelen- 
tette : de a’ kevélyfég azután 
eretnekfégre vitte őtet. Tér- 
tú li. c. Prax. Báron. a. 196.

Pau LIÁN iSTátc. Eretnekek 
az III. Században, az Antio- 
ehiai Püspöknek Paulus Sa- 
mofatenftsnek tanítványt. Ze
nobia Syriai Pogány Királyné 
.hallván az Ö hírét, magához 
hívatta ötét, ’s a’ Kereíztyén 
Vallásról vele gyakran be- 
fzéllgetett. Végre a’ Királyné 
a ’Kerefztyén Vallásra állott; 
ki-vévén a’ Kristus’ Isteníe- 
eét. Ebben a’ Királyné’ tett- 
fzése fzerént akarván ő ma
gát alkalmaztatni, azt mond
ta , hogy midőn a’ Christust 
Istennek nevezik,az nem azt 
tefzi, mintha ő valófággalls- 
ten volna, hanem tsak azt, 
hogy ö eggy olly tökélletes 
ember volt, a’ ki virtusaival 
minden más embereket meg
haladott, és különösen azért 
neveztettetek Istennek, En
nek a’ dolognak híre alig tér 
jedett-el, hogy hat fzomfzed 
Püspökök azonnal Antiochi- 
aba mentek, a’ Paulus Samo*

fatenfis’ tudományának meg- 
visgálására; kik előtt ö meg
jelent , és magát a’ Catholica 
Ekklésia’ ítélet-tétele alá bo- 
tsátotta. De mihellyt a’ Gyű
lés el-ofzlott, elébbi értelmé
re ismét vií'zfza - tért. Azért ■ 
is 270. efztendőben a’ Syriai 
Püspökök Antiochiában Ölz- 
ve-gyültek , őtet kárhoztat
ták, ’s hivatalától meg-folz- 
tották. Aurelianus Tsáfzár, 
noha Pogány volt is : mind- 
azáltal a’Püspököknek vége- 
zéseket hellyüen - hagyta, ’s 
parantsolta, hogy ez az Eret
nek Püspök, a’ maga Püspö
ki fzékéből, és Antiochia vá
rosából ki menjen ; azért is 
ő a’ Zenobia’ udvarába ment, 
’s - ott lakott míg meg - nem 
halt.

Sok követöji maradtak ne
ki , kik a’ Kereíztfég’ formá
ját úgy meg - változtatták, 
hogy a’ Nicaeai Concilium 
azt végezte, hogy a’ kiket ők 
nieg-kerefzteltek, azok újra 
kerefzteltettefsenek-meg.

Ezek a’ Paulianisták az V. 
Századnak közepéig tartot
tak; noha Conftantinus Tsá- 
ízár az ö közönféges öfzve- 
gyűléseket meg-tiltotta legyen 
is nékik.

Pagi Critica Anti-Baronia- 
na. ad. a «71. Jablonski Dils 
de genuina Pauli Samofateni 
Doctrina.

f PAULiciANUSOK. Eretne
kek a’ VII. Században, eggy 
Armeniai Conftantinus nevű 
embernek, a’ Manes’ barátjá
nak tanítványt. Minthogy a’ 
Maniphaeus nevezet mindenek 
előtt, útálatos volt: azért ne- 

- vez-
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vezték ezek magokat Paulici- 
anusoknak: mert azt mond
ták, hogy ók a’ Sz. Pál’ tu
dományát követik. Eggy volt 
bennek leg - nevezetesebb 
rofzí'z, tudniillik, hogy a’ 
fzegényeknek nem akartak a- 
lamisnát adni, azon az okon, 
mert nem kell az ollyan te
remtéseket fegíteni , kik a’ 
roí’zíz Istennek munkáji.

A’ Paulicianusok igen na
gyon elterjedtek azért, mert 
mind a’ Saracenusok, mind 
Nicephorus Görög Tsáfzár, 
nagy párt-fogójok volt nekik. 
Azért is midőn TheodoraTsá- 
Izárné a’ Basilius’ felefége ö- 
két üldözni kezdette ; váró
tokat építettek, ’s a’ magok 
Fejedelmek ellen fegyverhez 
nyúltak , mellyből Basilius 
Macedo alatt véres hadako
zás lett. Theodora Tsálzár- 
né alatt pedig, a’ ki 845-ben 
azt akarta, hogy a’ Faulici. 
anusok vagy meg-térjenek, 
vagy az Ő Birodalmából ki
menjenek , í'záz ezernél töb
ben ölettettek-meg. Akkor 
ók mindnyájan a’ Saracenu- 
fokhozadták magokat, a’ kik 
azután a’ Görögök ellen az
oknak jó fzolgálatot tettek. 
Midőn ókét Armeniában ül
döznék: a’ Papjaikat Bulgá
riába, onnan Európánakmás 
Orlzágaiba küldötték, tudo
mányoknak terjeíztésére. Kár
hoztatták a’ Szenteknek , a’ 
képeknek, a’kerefztnek,tifz- 
teleteket. Két Princípiumot, 
vagy Istent tartottak, eggy 
jót, és eggy rofzfzat, kik eggy ■ 
mástól nem függöttek,

Cedrenus. T. 11. P au l Si
mius. Maimbourgs 1. 6. Bős

vet. B ayle . Photius. E u th y-  
m ius Zigabenus. Pét. S icu l.

PAVOR. L . M etus.
P a x  v o b i s . Eggy köfzön- 

tésnekfzokott formája a’ régi 
Kerefztyén Ekkléliaban, 1.) 
Ezt fzokta mondani a’ P ü s 
pök a’ Gyülekezetnek , mi
dőn a’ templomba be ment. 
Sokfzor emlékezik erről Chry- 
foltomus, a’ ki azt mondja 
hogy ezt az Apoítolok ren
delték. 2.) A’ LeSlor, vagy 
Olvafó is, ezen fzókkal kez
dette az olvasást. Ide tzé- 
loz Cyprianus, midőn eggy 
Lectort ordinálván, vagy hí- 
vataljába állítván, így fzóll 
neki: -Aufpicatus ejt pacem, 
dum dedicat lectionem. A’ 
Carthagói harmadik Conci
lium - vette-el a’ Lectoroktói 
ezt a’ ízabadfágot , midőn 

. ezt a’ Diaconufoknak, ’5 
más főbb Papoknak adta. 
3.) Néhol ezen formával kez
dettek hozzá a’Sz. Sacramen
tum Confecratiójához. 5.) Ez
zel botsátották-el a’ Gyüle
kezetét. V alahányfzor ezt 
mondta a’ Pap: a’ nép min- 
dannyifzor így felelt : E t  
cum  S p iritu  tuo.

Ez hellyett él ma a’ Romai 
Catholica, és Angliai Refor
mata Ekkiéíia, ezen formával. 
D om inus vobiscum  , mellyre 
a’ nép felel: E t cum J p ir itu  
luo.

Chrys. Horn. 56. in 1 Cor. 
Hóm. in 3 Col. ep. 33. ad 
Cler. Carth. Hóm. 36. in 
i Cor.

* P e c a j o s . N é m e l l y  Po
gány Papoknak neveik, a’ 
Déli Americának Gnjana nevű 
II s tar
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tartományában, kik hifzik a’ 
lélek’ halhatatlanfágát, noha 
Ók a’ világon leg-vadabbak, 
és emberhússal élöklegyenek.

P e c u l i a r e . A z Ekklésiai 
törvény í'zerént ollyan Ekklé- 
íiák, mellyek a’ Megyebeli 
rendes Püspöknek hatalma 
alól ki vágynak véve. lllye- 
mek i. A’ Királyi Peculiarék, 
vagy a’ Királyoknak fzabad 
kápolnájik, mellyek egyedül 
a’ Király’ hatalma alatt vágy
nak. 2. Az Érseki Peculiarék, 
mellyek nem tsak a’fzomfzéd 
Megyékben, hímem a’távol
lévő hellyeken is fzerte-fzél- 
lyel vágynak. 3. A’Decana- 
tusoknak ’s Capitulumoknak 
Peculiaréjek. Ezek ollyan 
Kellyek, mellyeket a’ Püspö
kök, mint Ordínariusok, a’ ré
gi meg - eggyezés ízerént, a’ 
magok jusokkal eggyütt., a’ 
Decanatusnak és Capitulum- 
nak által-adtak. 4. A’ Kla- 
ftromoknak Peculiaréjek. A’ 
régi gazdag klatiromok mind 
addig nem nyugodtak, vala- 
míg a’ Pápák azokat a’ Püs
pöki hatalom alól ki-nem 
vették.

Stiltíngfleet, Eccleíiastical 
Caí'es.

f  P e l a g i a n u s o k . Eretne
kek a’ IV. Századnak végén, 
vagy az V. elején. Eredete
ket vették Pelagiustól, a’ ki 
Britanniában i'zülettetett, és 
Britanniái nyelven Morgan- 
»ak, vagy Tengeri embernek 
neveztettetett; az.honnan vál
toztatta a’ maga Pelagius Gö
rög nevét. Eleinten Barát 
volt ö ; mások Bangori Ab- 
basnak mondják. Auguítinus

és ChryíÖttomus elöfzör na
gyon dítsérték ötét: de líido- 
rus Peleusiot.a,ésHieronymus, 
nem igen jól emlékeznek ró
la, Proíper pedig Britanniái 
kígyónak nevezi. A’ bizo
nyos, hogy o eggy nagy tu
dományit és éles elméjű em
ber volt, Romában a’ leg-tu- 
dósabb és leg nagyobb embe
rekkel társalkodóit , és ott 
fok fö embereknek gyerme
keiket, és ifjakat tanított; kik 
köztt nevezetesek, Cceleítius, 
Julianus, Timaíius, Jacobus, 
kik azután az ö tudományát 
meg-tagadták, ’s magokat Au- 
guuinushoz adták. Mint
hogy Peí'agiust eretnekféggel 
vádolták : azért Romából el
ment Ö Afrieába , hol jelen- 
vólt az Orthodoxusoknak és 
Donatistáknak Cartluigóban 
tartattatott híres Colloquiu- 
mokban: onnan Egyiptomba, 
onnan pedig Jerulalembe 
ment, hol lakását is helly- 
heztette. Meg-halt Napkele
ten; de hol, az bizonytalan. 
Az ö tudománya rövideden 
ebből állott·:

I. Adám terméfzet fzerént 
halandó volt, és ha foha nem 
vétkezett volna is, meg-halt 
volna. a. Az Adám’ bűne 
tsak az 0 maga fzeméllyére 
terjed-ki, és más embereknek 
femmit nem árt. 3. A’ tör
vény alkalmatossá tehette az 
embert a’ Mennyorlzágra, ’s 
ollyan ígéreteken í'undáltat- 
tatott, mint az Évangyébom. 
4. A’ Chriíius’ el-jövetele e- 
lött némelly eipberek bűn nél
kül éltek. 5. A’ kis gyerrne- 
kék, mikor e’ világra jönek, 

épen
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épen azon állapatban vágy
nak, a’ mellyben volt Adám 
az eset előtt. 6. Az halot
taknak fel-támadások , nem 
a’ Chriítus’ fel-támadásából 
következik. 7. Az ember 
könnyen megtarthatja az Is
ten’ törvényét, és tökélletes 
ártatlan Tágban élhet. s. A’ 
gazdagok nem idvezülhetnek, 
ha tsak gazdagiágoknak bú- 
tsút nem adnak. 9. Az Iste
ni kegyelem a’ mi érdemünk
nek mértéke fzerént adatta- 
tik. xo. Tsak azokat lehet 
Isten’ fijainak nevezni, kika’ 
bűntől egéízen meg-fzabadúl- 
tak. i i . Nem fzükfég az Is
ten’ kegyelme minden erköl- 
tsi tselekedetnek gyakorlásá
ra: mert arra elég az aka
ratnak fzabadíaga , és az, 
hogy az ember tudja a’ ma
ga kötelesfégét. iá. A’ kí- 
l'érteteken nem az Isteni fe- 
gedelem, hanem az akarat
nak ízabadíaga által győzö- 
delmeskedik az ember.

Felagius vádoltattatott Pa
lm fii n i ban, a’ Dioípolisi Con- 
ciliumban, hol a’ maga értel
mét vifzíza is húzta/ De mi
dőn azt újra kezdette rmlna 
követni, és ki-hírdette volna, 
hogy ő azt hellytelenul húz
ta-viízíza; eggynéhány Afri
ca! Conciliumok, az Antio- 
chiai Synodus, Innocentius, 
Sozimus, és Cteleítinus Pápák, 
kárhoztatták ötét. De így 
fém állhatták ellent az Ö -tu
dománya’ el-terjedésének, ki
váltképen a’ Pelagius’ hazá
jában Britanniában, az hova 
azt eggy Frantzia Severianus 
nevű Püspöknek íija Agrico-

la vitte-be. A’ Britanniái Ek- 
klésia igyekezvén ellent álla- 
ni a’ Pelagianusoknak: kérte 
a’ Frautzia Ekklésiát, hogy 
küldene által Britaniába né- 
melly Tudósokat azoknak 
meg-tzáfolásokra. E’ végre 
el-mentek Germanus, Antifsi- 
odorumi, és Lupus, Augufto- 
bonai Püspökök, ésSz. Alba- 
numban a’ Pelagianusokkal 
eggy híres Colloquiumot tar
tottak, hol ök a’ Pelagianu- 
fokat hallgatásra juttatták; 
mellyet a’ nép látván, fel-ki- 
állott, ’s a’ Germanus’ és Lu

lls’ réfzére állott. Azt írják, 
ogy eggy fö ember a’ ma

ga vak leányát ezen Szent 
Püspökökhöz vitte, kérvén 
őket, hogy azt gyógyítanák- 
meg. Ök pedig azt tanátsol- 
ták nekik, hogy azt vigyék 
a’ Pelagianusokhoz. De ^mi
dőn azok nem akarták pró
bálni a’ leány’ gyógyítását: 
akkor Germanus a’ Sz. Há- 
romfágot fegítiégül hívta, ’s 
a’ leány’ ízemenek világát 
meg-adta. Ezen tsucla-tétel 
által annyira meg-indúlt a’ 
nép , hogy annak nagy réíze 
a’ Pelagius’ értelmét megra
gadta, ’s az Ekklésia’ kebe
lébe vifzfza-tért. Felagiusnak 
fö munkája, a’ Sz. Pál’ Le
veleire írott Commentariusa, 
14. könyvekben. Ezt a’ műn 
kát némelly'ek Lieronymus- 
nak tulajdonítják. Ulserius 
pedig különbb különbb Au- 
thorok’ írásokból való öízve- 
elegyítésnek tartja, De hi
hetőbb az, a’ mint némellyek 
mondják, hogy azokat Pela
gius maga írta3 Caísiodcrus

pe-
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pedig a’ Pelagius’ tévelygő 
értelmeitől meg - tiíztította. 
Pelagmsnak más munkáji: 
Mpiftola ad Demetriadem, de 
Virginitate  a 413. Libellus 
Fidei ad Innocentium Papam. 
417. Pelagiusnak egéíz Sy- 

Jiemáia nem foká állhatott, 
minthogy az a’ Szent írásnak 
leg-világosabb í'zavaival el
lenkezett. De minekutánna 
azt a’ Sémi- Pelagianusok meg
lágyították, és nihetóbbé tsi- 
náíták, minden időben és 
hellyeken iok óltalmazóji vol
tak és vágynak annak.

Augufi. c. S8· de Haer. Pro
sper. carm. de ingrat. Baron. 
A. C. 405.410. Bellar, degrat. 
Sander. Haer. 59. Godeau. vie 
de S. Auguít. et hifi ectl. Pe- 
táv. Dog. Theol. T. 3.

Peloria . Eggy innep 
Görög Orfzágban a’ Pelasgi- 
usoknál, mellyen Jupiter Pe- 
loriusnak áldoztak, és Pelo- 
rust emlegették; a’ ki midőn 
Ók áldoznának, akkor érke
zett hozzájok azzal az hírrel, 
hogy Haemoniában a’Tempe 
hegye eggy főid indulás mi
att izéllyel-öült, és az a’ tó , 
melly eddig az olt való völgy
ben állott, az hegy’ nyílásán 
a’ Peneus’ vizébe folyt, és 
maga után eggy nagy és kies 
mezőt hagyott. Midőn a’ 
Pe las gin.sok ezen új földön 
meg-telepedtek: akkor ren 
delték ezt az innepet, melly 
a’ Romai Saturnaliálhoz ha· 
íbnlóvólt: mert ekkor a’fzol- 
gák az Urakkal eggyutt ven
dégeskedtek. Athen. 1. 14. 
Meurs Graec. Fér.

Pelopeja . Eggy innep az 
Elseanusoknál, a’ Pelops’ tifz-

tesfégére, kit ók minden más 
Herosok felett magafztaltak. 
Ezen az innepen Herculest 
követték ; a’ ki Pelopsnak 
eggy veremben áldozott; a’ 
mint fzoktak áldozni a’ Ma· 
neseknek, és a’ fold alatt va
ló Isteneknek. Az Elaeanu- 
fok hasonlóképen áldoztak 
minden eí'ztendóben eggy 
kost, mellyben a’ volt a’ ne
vezetes , hogy lem a’ Papok
nak, lem a’ népnek nem volt 
fzabad az áldozatnak mára- 
dékából enni, a’ mint más 
áldozatokban fzokás volt; 
vagy ha ki abból mert enni, 
azt a’ Jupiter’ templomából 
ki - rekelztették. Más fával 
lem volt fzabad tüzelni, ha
nem tsak nyár-fával.

Pausan. in Eliae. 1. 1.
t  Pena tes . Mercuriusnak 

és Larunda Nymphának fijai: 
a’ régi Romaiaknál Istenek, 
kiknek óltalmok alatt állot
tak egéíz Orfzágok , tarto
mányok, vároíok és házak. 
Három rendbeliek voltak: az 
elfő rendbelieknek nevek volt 
Penates, a’ mafodikbelieké 
Penates P atrii, vagy M agni: 
az harmadik rendbelieké, 
Penates Parvi. Ezek az há
zakat , amazok a’ tarto
mányokat és Orfzágokat ol
talmazták. Két ifjaknak ké- 
pekben festették őket , kik 
ülve eggy golyóbiíbtskát két 
ten tartottak kezekben, 
melly a’ fzerentsét jelen
tette: borral és tömjénnel ál
doztak nekik. Neveket vet
ték a’ Penus fzótól, melly 
az életre tartozó ízükféges 
dolgot tefzen, vagy a’ Peni

tus-
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tustó 1, eo quod penitus infident, 
vagy quaji penes nos nati· A’ 
Poéták Penetrales^knek, La- 
refekaék, Conjentejeknek, Com· 
plice/isknek is nevezik őket. 
Aeneas a’ Periatefekét Tró
jából magával eggyütt el-vit- 
te , mellyeket a’ Tudósok 
6’7ÓAü/bának,vagySainothra- 
ciai Isteneknek tartanak len
ni. L. Cabirujbk.

Jiat. Com. Mythol. 1. 4. c. 2. 
Pomey. Pitifcus. Danet. Cic. 
de K  D. 1. 2.

'P enetrale . A’templom
nak leg-belfőbb réíize, hol az 
Isteneknek képeik állottak. 
Ott tartották a’ leg-drágább 
kintseket is ; mert íenkit-fem 
tartottak olly gonofznak, 
hogy arról az hellyről, 
holaz Istenek jelen vágynak, 
valamit bátorkodjon ellop
ni. Oda temették a’ Feje
delmeknek testeiket is , mint 
a ’ Nagysándorét. —Demfier. 
ad Rofin. PetiJ'cus.

Pentateuchus. Móses- 
nek öt könyvei. Valamint 
a’ Zsidók és Kerefztyének; 
úgy a’ Pogány írók is Mo- 
fesnek tulajdonítják ezen 
könyveket. A’ Pentateuchus- 
nak fok hellyeiböl meg tett- 
fzik, hogy azt Mófes írta. 
Ugyan - azt lehet próbálni 
Joliiénak, és a’ Sz. írásnak 
más könyveiből is: noha né- 
melly hellyekből némellyek 
ellenkezőt akartak meg-mu- 
tatni ; de a’ melly értelmet a’ 
Tudófok már meg-tzáfoltak.

A’ Samaritanufok tsak a’ 
Mófes’ öt könyveit tartották 
Canonicufoknak. Az Ó Te- 
fíamentomnak több könyveit

pedig meg-vetettték. Ezen 
öt könyvek a’ régi Zsidó vagy 
Phceniciai betűkkel írva,meg- 
vagynak a’Samaritanufoknal, 
a’ mint Ők a’ Babyloniai 
fogfág előtt azokkal éltek; 
és a’ mellyekkel nem tsak 
a’ Mófes öt könyvei, hanem 
az egéfz Sz. Írás is volt írva, 
mind addig, míg nem Esdrás 
azok hellyett Chaldasai be
tűkkel ’ kezdett élni. Innen 
a’ Tudófok fokán úgy gon
dolkoznak : minthogy a’
Samariai Pentateuchus a’régi 
Characterekkel vagyon írva; 
tehát az a’ valófágos eredeti 
írás: az Esdráfépedig annak 
tsakCopiája. De málok meg
mutatták azt, hogy a’ Sa
mariai Pentateuchus nem 
egyéb, hanem tsak az Es- 
drásénak más forma betűk
kel való le-íráfa, melly né- 
melly hozzá - adatokkal , ’s 
változáfokkal . különbbözz 
attól.

Igen hihető, hogy leg-elő- 
fzör Manafse esmerette-meg 
a’ Samaritanufokkal a’ Mó
fes’ könyveit, mikor hozzá- 
jok vette magát. És mint- 
hogy ők a’ régi Phceniciai 
betűkhöz voltak fzokva; a’ 
Mófes’ könyveit is azokkal 
írták - le , ’s azután is úgy 
tartották-meg. Némelly regi 
Kerefztyén írók , éggy Gö
rög Fordításból esmertékezt 
a’ Samariai Pentateuchust, 
de a’ melly már ma el-ve- 
fzett. Az VI. Századtól fogva, 
minden Napkeleti és nyúgoti 
Kerefztyéneknél esmeretlen 
volt ez a’ Pentateuchus, fzin- 
tén az el-múltt;XVII. Század-
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nak elejéig, míg-nem Scali
er végere járt, hogy a’Nap- 
eleti Samaritanufofcnál va

gyon eggy illyen Pentateu- 
chus. Azután nem í'oká Us
her Hiberniában Armaghani 
Érfek , meg-hozatta annak 
egpynéhány Kéz - íráfit; is
mét Sancius Harley, Paris
ban Oratorii Presbyter, új 
Kéz-íráfát hozta annak Eu
rópába , melly a’ Szerzetnek 
Bibliothecájában vagyon. Ezt 
a’ Pariíi rolyglottában ki- 
nyonitattatta Morinus. A’ 
Samaritanufoknak, a’ Zsidó 
Pentateuchufon kívül, vagyon 
még más Pentateuchufok is 
a’ közönféges Samariainyel
ven; ez is meg-vagyon az 
említett Polyglottában, melly- 
böl azután a’ Londoni Poly- 
lottába is be-tették, melly
en mind a’ Samariai Tex

tus, mind a’ Samariai For
dítás, és mind a’ kettőnek 
Deák Fordítáfa,tökélletefebb 
és jobb. A’ Pentateuchusnak 
elfő könyve a’

i. Geneßs. A’ Zsidók Bé
ré fchitaek nevezik, annak leg
első fzavától: a’ Görögök 
pedig Geneßsaek , minthogy 
leg-elől a’ Világ’ teremtését 
írja-le. Magában foglal S396. 
efztendök alatt esett dolgo
kat: tudniillik, világ’ kezde
tétől fogva, a’ Jósef,’ halálá
ig való történeteket. A’ te
remtésnek Históriáján kívül, 
elö-adja az embernek eredeti 
ártatlanfágát, esetét, az em
beri nemzetnek el-fzaporodá- 
fát, a’ Religió’ kezdetét, a’ 
Mesterfégeknek eredeteket, 
a’ Világnak közönféges meg-

iq.6 Pen.

vefzett állapatját, azt követő 
özön-vizet, a’ világnak az 
özön-víz után hellyre állását, 
annak fel- ofztását, népese
dését, a’ Népeknek, Orfzá- 
goknak eredeteket, a’ Patri 
archáknak életeket, Jóséiig, 
a’ kinek halála végezi a’ köny
vet. Móses bizonyos lehe
tett ezen dolgoknak valóíá- 
gok felöl, úgymint a’ mel- 
lyek az ö idejéig kevés kézen 
mentfek-által. Adámtól fog
va, Noéig volt eggy ember; 
a’ ki mind a’ kettőt látta, 
tudniillik Mathufalem. Noét 
és Abrahámot esmerte Sem: 
Abrahámot és Lakot Jofef: 
Jofeftöl mindent meg-tudha- 
tott Amrám; Ő pedig azt el- 
befzéllhette Mófesnek. Ezt 
a’ könyvet Mófes akkor írta, 
mikorMidiánban lakott, mi
nek előtte az Izraelitákat 
Egyiptomból ki hozta volna.

2. Exodus. Így nevezik ezt 
a’ könyvet, mert az Izraeli
táknak Egyiptomból való ki
meneteleket irja-le. Be - fog
lal i4s-efztendök alatt eleit 
dolgokat, a’ JoseP halálától 
fogva, a’ Sátornak építéfé- 
nek idejéig. Le-írja a’ Fa- 
raó’kegyetlenfégét, a’ Zsidók
nak Egyiptomban való rab- 
fágokat, azoknak az Ö nyo- 
morúfágok alatt való tsudá- 
latos fzaporodáfokat, a’ f á 
raóra és Egyiptomra fzállot, 
tsapáfokat, minthogy a’ Zsi
dókat nem engedték el-men- 
ni; a’ Zsidóknak Egyiptom
ból való ki indúlálókat, a’ 
veres tengeren tsüdálatos ál
tal - meneteleket , Faradnak 
féregével való vefzedelmét, 

a’ Zsi-

P en .



a’ Zsidóknak az Arabiai pufz- 
tán való tsudálatos bújdo- 
fáfokat., a’ törvénynek a’Si
nai hegyen való ki-adattatá- 
fá t, a’Sátornak Isten’paran- 
tsolatja fzerént való építtet- 
tetéfét.

Némelly Tudófok úgy ítél
nek , hogy azok a’ történe
tek, mellyek a’ Josef’ halá
lától fogva: (mellyen végző
dik az elfő könyv) a’ Mó- 
fes’ fzülettetéféig estek, melly 
a’ máfodik könyvnek kez
dete, félben - (zakadtak , és 
azok a’ könyvek, a’ mellyek 
azokat magokban foglalták, 
mind úgy el-vefztek , hogy 
azok kozzíil némellyiknek 
tsak titulufa maradt-meg a’ 
Sz. írásban p. o. A z  Ür H a
dának , Jajárnak ’s a’ t. 
könyve

3. Leviticus. Magában fog
lalja a’ Papokat, Levitákat, 
és áldozatokat illető dolgo
kat. Az hét elfő réfz le-írja 
az áldozatokhoz tartozó Ce
remóniákat ; a’ következők 
a’ Papok’ fel-fzenteltettetéfe- 
ket, Nadábnak és Abihunak 
fzomorú történetét, kik Isten’ 
elébe idegen tüzet vittek; a’ 
Papoknak gyáfzokat, a’ fzol- 
gálatnak idején magoknak a’ 
bortól való meg-tartóztatá- 
fokat adják elő: a’ 11. 12. 
13. 14. 15. Réfz regulákat ád 
a’ tifzta és t.ifztátalan állatok, 
bél - poklofság , tifztúlás fe
löl ’s a’ t, a’ meg-tifztúlásnak 
nagy napja felől, az atya- 
fifágnak gradufai felől, 
menyekben azházafság tilal
mas , vagy fzabad: tiltja a’ 
Canana?ulökkal való öízve-

Fen.

elegyedést, a’ bálványozást^ 
tolvajfágot, hamis esküvést, 
rágalmazást ’s a' t. Az 33 Réfz 
le-írja az efztendőnként elő 
fordúló nagy innepeket, a* 
Pafchát, Pünköstöt ’s a’ t. 
Meg mondja, mint kell a’ 
Szombatot , a’ Jubileumot 
fzentelni, fogadást tenni, a’ 
dézmát be-adni.

4. Numeri. Azért nevezik 
így, mert ez adja elő-mint 
fzámlálták - meg Mófes és. 
Áron a’ Zsidókat, ’s mint 
fzedték rendbe azoknak fa- 
miliájokat a’ pufztában. E- 
zen könyvnek nagy réfze , a’ 
pufztában esett nevezetesebb 
történeteket adja-elő, p. o. 
Áronnak és Mirjámnak párt
ütését, Koréhnek és társai
nak zúgolódásokat, Bálám’ 
jövendölését, az egéfz nép
nek békételenkedéset, az Á- 
ron’ vefzfzejének tsudálatos 
meg-virágzását, az Izraeli
táknak a’ pufztában való 
nyugvó hellyeiket, azokat a’ 
törvényeket, mellyekröl az 
elébbi könyvek nem emlékez
nek, p. o. a’ Leviták’ köte- 
lesfégetket, a’ keserű víz ál
tal való próbát, a’ Nazirteu- 
foknak fzokásaikat, a’ ruha’ 
izéién lévő rojtokat, az örök- 
féget, a’ fogadásokat, a’fza
bad menedék- városokat, ’s a’t. 
Be-foglal minteggy 38. efzten- 
dók alatt el-folytt dolgokat; 
noha a’ leg-több dolgok, 
mellyeket említ , az első és 
utolsó efztendöben estek, 
úgy hogy nem lehessen meg
határozni , mikor estek lé

yen azok , a’ mellyek a’ 
önyvnek- közepén említtet- 

tetnek. s·
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5. Deuteronomium. Ezt a’ 

könyvet azért nevezik így, 
mert a’ már tudva lévő Tör
vényeket újra elő - hozza; 
melly annal í'zükfégesebb 
volt, mert az Izraeliták, kik 
előfzör hallották á’ Törvényt, 
a ’ pufztában el-hullottak, ’s 
a ’ második rendbeli élő em
berek, a’ tíz parantsolatnak 
és a’ több Törvényeknek kö- 
zönféges ki-hírdetéseket nem 
hallották. Vágynak benne 
némelly új Törvények is : p. 
o. mint kelljen a’ fel-akaíz- 
tott embert estve a’ fáról le
venni, az ház’ tetejét rosté
lyokkal körül-venni, a’ férjfi 
és afzfzonyi-nemet, öltözet ál
tal meg - kiilönbböztetni, a’ 
meg-hóltt testvérnek özvegyét 
el-venni. Szóll tovább az há- 
zasfági el-válásról, az ember
lopásról , a’ tsalárd mérték
ről, a’ rab és fogoly al’z- 
fzonynyal való házasfágról, 
az el-fzökött Izolgáról, és 

. más réíz - ízerént Ekklésiai, 
réfz-fzerént Polgári és Hadi 
rend-tartásokról, és a’ pufz- 
tálpan az utolsó efztendőben 
esett dolgokról.

A’ Pentateuchusban ez az 
utolsó könyv; noha némel- 
lyek kétfégbe hozták, Móses 
írta-é ezt? minthogy az utól- 
fó réfz az ő halálát, el-temet- 
tetését, és az ö Succeíforát 
Josuét írja-le. De innen tsak 
a’ következik, hogy az utól- 
fó réfzt nem Móses, hanem 
más, és a’ mint hihető, Es- 
drás írta.

Teukins Reafonnablenes 
&c of. Chriftianity. Hier, in 
diai. adv. Lucif. Epiph. Hser.

9. Scalig. de emend, temp. 
Walton. Frol. i i . ad Bib. Po- 
lyg. Morin. Exerc. in Fent
em. a 4.

P e n t e c o s t a r i u m . Eggy 
Ekklésiai könyv a’ Görög 
EkhJysiában, melly az Hús- 
véttól fogva Piinköst’ octává- 
jáig való minden Officiumo- 
kat magában foglal. Leó 
Allatius úgy ítél, hogy ez a’ 
könyv meg - vagyon hamEít- 
va, és olly dolgok vágynak 
benne, mellyek a’ Synodu- 
foknak Végezéseikkel ellen
keznek. p. o. hogy midőn a’ 
Chriítus pokolban prédikál- 
lo tt, onnnan az egelz embe
ri nemzetet ki-fzabadítotía, és 
magával mennybe vitte. Du 
Frej 'he. Gl. Gr. Leo Állatiul.

P e n t e c o s t e . így hívták 
a’ régi Kerefztyének azon 
hét heteket, mellyek Húsvét- 
tól fogva Pünköstig folytak; 
minthogy az az idő ötven na
pokból állott. Ezen egéíz idő 
alatt fok-féle Solennitáso kát 
gyakorlottak : ezen időben e- 
íett Húsvét, Dominica in al
bis, Mesopentecoße, Dies Ro
gationum, AJdozó Tsötörtök 
és Piinköst. A’ Kerefztyének 
minden napon a’ templomba 
mentek, de világi dolgaikhoz 
is láttak. Ezen egéfz idő a- 
latt nem bőjtöltek, nem tér
den, hanem állva imádkoz
tak , melly a’ Chriítus’ fel
támadásán való örömöt je
lentette. De ez a’ fzokás tsak 
a’ IV. vagy V. Századig tar
tott, azután a’ buzgólággal 
eggyiitt nagy réfzént oda lett.

Du Frrjhe. Gl. Gr. Schmid. 
progr. de Pentecoíl. Vet.

Pé«-
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PeNTEK. Nagy. Parafeere. 
Eggy innep, incllyet a’ Ke- 
reíztyének a’ Chriítus’ fzeny- 
vedésének emlékezetére fzen- 
telnek. A’ Chriítus’ fzeny- 
vedését elejétől fogva emlé
kezetben tartotta a’ Kerefz- 
tyén fikklésia, és annak nap
ján fzorosan böjtölt. Ezen 
a’ napon igen alá-való ruhá
ba öltözik a’ Pápa, és mi
dőn a’ Cardinalisok Ő Szent- 
fégét a’ maga kamarájába 
viízíza - kiférik , fzoxnorúfá- 
goknak jeléül, mindnyájan 
tsendes hallgatással mennek. 
A’ Görögök eggy nagy felzü- 
let mellett tartják az Idvezí- 
tö’ Obfequiumát, dnelly eggy 
virágos koporsó forma kéfzű- 
leten fekfzik: az Officium u- 
tán a’ virágot el - ofztják a’ 
népnek. Az Armenusok ezen 
a’ napon nyitva tartják a’ Sz. 
koporsót. Eus. H. E. 1. 2. 
c. 17. Cerem. EccL Honi. 1. 2.

P e p l u s . L. Panathcuva.
P e p u z i a n u s o k . Eretnekek 

a’ II. Században, k ika’Mon- 
taniíláktól fzármaztak, ’s az
oknak tévelygéseket követ
ték. Neveket vették Phry- 
giának Pepuza városától, 
inellyet ők Jerufalemnek ne- 
vez.tek, és az hova minden 
embereket hívtak. Ezek köztt 
az aízizonyok viselték a’ Püs
pöki és Papi hivatalt. Epiph. 
Hter. 49. /iuguft. Haer.

f P e r c u n u s . A’ régi Prus- 
íüfoknak Istenek, íl kinek 
tií'zteletére fzűntelen égő tü
zettartottak; mellyet ha va- 
lamelly Pap el-hagyott alud
ni, azt halállal bi'intették- 
meg. Ezek a’ Pogányok azt

hitték, hogy mikor az ég dör- 
gött, akkor Kojve, vagy az 
o nagy Papjok befzéll Percu- 
nufsal; azért is ollyankor a* 
földre borultak, ’s jó időért 
könyörögtek. Ezt az Istent 
eggy veres és tüzes haragos 
ábrázatban, fekete göndör 
hajjal és fzakállal festették» 
a’ fejét láng kerítette. Ezen 
az Istenen Jupitert értették, 
’s a’ mennydörgést jelentette; 
a’ minthogy a’ Lithvaniaiak 
a’ mennydörgést ma is így 
hívják: jelentette a’ napot is, 
és az időket igazgatta.

Hartknock. Diíf. 10. de Cul
tu Deor. Pruíf.

Perdoite . Eggy Isten a’ 
régi Pogány Prufsusoknál, 
kit föképen a’ tengeren járók 
és haiáfzok imádtak; mint
hogy Ötét tengeri Istennek 
tartották lenni. Ezt. eggy· 
igen nagy Angyalnak képe
ben adtak-elő, a’ ki a’ ten
geren állott, és az habokat 
a’ merre akarta, arra hajtot
ta. Minekelőtte a’ haiáfzok 
haláfzáshoz fogtak, halat ál
doztak neki; a’ maradékot 
magok ették-meg, ’s a’ mel
lett fokát ittak. Azonban 
a’ Pap, kit SigonothdnEk. ne
veztek, vigyázott a’ ízéire, 
’s meg mondta az időt és na
pot, hol és mikor fognának 
fok halat. Hartknock Diss.

P ergubrios. Eggy Isten, 
a’ régi Pogány Prufsufoknál, 
a’ ki a’ főidnek termeiére 
vigyázott: az innepét Mar- 
tiusnak 22. n. ízentelték, 
mellyen az áldozó P ap , a’ 
népnek jelenlétében, az ő tifz- 
tefségére éneket mondott,

eggy



1 3 0 Per.

eggy jó erős ital fert magá
hoz vett, az edényt a’ feje 
felett háta megé vetette. Ezt 
a ’ példát követte a’ nép, ’s 
az egéfz napot énekléfsel, 
míílatí'ággal ’s vendégíéggel 
töltötte. Hartknock. 1. c.

P e r i m a l . Eggy Isten az 
Indiai Banianufoknál, kit 
eggy árbotz - fa’ képében 
imádtak, Eggy bűnéből meg
térni akaró eggy árat a’ma
ga lábába fzúrt, ’s azt a’ feb- 
ben eggy efztendeig hagyta 
állani: mert fogadást tett 
hogy addig ki-nem vefzi, 
míg meg-nein látja Perimáit 
tántzolni. Perimai meg-fzán- 
ta ennek az embernek fáj
dalmait, ’s a’ nappal hóid
dal és tsillagokkal eggyütt 
tántzolt. Midőn ez a’ moz
dulás menyben lett: az Is- 
tenfégnek lábaitól eggy arany 
lántz alá efett , mellynek 
eggy Pagodát építettek, 
m é l l y é  t Cjndambarannak 
vagy arany lántznak nevez, 
tek. Purchas. 1. io. c. 7.

* P e r i o d e u t ás. A ’ régi 
Ekkléíiában ollyan Személ- 
lyek , kik hellyröl hellyre 
utaztak , a’ Papokra és azok
nak magok - viíéléfekre vi
gyáztak, Ezeket 365-ben a’ 
Laodiceai Concilium rendelte, 
a’ Chorepifcopufok hellyett; 
mert a’ Püspökök nem örö
mest fzenyvedték, hogy az 
ö neveket az alfóbb hivata
lokra is alkalmaztatták. Fi- 

Jcherus. de Theodromois S. 
Legatis- V. E. c. 4.

P e r s e c u t i o . L. üldözés.
* Pe r v ig il iu m . A’ Pogá- 

nyoknak Isteni tifzteletekben

az éjjeli vígyázáfok , mellyek 
vagy a’ templomban mentek 
véghez, mint a’ Pervigilium 
Cereris, Apollinis, Ümeris, 
vagy azokon kívül bizonyos 
hellyeken. Kevés tifzteí'séges 
dolog mehetett illyenkor vég
be; mert az afzfzonyok több
nyire magokban voltak min
den vigyázat nélkül, mint 
Athénében in pervigilio Cere
ris. Tacit. Hifi. 2. 68- Guthsr. 
de Jure Pont. 4.

t  Sz. Póter. A’ Chriítus- 
nak Tanítványa Galilaeának 
Bethsajda váróidból való. 
Elölizör Simonnak hívták; a’ 
Chriilus pedig Kephásnak ne
vezte , melly Zíidóúl kőfzik- 
lát tefzen; onnan jő az ö Pe
tros Görög neve is , mellj az 
0 hitben való állhatatofsagát^ 
és az Apollolfágban való l'e- 
rényféget jelenti. Sz. Péter 
hivatalára nézve halálz volt, 
és Andrásnak atyjafija, a’ ki 
ötét előízor vitte a’ Chriftus- 
hoz. Eggy tsudálatos Jialá- 
fzatnak alkalmatoíságával 
lett ő a’ Chriliusnak Tanítvá
nyává. A’ Régiek az Apó. 
ltotoknak Szájoknak nevez
ték ötét: mert minden alkal- 
matofsággal ö volt a’ ki a’ 
maga buzgófágát leg-előfzör 
akarta ki-mutatni, mellyért 
is a’ Chriilus ötét boldognak 
mondja: ö volt az Apoltolok 
közit is leg-elsö.

Nagy példáját adta ö az 
emberi gyarlóíágnak, a’ Chri- 
lius’ fzenyvedéfekor. Tudni
való hogy ö ijjedtében há
rom fzor meg-tagadta a’ ma
ga Mesterét; de hamar éí'zre 
vette magát,’s tneg-bánta bü

PÓT.
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net. A ’ Chriftusnak menny* 
be m enetele után leg -elő fzör  
küldettetett Ő S am ariába, a- 
zok h oz a ’ K erefztyén ek h ez , 
a ’ kiket F ilep  D iacon u s m eg
tér íte tt, ’s a ’ k ikkel Ö a ’ Sz. 
L elket k ö z lö tte ;  Sim on M á 
gust m eg-fed d ette , a ’ ki azt  
h itte , h ogy  a ’ Sz. L éleknek  
ajándékát pénzen m eg-lehet 
venni. Nem  foka azután  eggy  
m ennyei látás ki-vette ő be
lő le  a ’ P ogán yok  ellen  va ló  
Zíidó b a l-vélek ed ést.

A ’ P ogán yfágb ó l és Zsidó- 
í'ágból m eg-tértt.Kerefztyének- 
nek m eg-m utatta ö ,  h ogy  az  
Isten a ’ P og á n y o k a t a ’ m a
ga k egyelm ére fe l-vette , és 
íg y  a ’ M ófes’ törvén yén ek  
járm át nem  leh et azok n ak  
nyakokba vetn i. D e  mind- 
azá lta l e l-titk o lta  Ö a ’ Ke- 
refztyén i fzab ad fágot: és így  
ezen m aga-v ife léfével a ’ Z si
d ók at a ’ m agok tévelygéfek -  
ben m eg -erő síte tte ; m eílyért 
ötét Sz. P á l v ilágosan  meg- 
feddette. E ggy A n gya l tsu* 
dálatofan  m eg-fzab ad íto tta  
ötét a ’ tö m lö tz b ö l, m ellyb e  
ötét H erodes vettette.

A z u t á n  p red ik állott Ő 
A n tioch iában  , m elly  Ekklé- 
íiának ő v o lt  leg-elso P ü sp ö 
ke. P red ikállott a ’ P on tosb an , 
G a la tió b a n , CappadoCiában  
és A íiában el-fzeledett Z si
dóknak is. A ’ m aga é le té 
nek vége fe lé  R om ába m ent, 
C laudius T sáfzárn ak  m áfo- 
dik eíztendejében , hol a z  
K v a n g v é lio m o t, m int a ’ Kör* 
nyill-m etélkedésnek  A p olto la , 
hirdette a ’ Z sidóknak. Sokan  
azt is em lítik , m iket tsele*

I
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kedett legyen  P éter  R om á  
ban. N ev ezetes  a ’ Sim on Ma* 
gufsal v a ló  d o lg a , m e lly rö l  
b ö v ö n  em lékezik  A rnobius  
az  III. S z á z a d b a n , és ugyan* 
ak k or éltt H eg e íip p u s, Orige* 
n e s , és m áfok . T u d n iillik  
R óm áb an  e g g y  fö  fam iliá . 
b ó l v a ló  ifjú m eg-h a lt, ezt 
az ö atyjafija i m eg-akarták  
P éter A p ó itó l és S im on M a 
gus á lta l e leven íttetn i, S i
m on M agus ezt a ’ condi* 
t ió t  te tte -fe l; h o g y  h a  ö aZ 
h óltta t m eg -e lev en íti, Péter  
ö le tte fsék -m eg : h a  p ed ig  a zt  
nem  o , h anem  P éter  e lev e -  
n íti-m eg, úgy ö tét öljék-m eg. 
Sim on a’ m aga vará zslá fa  
á lta l an n yira  v itte  a ’ d o lgo t, 
h o g y  az h a lo tt k ezd ette  ke* 
z e it  m ozgatn i; de P éter  vé* 
vén  éfzre a’ tsa lard fágot, aZ 
ifjat m aga fe l-tám afzto tta . 
Sim on fé lv én  a t tó l , h o g y  eZ 
a ’ történet az  ö k ifsebfégére  
ízo lgá l , ki - h ird ette  , h o g y  
ő az égbe repül. M időn már 
ö a ’ je len -lévő  népnek n agy  
tsu d álk ozáfára  k ezd ett re
pülni; P éter im ád k ozott Isten* 
n e k , Sim on a ’ fő id re a lá  efett, 
öfzve  - fzakadt , ’s meg-halt* 
Juítinus M artyr a ’ II. Szá* 
zad b an  a zt ír ia , ’s ö utánna  
fokán azt h ifz ik , h o g y  S im on  
M águst a ’ R om aiak  Isten  
gyan án t im ádták , és nék i 
ezen  Tnfcrintióval, Sim oni Deo 
Sanato , óltárt em eltek . D e  
fok T ü d ófok  e’ d o lo g  fe lö t  
épen más értelem ben v á g y n a k  
és a ’ n evezett Infbrip tió t így" 
olvafsák . Semoni Sanco Deo 
F idio. E z a ’ Semo Sancus 
D eu t F idius  p ed ig  a ’ Sabi* 
« mi-



nufoknak Istenek vólt a’ fzö- 
vetfégeknek meg-erösítőjök; 
mellyet bizonyít, az az ofz- 
lop, a’ mellyel XIII. Gergely 
P. alatta’ Tiberis’ fzigetében 
ástak-ki, és a’ mellyröl Car
dinalis Bellarminus is emlé
kezik. Meg-tsalhatták Juíli- 
nus Martyrt, ha nem a’ Sa- 
maritanul'ok, a’ mint tartja 
Pales, ad Eus, Hiß. 4. 13. 
avagy tsak a’ betűknek ha- 
fonlatofságok : Simoni e's Se
moni. Sanco és Sancio.

Sz. Péter Martyromi ha
lállal me^-halt Romában Ne
ro Tsáfzar alatt, a’ Chriftus- 
nak 67. efztendejében Jun. 49. 
n. Sokan úgy tartják, hogy 
Péter, Pállal azon eíztendö- 
ben főt napon ölettet-meg. 
Ezt az értelmet fjmdálják Dio- 
nylius Corinttiiai Püspöknek 
Levelein a’ II. Században, 
mellyeknek darabjaikat meg
tartotta Eufebius. H. E.l. 4. 4S· 
mellyben azt mondja , hogy 
Péter és Pál kata ton autón 
kajron, azon időben haltak- 
meg. De azon ízókat igen fzé- 
lesen lehet venni. Leg-régibb 
Traditio az, hogy Péter elébb 
ölettetett-meg. Clemens Ro
manus is úgy tartja. Juítinus 
Martyr és Irenaeus a’ Péter’ 
halálát a’ Pálénál öt efzten- 
dövel elébb tefzik, ha lehet 
hinni Simeon Metaphralies- 
nek, Suriusnál, és Június
nál. Prudentius de coronis 
a’ Péter’ halálát a’ Pálénál 
elébb tefzi. A’ Péter’ halá
lának okának az Ö Simon 
Magufsal való dolgát adják; 
tudniillik hogy Péter ötét 
repléböl alá ejtette, és hogy

fok tifztátalan életű afzf'zo- 
nyokat meg-térített, mellyért 
Nero Tsaízár Ötét tömlötzbe 
vettette. Ö ugyan a’ töm- 
lötzböl ki - fzabadúlt: de mi
dőn már az úton bátran men
ne , a’ Chriltus meg-jelént 
neki, a’ kit ö így fzóllítoa- 
meg. „Uram! hova mégy?” 
mellyre a’ Chrilius ezt fe
lelte : ,, Romába megyek,
hogy még eggyí'zer meg-f'e- 
fzíttefsein magamat,” mellyen 
Péter úgy meg-illetödött,hogy 
azonnal vií'zlza-tért Romába 
a’ Martyromi halálra. Ezt 
a’ Traditiót említi Ambro- 
íius, Auxentiushoz írtt level
iében D e Bafilicis non tra 
dendis. Ez a’ Traditio, a’ 
mint a’Tudófok tartják, Pé
ternek ama’ fzavaiból vette 
eredetét: „Tudom hogy ha
mar le-tefzem az én fátoro- 
mat, a’ mint a’ mi Urunk 
Jesus Chriltus nekem meg
jelentette. ” Origenes után 
azt írja Eusebius és Chryfo- 
ftomus, hogy Pétert, a’ mint 
maga kívánta, fővel alá-felé 
fefzítették-fel, méltatlannak 
tartván magát arra, hogy 
úgy fefzíttettefsék-fel mint a’ 
Chrilius. A’ Romai Catho- 
licufok azt tartják, hogy Pé
ter Apóitól fundálta a’ Ro
mai Apoítoli Széket, mellv- 
ben ö hufzon-öt eízteudeig 
ült. Az ö testét Mareellinus 
Presbyterbe-balíámozta, ’s a’ 
Vaticanumba a’ Triumphalis 
íitfzán el-temette, hol neki 
eggy ditsóléges templomot 
építettek, Eus. H. E. 1. 3. 0. r. 
fíieron. in Catal. Clementis 
Recognitiones, Pe-arson de 

Sue-
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Succersione Primőr. Episcop. 
Rom, Antonius Georgius. 
SanMorius &c. in vita Petri. 
Cave. Nat. Alex. Tl Lie mo at.

PeTER.’ Levelei. Két Ca
nonicus könyvei az Új Teíta- 
mentomnak , mellyeket Sz. 
Péter a’ Pontusban Galatiá- 
ban ’s a’ t. el-fzéledett Zsi
dókhoz irt. Az elfő Levél
nek fő tzélja az, hogy a’ 
nehéz lcífértet alatt vígaí'ztalja 
’s erősítse őket, ’s mint kell
jen mind világ fzerént, mind 
Kerefztyeni módon magokat 
vifelni, meg-tanítsa , és intse 
hogy magokat abba a’ párt- 
iitésbe, mellyet a’ Zsidók 
akkor a’ Romai Tsáfzár el
len indítottak, bele ne ele
gyítsék , hanem a’ magok- 
vifeléíék által azoknak fzá- 
jokat be-dugják, kik ö elle
nek mint gonofzt-tevők ellen 
(zóllnak.

A’ máfod ik Le veiben u gya n- 
ezen dolgot hozza-elo, iiogy 
tudniillik a’ kííértetekben az 
hittől való fzakadástól oltal
mazza ókét : őrzi őket a’ 
Gnolticufoknak és azoknak 
a’ tsíifolódóknak tudomá
nyok ellen is, a’ kik a’ Chri- 
ilusnak el-jövételét nevették.

A’Régiek közzülnémellyek 
kételkedtek volt a’ Máfodik 
Levélnek méltófága felöl, 
mint Origenes , Eusebius, 
Hieronymus, és mál'ok meg
jegyzik ; a’ mtdlyre alkalma- 
tofságot fzolgáltatott a’ két 
Levél’ íráíának módja köztt 
való kiilönbblég. Az harma
dik Réfzböl, melly e’látható 
világnak meg-változáíát írja- 
le , Grotius azt Jiozza - ki,

1

hogy ez a* Levél a’ Jerufa- 
lemi vefzedelem után ílátta
tott, és úgy gyanítja, mint
ha azt eggy Simeon nevű 
Jeruíálemi Püspök írta volna, 
és a’ felül való írás , melly 
a’ Péter’ nevét mutatja, meg
vagy on hamisítva. De a’leg
jobb Criticufok Péternek tu
lajdonítják ezt a’ Levelet; 
mert ezt ő magájának esmeri, 
midőn azt mondja, hogy ő a’ 
Chritius’ fzínének el-változá- 
fakor jelen volt, és midőn 
ezt a’ Levelet máíödiknak 
nevezi, mellyet írt a’Zsidók
hoz. Ezen kérdésre minden 
kétségnek fenn maradáfa nél
kül meg-felelt Sherlock, és 
meg-mutatta , hogy ezt való- 
fággal Sz. Péter írta.

Sz. Péternek fok-féle Mun
kákat tulajdonítanak : p. o. 
illyena’Sz. Peter’ 'Cselekede
tei, Evangyélioma, Jelenéfe: 
a’ Predikállásról és Utolsó 
ítéletről való könyv, eggy 
hofzfzú historia, a’ Recogni
tiones név alatt, mellyet I. 
Clemens Romai Püspöknek 
tulajdonítanak. Sherlock his. 
Diíf. on the authority of the 
Second. Epiftle of. S. Peter. 
Cave.

Sz. PéTEit’ LÜNTZA, vagy 
Vajas Sz. Pe'ter, Petrus in 
vinculis Eggy innep. Augult. 
i. n. mellyet a’ Péter’ fogfá- 
gának emlékezetére ízentel 
az Ekkléfia. Theodofius Tsá
fzár’ feleíégét Eudoxiát Jeru- 
falemben meg-ajándékozták 
azzal a’ lántztzal, a’ melly- 
llyel Sz. Péter a’ tömlötzben 
meg-vóltkötözve; a’Tsáfzár- 
né pedig azt a’ Pápának aján- 
5 dékoz-
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d é k o z ta , a ’ m elly e t az  a ’ 
T h eo d o íiu s á lta l építt.ettetett 
Sz. P éter’ tem p lom áb a  tett. 
E u d o x ia  illetlen n ek  tartván  
a z t, h ogy  A ugu ttus hó I nap nak 
e llő  napja A ugultus P ogán y  
T sá fzá rn a k  em lék ezetére v a 
g y o n  re n d e lv e , T h eod oíiu s  
T sá fz á r tó lm e g -n y e r te , h ogy  
a z  a ’ Sz. P éter ’ fog íagán ak  
em lék ezetére  f'zenteltettetnék. 
E zt az  innepet az Angluí'ok 
L am m a s D a yn ak n e v e z ik : 
m ellyn ek  oka a z  az  Ö közt- 
tók  v ó ltt régi v é lek ed és , m int
h a  Sz. Péter a ’ bárán yok n ak  
P atron u fok  v o ln a , m inthogy  
a ’ Chriítus a z t m on d ta  n e k i: 
„  L egeltesd  a z  én bárány i- 
m at. Innen a zt is h it té k , 
h o g y  az ezen  a ’ napon tartat
n i fzok ott IVlife a ’ b árán ya
ikat n agyon  k övéríti. M időn  
a ’ P á p á k  a ’ K irá lyok n ak  és 
F ejed elm ek n ek  ajándékot k ü l
d öttek  , ennek a ’ lántznak le- 
refze l't porából fzoktak  nekik  
v a  la  m e ily  réi'zt aran y  v a g y  
ezü st tá lb a  be-tsinálva kü l
den i, C onltantinopolisban  is 
éj)íttetett eggy  tem p lom ot e- 
zen  lántznak  tií'zteí’ségére
II. T h eo d o íiu s T sá fzár  és fe- 
le fég e , Simen Metaphrafies, 
S u n u s ,  ad. i. A ug,

Sz. F ő t é r ’ PÓNZE. D e n a 
r iu s  S . P e tr i. íg y  n evezték  
a z t a ’ p é n z t , a ’ m elly e t az  
Angluí'ok fizettek  régen a ’ 
T orn ai U dvarnak V á lás Sz. 
P éter ’ napján. A ’ W est Sa- 
xo k n a k  K irá lyok  Ina álljtot- 
ta -fe l legrelöí'zör ezt a ’ ízo- 
k á st 725-ben, m időn R om ába  
B útsúra m ent. V III. H enriéit 
ezt 1532-ben egeiken el-tör, 
lő tte , L ,  D en a riu s  S ,

Cambdeni Britan. D e L arrey  
Hifi. d ’ A ngl, D u Fresne. &c.

Petrobrusianusok. Ez 
a ’ Secta  1136-b an  tám adt 

■ F rantzia  O rl'zágban, és B el
gium ban, P eter  Bruys nevű  
em ber á lta l. T agad ták  az 
o k o ísá g g a l m ég élni nem tudó  
gyerm ek ek n ek  a ’ Kereí'ztíég 
á lta l v a ló  m eg-igazúláfokat; 
m ert a ’ K ereíztl'égben az Hit 
id v ez ít . Nem hagyták  helly- 
ben a ’ tem p lom ok k al va ló  
é lé s t , és eggy  v e n d é g -fo g a 
d ót l'zintén o lly  a lk a lm atos
nak tartottak  az im ád k ozás
ra , m int ak arm elly  óltárt 
v a g y  tem plom ot. M inden ke- 
rel'zteket és fe lzü letek et ölz- 
ve-törtek , azon  a z  okon, m ert 
a ’ C hriltus’ ha lá lán ak  m inden  
eí'zközeit utálni kell. M eg
vetették  a z ú r ’V atsoráját és az 
h alo ttak ért va ló  k ön yörgést. 
Pet. A b b , Cluniae, c. Petrobr.

t P h a r i s abXJS. E ggy  híres 
Secta  a ’ Z lidók k ö z tt, m elly-  
röl a ’ Sz. írás gyakran  em 
lék ez ik , H ol v ették  legyen  
a ’ P hariheufok  a z  ö ered ete
k e t , nem  elég  v i lá g o s : mind- 
a zá lta l igen h ih ető  , h o g y  ük 
fsak  h am ar a ’ B a b y ío n ia i fog- 
fág után tám ad tak . M ert a ’ 
Pharií'seuíök k özzü l v a ló  vo lt  
am az híres A ntiochus Sochae- 
u s , a ’ ki S im on Juíius után  
k ö v etk ezett, és nagy Sándor  
K irá ly ’ idejében élt. A ’ Plia- 
riíámí'ok m ás Z íidóktól a z z a l 
k iilön b b öztették  m a g o k a t, 
h o g y  igen buzogtak  a ’ Tra* 
ditiók  m elle tt, m ellyek  fe lő l 
a zt m ondták, h o g y  azo k a t is 
az  Isten adta M oí'esnek a ’ S i
nai h egyen , és íg y , hogy  azok
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is a’Törvénynyel azonméltó- 
íagúak. A’ Traditiókat an
nyira meg - Szaporították ök , 
hogy azok a’ Törvényt vég
re egéfzen el-nyelték. A’ tör
vénynek Szoros meg - tartáfá- 
ért magokat máfoknál l'zen- 
tebbeknek tartották, mago
kat azoktól, kiket ök tifztá- 
talanoknak és bűnösöknek 
ítéltek , külön fzakafztot- 
ták, velek fem-nem ettek, fem- 
nein ittak, azért neveket is 
a’ Zíidó Pharat Szótól vették, 
melly annyit teí’zen mint kü
lön válaíztani. Minthogy kül- 
(öképen úgy tettették, mint
ha Ök az igazfágot igen Szó
róján követnék; azért a’ nép 
igen nagy tiszteletben tartot
ta őket. Az Idvezítő azzal 
vádolja őket, hogy ök kép
mutatók, és hogy a’ magok 
tudományok által az Isten’ 
törvényét hijában-valóvá te
jzik. JMémelly Traditiójikat 
említi az Evangyéaoin; de 
azokon kívül többek is vól- 
tak, mellyeket a’ Talmudban 
meg lehet találni, melly a- 
zoknak világosítáfokra való 
könyv. L. Talmud,

A’ PharifaeuSok abban kü- 
lönbböztek a’ Sadducaeufok- 
tó l, hogy ök hitték a’ test
nek feí-tamadáfát, az Angya
loknak és lelkeknek lételeket. 
De az Ö fel-támadás felöl va
ló tudományok, a’ mint Jo- 
fephus bizonyítja, nem egyéb 
volt, ha - nem a’ Pythagoras’ 
Metempfychoßfe, vagy az a’ 
tudomány, melly Szerént azt 
hitték, hogy a’ lelek a’testnek 
halála után más testbe költö
zik. Innen ki-zártak ök min
den nyilvánfágos bűnösöket,

úgymint a’ kik felől azt hit
tek, hogy azokpak lel keik 
orökké-való nyomorúfágban 
fognak fzenyvedni. Ügy gon
dolkoztak, hogy a’ kifsebb 
vétkek abban a’ testben bün- 
tettettetnek-meg , a’ mellybe 
ment valamelly vétkező em
bernek lelke. Ide tzéloztak 
ök midőn ama’ vak ember fe
lől illy kérdést tettek a’ Chri- 
ftus’ elébe: „ Mellyik vétke
zett, ez-é, vagy ennek í’zü- 
léji, hogy ez vakon fzülette- 
tett? “ És midőn a’Tanítvá
nyok azt mondták a’ Chri- 
fiusnak, hogy ötét némellyek 
Ilyésnek, máfok Jeremiás
nak , máfok Kerefztelö Já
nosnak, máfok eggynek a’ 
Propheták közziil mondják 
lenni; ez azt teízi, hogy a’ 
Chriltusba vagy azllyés’,vagy 
a’ Jeremiás’ , vagy a’ Keresz
telő János’ vagy valamelly 
Prophetának lelke Szállott. 
Az ESsaeufokkal hitték a’ meg
határozatlan Isteni végezést, 
’s a’ Sadducseuíökkal a’ fza- 
bad akaratot. De fohol nem 
lehet találni, mint eggyeztet- 
hették-meg Ök ezen két eggy 
máí’sal ellenkező dolgokat. A’ 
Zlidó Közönféges TárfaSág- 
nak romlásával nem lett vé
ge a’ PharifaeuSok’ Sectájok- 
nak. A’ Zfidók nagy reSzént 
ma mind őket követik, ’s oily 
igen ragaszkodnak a’ Tradi- 
tiókhoz, mint az ö régi Ele- 
jik ; azzal a’ különbbséggel, 
hogy az eledelekben és testek
nek gyakorlásában nem olly 
fzorofak mint a’ Régiek. L, 
Karaiták, Effwujok, Saddu- 
casufafi, Pridoaux. Connect. 
I 4 P.
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F. 2. I. s- Jos. Ant, 1. 13. t. 1*. 
1. 18. c. 2. B u x t .  Lex. Rabb. 
Masnage. Hitt. des Juifs.

* P h a r u s . A z Ekkléíia Írók
nál jelenti a’ templomban füg
gő gyertya-tartókat, mellyek- 
nek kerefzt vagy más formá- 
jok vagyon. D m F r e sn e .

P h e l o n a p h i a , Eggy in 
nen a’ dunaiaknál Phelo’ tifz- 
telségere, a’ ki a’fó’ hafznát 
leg-előfzör találta - ki. De 
minthogy ezen hafznos ta
lálmányát néki a’ maga ha
zafijai illendőképen meg-nem 
köfzönték : tolok el - rejtette 
knagát, ’s azóltától fogva lem 
mit - fém hallottak felőle. 
Ezt az innepet Junius’ elején 
fzentelik a’ dunaiak, a’ mi
dőn házaikat árbotz-fákkal 
meg-ékesítik, hajókat kéfzí- 
tenek, mintha Pheló’ kerefé- 
fére akarnának indulni. L e  
Compte, Memoirs of China. 
T. 2.

* P h i l a d e l p h i a i  TáR- 
SAsác;. Philadelphi. Eggy 
Quackerekböl álló társalág. 
Ez 1694-ben Pordage és Lea- 
de által lett Angliában, az
után Német Orfzágban is 
esmeretefsé; a’ mellyhez tar
toznak a’ Rolenkreuzianufok 
és minden Enthufiasták. Ezek 
a ’ Jel. 3. említett Philadel- 

hiai Gyülekezet’ formájá- 
oz akarnak halonlók lenni; 

*s hifzik a’ Sz. Léleknek ma-
fokra való különös hathatós 

i-tőltettetéfét, Ök ugyan 
nem akarják magokat külö
nös Társalagnak vagy Sectá- 
nak nevezni, Í'enkit a’ maga 
Válláráért meg-nem vetnek, 
hit-kit a’ maga Ekkléliájának

küllő társafágában meg- 
fzenyvednek , hogy minde
neket a’ Chriítus’ Szűz Ek- 
kléfiájának méltó tagjává ké- 
fzíthefsenek. Eggy nagy Re- 
formatióról, és a’ Chriítusnak 
e’ földön ezer efztendeig tartó 
Orfzágának el - közelítőiéről 
fokát belzéllnek. Ludew igs. 
Univerfal. Hilt. P. 1.

P h i l i p p i n ö k . Eggy Szü
zekből álló Társalág Romá
ban , melly nevét a’ maga 
Patronuí'ától Philippus Neri- 
tol vette. Ez a’ Társáí'ág 
fzáz fzegény leányokból áll, 
kiket eggynéhány Apátzák 
nevelnek, olválásra, írásra, 
munkára, Kerefztyéni köte- 
leíségekre tanítanak , mind 
addig, míg vagy férjhez men
nek, vagy Apátzákká lelz- 
uek. H iß. des Ord. R ei. T.4.

P h l k g e t o n . Eggy pokol
beli folyó-víz. L. ^Acheron. 
Cocytus. Styx. Pokol.

t P h o r c u s  vagy P h o p . c y s . 
Eggy tengeri Isten, Neptunus- 
nak és Thefea vagy Thooíá. 
Nymphának fija. Azt írják, 
hogy ötét eggy hartzban At
las meg-gyözvén a’ tengerbe 
el-merítette, az honnan az Ö 
tárfai azt gondolták, hogy 
ö a’ tengeri Istenek közzé 
vé;tettetett, mellyért is ö neki 
Isteni tifzteletet rendeltek. 
Ugyan-ezen Phorcusról írják, 
hogy neki három leányai vol
tak, kiket Lamidkank nevez
tek, kiknek tsak eggy fzemek 
és fogok volt, inellyet hellyé- 
ből ki-vehettek, és eggyik 
a’ maliknak adhatta, mikor 
í'zükíég volt reája. Ugyan 
ö volt Scylla nevű tengeri 

tsuda
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t.sitda állatnak, és az Hef'pe- 
rlai arany almát termo ker
tet őrző kígyónak, és Tlioo- 
fának a’ Polyphemus anyjá
nak is atyja, iparra, ap. Nat. 
Com. Palceph. in fab. Porncy.

f. Photinianusok. Eret
nekek a’ IV. Században : ne
veket vették Photiustól, a’ ki 
Galatiábólfzámazott, és oí'z- 
tán Pannóniában Sirmiumi 
Püspökké lett. Azt tanítot
ta , hogy a’ Cliriílusnak, Szúz 
Máriától lett fzületletéle előtt, 
íémmi léteit nem lehet tulaj
donítani, hanem, a’ Jesust 
mint puf'zta embert úgy kell 
nézni, a’ kiben az Isten úgy 
lakozott, mint régen a’ Pro- 
phetákban: az honnan az ö 
követöjit Homuncionisiáknak. 
is nevezték. Sok Synodut'ok 
kárhoztatták; nevezetesen a’ 
Sirmiumi le-akarta a’ Püs- 
pökfégból is tenni. 35oben: 
de a’ nép erölzakkal oltal
mazta. Azután 351-ben, 
ugyan a’ Sirmiumi Synodus 
ízámkivetésbe küldötte ötét. 
És noha Julianus alatt vii’z- 
Iza-ment legyen is: de Va
lentinianus alatt ismét ki- 
hajtattatott, ’s 370-ban meg
halt. Különbben Photius eggy 
tanúltt és ékesen-í'zólló ember 
vó It. A’ Laieranumi Conci
lium, 1ÍI. Innocentius P. alatt 
1115-ben, újra kárhoztatta az 
ö tudományát.

Epiph. Hter. 33. Cave, Hift. 
lit. Th. lítig. in Heptade Dis- 
iert. Larrociuan. de Photino 
Hícretico. Pagi. Crit. Anti 
Bárod.

Phylacterium. Zhdoul 
Totafot. TephiUin. JNémelly

tzédulák, mellyeket a’ Cliri- 
Itus’ idejében a’ Zfidók és a’ 
Pharifteufok hordoztak, és a’ 
mai Zfidók is hordoznak. A’ 
Chrilius azt mondja, hogy. 
az írást-tudók és Pharifaeu- 
fok az ő homlokokon való 
Phylacteriumokat meg-fzéle- 
íít.ik, és köntösöknek prémeit 
iueg-hoí'zfzabbítják.Ezenapró 
pergament tzedulákra a’Tör
vénynek némelly ígéjit írták, 
mellyeket homlokokra és bal 
könyökökre kötöztek. Ezt 
a’ Jzokást a’ Törvénynek a- 
maz ígéjin fundálták. „ Le
gyen az néked kezeden való 
jegyül és emlékezetül a’ te 
fzemeid előtt.“ a Mós. 13. 9. 
16. A’ Törvénynek ezeket a’ 
fzavait írták a’ Phylacteriu- 
inokra. „ Minden első í’zülöt- 
tet énnékem ízentelj. “ ’sa 't. 
a Móc. 13. i. 10. a) ,, És mi
koron be-vijénd tégedet az 
Úr a’ Kananeufoknak földök
re “ ’r a ’í. a Mós. 13. n .  16. 
3) „ Halljad Izrael! a’ mi bí
runk istenünk eggy Isten. “ 
’s a t ,  5 Mós. 6. 4.9. 4) „ Lé* 
ízen annakokáért, ha való
ban engedéndetek az én pa- 
rantsolatimnak.“ ’sa’t. 5.Mós. 
XI. 13· ai.

A’ melly tzedulákat a’ kar- 
jokon hordoztak, azokra négy 
í'zegeletes betűket írtak, melly 
végre különös téntával éltek. 
Ezeket a’ tzedulákat fekete 
borjú bor tokba tették, a’ 
tokot más haíönló négy íze- 
geletú bőrre akafztottak, a’ 
mellyről eggy újjnyi í'zélefsé- 
gi’i és más-tél ölnyi fzíjj füg
gött. Ezt az ember’ könyö
kére kötötték, a’ fzíjj at a*
S kar



»38 Phy.
tarjára tekerték, a’ középső 
újjának hegyéig. Ezt Tephilla 
Schel Jad, vagy kéz Tephillá- 
nak nevezték.

Az ember’homlokára négy 
darab pergamentet kötöttek; 
mindeniken írva volt vala- 
mellyik a’ fenn említett Sz. 
írásbeli hellvekből. Ezt a’ 
négy darabot eggy négy fze- 
geletü tokba tették, és reá a’ 
Sin betűt írták. Ezt a’ tokot 
be húzták eggy erős borjú 
bőrrel, mellyröl két fzíjjak 
függöttek , mellyekke! a’ to
kot az ember’ homlokára Szo
rították, ’s hátúi a’ Daleth 
betű’ formájára meg-kötöt- 
ték, a’ kötö-í'zijjat pedig elöl 
a ’ mellyeken le-botsátották. 
Ezt Tephilla Schel Rofch, 
vagy fő Tephillának ne
vezték.

A’ Régiek közzül fokán azt 
hitték, hogy a’ Phylacterium 
IVlófes’ idejében vette erede
tét : fokán pedig azt mond
ják, hogy a’ Chriítus’ idejé
ben olly közönféges volt az 
a ’ Zsidóknál, hogy azt a’ 
Chrillus maga is hordozta 
legyen, és aV Pharifaeulokat 
tsak azért feddette, hogy ők 
azt meg-fzélesítették. Hie
ronymus úgy tartotta, hogy 
a ’ Pharifaeufok a’ Tíz pa- 
rautsolatot írták a’ Phylacte- 
riumokra. A’ mai Zsidók 
elégnek tartják a’ Phylacte- 
riumot tsak a’ reggeli könyör-
S;és’ alkalmatofságával fel- 
sötni; de nem tartják arra 

magokat köteleseknek lenni. 
Buxtorf. Syn. Jud, c. 4. Leó 
M a t . Cerem. Jud. P. 1. c. 11. 
Őrig. Chrjs, Hier. Lightfoot. 
Scaiiger. Godiv. Carpzov. &c.

f  Picardusok. Picardnak 
követőji, a’ ki a’ XV. Szá
zadnak elején, a’II. Század
nak elején éltt Adamitáknak 
tévelygéseket elevenítette-fel, 
’s mezítelenen járt. Picard, 
Flandriából Német , onnan 
pedig Tseh Orí'zágba ment. 
Tsak hamar mind a’ férjfijak, 
mind az aí'zfzonyok köztt 
fok követőket talált magá
nak, kik mindenkor mezíte
lenen jártak. Picard magát 
Isten’ Fijának nevezte, ’s azt 
mondta, hogy az Isten ötét 
mint máfodik Adámot úgy 
küldötte e’ világra , a’ ter
me fzeti törvénynek hellyre 
állítására; melly két dolog
ban állott, tudniillik , hogy 
az afzfzonyokkal minden kü- 
lönbbfég nélkül ki-ki teltfzése 
fzerént élheí'sen , és hogy 
minden ember egéfz mezíte
len testtel járjon. Eggy Luíz- 
mick nevű víznek izigetében 
lakott 0, a’Tabor nevű helly- 
töl, hol a’ Ziska ferege volt, 
hét mért-földre. Minthogy 
negyvenen közzülök fok há
zakat fel-prédáltak, és mint- 
eggy két ízáz embert meg
öltek; Ziska a’ fzigetben reá- 
jok ütött, őket mind meg
ölette, kettőn kívül, kiktőlaz 
ö tudományokat akarta ki-ta- 
núlni. Noha pedig ok a’ ren
des házafságnak törvényéhez 
nem tartották is magokat: 
mindazáltal fenki közzülök, 
eggy afzlzonyt lem illetett 
a? maga Elöljárójának enge- 
delme nélkül. Ha tehát vala- 
mellyik közülök valamelly 
alzfzony eránt magában haj. 
landólágot érzett, azt kézé

Pic.
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nél fogva Picardhoz vitte, s 
azt mondta: „Az én lelkem 
erre az afzfzonyra fel-gerje- 
dett: ” a’ mellyre Ö azt fe
lelte Menj-el, mosd-meg 
magadat és í'zaporodj.” Eggy 
volt az ö fö tudományok 
közzill az , hogy Ö kívülöt- 
tök í’enki-fem lehet fzabad 
a’ világon, és hogy minden 
emberek rabok, kivált ha 
lzemérem testeket el-fedezik.

Az Anabaptisták köztt né- 
mellyek a’Picardufoknak za- 
bolátlanfágokat ismét hellyre 
akarták állítani a’ inezítelen- 
íégre nézve; de a’ férjtijak 
meg-ölette'ttek, ’s ágy lett vége 
ennek a’ Sectáuak. Theo- 
baldus azt tartja hogy a’ Pi- 
cardufok Frantzia Orfzágnak 
Picardia nevű Tartományá
tól vették eredeteket, az hon
nan IV\ Karoly Király’ idejé
ben fizettettek· ki. A’ Tseh 
Orfzági úgy neveztettetett 
A ty a fi j a k at, Fra trcs B  oh cm o.r, 
t s ú f ( á g b ó l  Picardufoknak 
fzokták nevezni. L. Bdurni- 
ták. Varillas. Híd. Wiclef. 
Ben, Sjlv. Hiít. Boh. c. 42. 
Dubrav. Hid. Boh. 1. 26.

t  Pietas . Eggy Isten-Afz- 
fzony a’ Romai Pogányoknál 
a’ ki arra vigyázott, mint 
vifzik-végbe az emberek ízü- 
lejik és Isten eránt való kö- 
telefségeket. A’ Pietást ollyan 
öltözetben festették - k i, a’ 
millyet a’ Romai fö afzfzo- 
nyok viléltek: a’kezében tar
tott eggy B cerrd t, ’s eggy 
égő óltár előtt állott: néha 
két gyermeket tartott karjain, 
néha a’ gyermekek lábainál 
állottak, ’s azokat oktatta.

Példázoló képe a’ Pietásnak 
Aéneas , a’ ki a’ maga atyját 
Anchifest a’ Trójai vefzede- 
lemböl vállán vitte-ki, és a’ 
gólya, melly a’ maga meg-vé- 
núltt anyját tartani fzokta. A’ 
Pietás’ temploma Romában 
a’ Forum Olitoriumon volt, 
a’ mint Cicero bizonyítja, 
mellyet M. Acilius Glabrio 
Duumvir építtetett, Romá
nak 604. efztendejében, C. 
Quintius Flaminius és M. A- 
cilius Balbus Coníulfágokban, 
a’ mellybe hellyheztette amaz 
afzfzonynak képét, a’ ki mi
dőn látná hogy az ő meg
öregedett édes anyja tömlötz- 
re ’s éhei hálásra büntettet- 
tetett volna: kérte a’ tömlötz- 
tartót, engedné.meg neki a’ 
maga édes anyját mindaddig 
minden nap’ meg-látogatni, 
míg meg-nem hal. Meg-en- 
gedte a’ tömlotz-tartó, azon
ban vigyázott, hogy a’ leány 
az anyjának valami enni-va- 
lót ne vigyen. De midőn lát
ná, hogy az aízfzony tovább 
él, mint termélzet ízerént é- 
tel nélkül élhetett volna: le- 
felkedni kezdett , mit tsi-, 
nálna a’ leány az anyjával 
a’ tömlötzben; ’s tsudálkoz- 
va látta, hogy az édes anya 
a’ leánya’ emlőjét, a’ ki ak
kor épen fzoptató dajka volt, 
mint a’gyermek fzopja. Midőn 
a’ tömlotz-tartó ezt a’ dolgot 
meg-mondta a’ Magidratus- 
nak; az az atzfzonyt nem tsak 
fzabadon botsátotta, hanem 
mind annak, mind leányá
nak, maga tapláláíára jó iám
má pénzt adott: a’ tömlötz’ 
hellyén pedig a’ Pietásnak 

eggy
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egg/ templomot építettek. 
Feltus azt mondja, hogy ez az 
afzfzony az atyjával tseleke- 
dettígy: de Cicero, Livius, 
Valerius Maximus, és Plinius, 
az anyját mondják. Roßn. ant. 
Rom. Stat. Sylv. 1. 3.

*PiETlSTáK. Így neveztet
hettek némellyek a’ XVII. és 
a’ XVIII. Században, a’ kik 
a ’ kegyefség’ gyakorlását elő 
akarták mozdítani. Leg-ne- 
vezetefebb volt azok köztt a- 
ma’ kegyes Pap Philip. Jac. 
Spenor, a’ ki a’ Moenus mel
lett való Frankfurtban a’ ma
ga h.illgatójit elöfzör a’ ma
ga házánál, azután a’ tem
plomban kezdette a’ kegyes- 
légre oktatni. Ezt az ö pél
dáját követték más várofok 
is Német Orízágban, mellyek 
Pietatis Collegiumot állítot- 
tak.-fel. Sokan az illyen öfz- 
ve-gyilléí'eket gyanúfoknak 
és vefzedelmefeknek tartot
ták. Mindazáltal ezt a’ példát 
látván a’ Lipíiai Academiá- 
ban némelly Tudófok; öfzve- 
állottak, hogy a’ Bibliát az 
Eredeti nyelven inkább tanúl- 
];afsák, mint Szokott az Aca- 
demiákban tanít tattatni. E- 
zekhez adták magokat má
tok, a’ kik a’Bibliának olva- 
íáfát az hallgatóknak a’ ke- 
g}'efségben való épületekre 
Kívánták fordítani. Ezeknek 
munkájok annyira meg-tett- 
fzetta’Lipíiai Theologus Deá
koknak, hogy magokat ezek
hez adván, a’ Profeíforok’ 
Collegiumaikat oda hagynák. 
Innen a’ lett, hogy ezeket, 
kiket már tsufságból Piettíták- 
nak kezdettek nevezni, a’

Dresdai Udvar előtt el-árúl- 
ták. Az Udvar parantsolt 
hogy ez a ’ dolog visgáltattas- 
fék-meg. És noha a’ be-vá- 
doltattatott lzeméllyekben 
femmi büntetésre méltó dol
got nem találtak; mindazál
tal, minden következhető zűr
zavarnak el - távoztatáíára, 
meg-tiltattattak az úgy ne- 
veztettetett Collegium Bibli- 
cumok. De ez a’ tilalom nem
hogy végét fzakafztotta vol
na a’ kegyefség’ gyakorlál’a 
végett való öfzve - gyüléfek- 
nek, hanem inkább azoknak 
példájukat követte egéfz Né
met Orfzág, és más tartomá
nyok is; melly dolog fok ve - 
fzekedéfekre izolgáltatott ai- 
kalmatolságot.

Mert ezen XVIII. Század
ban fok Fanaticufok, kik az 
igaz kegyefséget feni nem 
gyakorlották, lem miben áll
jon annak valóíága, nem ér
tették ; a’ fenn említett Pie- 
tisták közzül valóknak mon
dották magokat. Azok a’ 
bölts Theologufok, kik az 
említett különös gyüléfeket 
a’ kegyefség’ gyakorlása vé
gett állít ottak-fel, nem hagy
ták ugyan hellyben ezeknek 
a’ Fanaticuíoknak tselekede- 
teket; mindazáltal nem is a- 
karták Őket mindjárt kárhoz
tatni, hanem fzelídféggel a- 
karták jobb gondolatokra 
hozni. Innen a’ lett, hogy 
valami rol'zlzat azok a’ Fa- 
naticufok tselekedtek, mind 
azt az ártatlan Piet.istáknak 
tulajdonítottak. Az is nagyon 
gyüíolfégefsé tette a’ Pictis- 
must, hogy nem tsak Német
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Orfzágban, hanem Dániá
ban , Sveciában, Livoniában, 
Borufsiában ’s a t. voltak 
ollyanok, a’ kik midőn a’ Pie- 
tistáknáleddig fzokásban vóltt 
különös gyülefeket gyakorlot
tá k;az embereknek közönféges 
erkőltsöket gyalázták, külö
nös életnek nemét kezdettek 
követni, a’ kikhez a’ Fanati- 
cuíok közzul fokán adták ma
gokat. Ide járóit az is, hogy 
a’Tudófok eggymás köztt el
lenkeztek , a’ mit némellyek 
jónak tartottak, máfok kár
hoztatták: a’ Fejedelmek is 
a’ Pietisták ellen foklzor ke
mény parahtsolatokat ad lak
ki. Ma fok hellyeken a’ Pie- 
tistáknak gyiilélek tilalmas: 
néhol pedig bizonyos hatá
rok közzé fzorítva meg-va
gyon. Walch. Einleitung, c.5 . 
vlcba Hifiorico - Eccles. Aeu- 
truifier. Pietismus.

Pila r . NetiJbaSennora del. 
Szűz Máriának eggy híres 
kápolnája Spanyol Orlzágnak 
Saragofsa váróidban. A’Spa
nyolok azt befzéllik : mikor 
Sz. Jakab Spanyol Orfzágban 
Amit, neki Szűz Mária meg
jelent, ’s annak a’ jelenésnek 
emlékezetére építtette Sz. Ja
kab ezt a’ kápolnát. Né
mellyek azt mondják, hogy 
ennek építőji az Angyalok 
voltak.SzűzMáriának ott lévő 
tsuda tévő képe igen kitsiny, 
külonbb - féle drága ékefsé- 
gekkel egéfzen Be-vagyon 
vonva, és eggy igen magas 
drága Jaspis ofzlopon á ll, ’s 
karján a’ gyermek Jefust tart
ja; a’ képet lók égő fáklyá
kat tartó ezüst Angyalok

I41

és lámpáfok vefzik - körül, 
mellyeknek fényeíségek miatt 
a’ képet nem is mindenkor le
het látni: ennek a’ fzent helly- 
nek falai rakva vágynak fok 
ezüst és arany kezekkel, lá
bakkal, fzívekkel. ’s a’ t. mel- 
lyeketháláadó áldozatúl füg- 
gefztettek-fel azok, á’ kiket 
Szűz Mária tsudálatofan meg
gyógyított. Etat, de Espagne.

Pil a tu s’ levele  a’ Jcfus 
Chrifiusról. Ezen Levél a’ 
Pilatus’ neve alatt vagyon 
költve és írva Tiberius Tsá- 
fzárhoz. A’ Levélnek értel
me ez:

Pontius Pilatus Tiberius- 
nak egéfzféget kíván!

,, Az ide való Zfidóknak 
„ írígyfégek eggy ollyan tör- 
„ ténetre adott alkalmatofsá- 
„ got, a’ mellynek én ma- 
„ gam tanúja vagyok, és a’ 
„ melly mind őket, mind az 
,, ő gyermekeiket rette'netes 
„ büntetésre tefzi-ki. Az Is- 
, ten meg-ígérte az ö atyja- 
„ iknak, hogy a’ maga men- 
„ nyei Szentéi közzül eggyet 
„ el-kűld hozzájok, a’ ki az 
„ Ö igaz Királyok leízen, és 
„ Szűztől fzülettetik; és ő ezt 
„ az ígéretét az én Helly-tar- 
„ töfágombanbé-tellyesítette. 
„ Noha a’Zfidók látták, hogy 
„ ö a’ vakokat látókká tette, 
„ és a’ guta - ütőiteket meg- 
„ gyógyította, a’ bélpoklo- 
,, lókat meg-tifztította, és az 
,, ördögöket az emberekből 
„ ki - űzte, hogy az halotta- 
„ kát fel támafztotta, a’ fze- 
„ leknek parantsolt, a’ ten- 
„ geren járt, és fok tsudákat
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„ tett: mindazáltal, bátor az 
„ egéfz fokafág Isten’Fijának 
„ tartotta legyen is ötét, a’ 
„ népnek Fejei ífegnagyobb 
„ gyülölféget mutattak el- 
„ lene. Meg - fogták ’s én 
„ hozzám hozták ötét , és 
„ fok vádakat hordottak- 
„ elő ellene, azt mondván, 
„ hogy ö varázsló , és az ö 
„ Törvényeknek meg-rontó- 
„ ja. A’ mi engemet illet, én 
„ hittem az ö befzédeknek, 
„ ötét meg-ostoroztattam, ’s 
„ azután az Ö kívánfágokra 
„ hagytam. Ök meg-fefzítet- 
„ ték Ötét, és vígyázókat ál- 
,, lítottak az ö koporsójához. 
„ De midőn az én katonáim 
„ az ő koporfóját őrizték, ö 
„ harmad napon fel támadt. 
„ A’ Zíidólt a’ gonofzfágban 
„ annyira mentek, hogy ők 
„ a’ katonáknak pénzt ad- 
„ tak, hogy azok azt mon- 
„ danák; az őTanítványilop- 
„ ták-el az ö testét. De mi- 
„ dőn a’ katonák a’ pénzt 
„ kezekbe vették , az igaz- 
„ fágot nem hallgathatták el. 
„ Meg-befzéllették, hogy a’ 
„ Jefus Chriftus feltámadt, 
„ és hogy a’ Zfidók nekik 
„ pénzt adtak, tsak azért, 
„ h o g y  Ök hallgatnának. 
„ Szükfégesnek tartottam té. 
„ ged’ ezen dolog felöl tudó- 
„ fítani, azért hogy a’ Zfidók’ 
„ hazugfágoknak ne hiddj. “

L. xi&a Pilati Sixt, Sen, 
Bibi l. 2.

P lunteria. Eggy innepe 
Minervának, a’ Thargelion 
holnapnak 26. n. így nevez
ték, mert a’ Minerva’ álló
képet ekkor vetkeztették-le,

’s mosták-meg. Ezt a’ na
pot fzerentsétlennek tartot
ták: azért is ekkor, mint 
más illyen napokon, a’ tem
plomokat kötelekkel körül
kerítették , hogy fenki be-ne 
mehefsen. Ezen a’ napon 
érkezett - meg eggykor Alci
biades, mellyért is az ő jö
vetelét fzerentsétlen napnak 
tartották, ’s azt gondolták 
hogy ö reá haragfzik Miner
va. Ezen az innepen a’Pro- 
cefsión fok figét hordoztak, 
mellyet Hegetriának nevez
tek ; minthogy a’ figét a’ 
tifztefséges életre vezérnek 
tartották lenni. Mert midőn 
az emberek a’ makkal való 
éléstől meg-fzüntek , íigével 
kezdettek élni. Hesjch. Plu
tarch in Alcib.

P lürimanos. A’ Domini- 
canus Barátoknak eggy híres 
klaftromok Aethiopiában a- 
zon dolgokra nézve, a’ mellye- 
ket Pater Ludov. d’ Ureta 
ír felőle. Azt mondja hogy 
ezen klafiromnak kerülete öt 
mért-főid , kilentz ezer Re- 
ligiofufok , és iiárom ezer 
házi fzolgák vágynak benne. 
Ezen kilentz ezer Barátok 
eggy ebédlő fzobában efz- 
nek: a’ klaftromban nyóltz- 
van háló fzobák, ugyan-an
nyi gyűlésre való házak és 
templomok vagy nak,mellyek- 
ben mindenik háló háznak 
Szerzeteiéi a’ magok Isteni 
tifzteleteket gyakorolják, ki- 
vévén vasárnapot és az in- 
nepa^t, midőn mindnyájan 
egg^emplomba gyűlnek. Azt 
írja tovább d’ Ureta: ennek 
a’ klafiromnak fundálója 
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ollyan nagy Szent volt, hogy 
midőn Ö Mifét olvafott, min
denkor eggy Angyal fzállott- 
le mennyből, ’s a’ kéfzítette- 
el neki a’ kenyeret és bort. 
Ugyan-ez a’ Szent, eggy őr
dögöt, a’ kit eggy afzfzony- 
ból üzött-ki, a’ klaítromban 
hét efztendeig való fzolgálat- 
ra büntetett. Ezt az Őrdö
göt Main beftiának hívták, e’ 
volt minden templomok mel
lett az harangozó, e’ feprette- 
ki a’ Barátoknak cellájikat, 
és háló fzobájikat. ’s a’ t.

Hiß. de la Ordert de Predi- 
cadores cn la Ethiopia, c. 3· 
& 9, Hiß. des Ord. Rel. 
T. 3. c. as.

t  Pluto . Eggy Pokolbeli 
Isten, Saturnusnak és Opis- 
nak fija. Az atyja’ Birodal
mából jutottak neki, Regiones 
inferce ac Occidentales , a’ 
leg-esmeretlenebb és homá
lyosabb hellyek , mellyek To
káknak értelmek í'zerent Hi- 
í'pania volt. Némellyek a’ 
Plulios, Divitiai fzótól hozzák 
az ö nevét; minthogy régen 
fok aranyat ástak Spanyol 
Orfzágban. Azután Pokol
beli Istennek tették ötét, a’ 
kihez mentek minden meg- 
hólttak ; hatalmának jeléül 
kúltsot tulajdonítottak neki. 
Hogy illendő feleíéget í'ze- 
rezhefsen magának , a’ Ceres’ 
leányát Proserpinát Siciliá- 
ban el-ragadta: mert különb
ben nem kaphatott feleíéget. 
Eggy ízekérben ült, mellyet 
fekete lovak vontak, kezé
ben Királyi páltzát tartott. 
Mikor valaki meg-halt, és az 
ö Orfzágába érkezett , azt 
lántztzal meg-kötöztette és a’

Pokolbeli ítélő Bíráknak Mi* 
nosnak és Rhadamantusnak 
által - adatta : a’ Narcifsus, 
Cyprus, és Adianthum vólt 
neki fzentelve: eg^y fekete 
ökröt fzoktak fzámara áldoz
ni. A’régi Íróknál kevés emlé
kezet vagyon az ö templomá
ról. Romában vólt eggy tem
ploma a’ Dis Páternek , a’ ki 
Plútót jelentette. A’ Mytho- 
logufok Plútón a’ főidet ér
tik ; mert a’ mint minden dol
gok a’ főidből vefzik erede
teket, úgy ismét főiddé lefz- 
nek. L. ^Acheron. Cocytus. 
Phlegeton. Cerberus. Furia. 
Pokol.

Nat. Com. Myth. a. 9. Gy
ra Id. Synt. D. 6. Virg. Georg. 
4. Horn. II. 1. 5. Horat.

Plutus. A’ gazdagfágnak 
Istene. Ariftophanes azt írja: 
Plutusnak elöfzör igen vilá
gosan látó fzemei voltak, ’s 
ö előtte tsak az igazak talál
tak kedvet. De midőn ötét 
Jupiter fzeme világától meg
fojtotta : mind a ’ jó, mind a’ 
roízí'z emberek meg-gazda- 
godtak. Midőn az ő fzeme 
világát újra vifzí'za-akarta Ju
piter neki adni: Penia yagy 
a’ Szegényfég ellent - állott 
benne: azt adván okúi, hopy Ö 
a’ mesterfégnek, tudomány
nak, és virtusnak aízfzonya, 
és félő hogy mind ezek oda 
ne legyenek , ha eggyfzer 
minden emberek gazdagok 
lefznek. Az ö tanátsának 
fenki-fem hitt: Plutus az Ae- 
ículapius’ templomában vií’z- 
fza nyerte fzeme világát: az 
időtől fogva az emberek oda 
hagyták a’ több Isteneknek 
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tem p lom aik at és o ltára ik at, 
m ég a ’ Jupiterét i s , és e g y e 
dü l tsak  PÍutusnak á ld ozn ak .

Arifl. in  P lut. 
P o e n i t e n s e k . O llyan  

S zem élly ek  a ’ K erefztyén  
E k k lé íiá b a n , k ik  v a la m elly  
v étk es tse lek ed etek  m iatt m a
g ok at E k k lé íia i büntetésre  
m éltók k á  tették : azt p ed ig  
k i-á llv á n , m inekutánna m eg 
térések n ek  jelét m u ta ttá k , az  
E k k léíiáb a  ism ét b e-vétet- 
tettek .

A ’ rég i E k k léíia  a ’ Pceni- 
tenfeknek . hofzfzú  id ő t h a 
g y o t t ,  h o g y  az  a la tt  a z  Ő 
m eg-tér é lek et jó l k i-ta n ú i·  
h afsa . E ’ végre a ’ Pceniten- 
fek et n ég y  rendre o fztotta . 
E zek n ek  a ’ rendeknek G örög  
n ev e ik  ezek  ; Prosklajontes, 
Akro ómenoj, Hypopiptontes, 
Synißamenoj. D eá k u l Flentes, 
Audientes , Subßrati , Con- 
ßstentes, v a g y  Sírók, Hall
gatók , Tér de lök, és Eggyiitt- 
állók.

i . A ’ Sírók inkább tsak  Can- 
didatufok  v o lta k  a ’ Fceniten- 
tiára  , m int v a ló  tággal Pce- 
niten íék . E zek  a ’ tem p lom ’ 
tornátzában  le  - fek ü d tek , 
’s a ’ tem p lom b a m enőket 
k é r té k , h o g y  engednék- 
m eg nek ik  a ’ Pcenitentiát. 
a. A z Hallgatók a zo k  v o l
tak  , a ’ k ik et m ár Pceniten- 
tiára  b o tsá to tta k , k ik  a ’ 
tem p lom b a m en tek , o tt á l
lo tta k  , a ’ Sz. írá st és a ’ pre- 
d ik á llást ha llgatták; de a ’ kö- 
zönféges k ön yörgésn ek  k ez 
dete  e lő t t ,  a ’ tem p lom b ól 
ism ét ki m entek. E zen  rend
b en  két ’s három  e ízten d eig

is m aradtak, az  ö vétkeknek  
n agy  v a g y  k its in y  v o lta  fze- 
rént. A ’ C on ílitu tiók  Jzerént, 
m ih elly t a ’ P red ik átzión ak  
v ég e  l e t t , a ’ D iacon u s mind
járt a z t k iá lto tta . JSe quis 
audientium, ne quis infide
lium. a z  a z  ,, Sem  h a ll
g a tó ,  fém  h itetlen  jelen  ne 
le g y e n .” 3. A ’ Térdelek né- 
m e lly  im ád fágok on  térden á ll
v a  je len  le h e tte k , ’s a ’ Püs
p ö k i á ld ást is el-vehették . 
4. A z  Eggyütt - állók, m inek
utánna a ’ töb b ek  a ’ tem p lom 
b ó l k i-m en tek , az  h ívek k el 
eggyü tt a z  ó ltárn ál á llh at
tá k , eggyü tt im ád k ozh attak , 
az O b la tiók at n é z h e tté k ; de 
m agok n ak  nem  fzab ad  v o lt  
a zt a já n d ék o zn i, fe m íJ r ’ V a- 
tsorajáva l nem  élhettek .

M időn  v a la k i a ’ Pceniten- 
fek  k ö z z é  be-akart vétettet- 
ni , és  kívání'ága m eg-hall- 
g a tta tta to tt: abban az  ellő  
lé p é s  a ’ k ezek n ek  ő reá v a ló  
v e té lek  v o lt. A z illyen  íze- 
m éllyn ek  ekkor Cilicium n e
v ű  fzör ruhában kellett m eg-

Í'e le p n i, ’s  a ’ fejére ham ut 
tellett h in ten i. N ém eliyek  

ú gy  tartják , h o g y  ez a ’ . C e
rem on ia  m indenkor Ham  
v a z ó  S zered án  eíétt-m eg, 
m elly  nap a ’ Dies cinerum 
n evét is  onnan vette. D e  ez  
b izo n y ta la n .

.N ém elly  Canonok arra is 
k ö te lez ték  a ’ P oenitenfeket, 
h ogy  hajókat el-nyíreí'sék, az  
a lz lz o n y o k a t pedig, h o g y  ve- 
lu m ot v ií’eljenek. D e  ez  nem  
v o lt  o lly  líö z ö n íé g e s  l'zokás, 
m int a ’ m u latságok tó l m a
gok at m eg -ta r tó zta tn i , ’s 

gya-
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gyakrabban b ö jtö ln i , m int 
ízok ott az  E kkléfia . N em  
fzabäd v o lt  a ’ P oen iten fek n ek  
a ’ P oen iten tia’ ideje a la tt há- 
zafodni. N é m elly  E kkléíiák- 
ban a ’ P oen iten fek  tartoztak  
az halo ttak n ak  el-tem etéfekre  
gon d ot v ife ln i; úgym int a ’ 
m elly  d o lo g  az a lazato fság-  
nak és ízeretetnek eg g y  jele 
v o lt. D e  az ő fő  k ötele ísé-  
gek  az E xom ologeßs  v a g y  
G yón ás v o l t : m e líy  abban  á l
lo tt , h o g y  b ű n ök et k özön fé-  
geíen  m eg - v a llo t tá k , ’s f o 
gadták  h o g y  a ’ b ű n tő l m a g o 
kat me g-tartóztatják .

M elly  k em én y  fen y íték et  
tartott legyen  a ’ rég i E kkléfia  
a ’ Poenitenfek  e r á n t, fok p é l
dákból m eg - tettfz ik . M ert 
többfzör n e m , h anem  tsak  
eggyfzer engedte-m eg v a la k i
nek a ’ P o e n ite n tiá t: a ’ P o e 
n iten tia  e l- ta r to tt  t í z ,  tizen 
ö t ,  húfz efztendeig: a ’ n a g y  
bűnöknek p ed ig  fem m i b iz o 
n y o s  idejek nem  v o l t ; hanem  
az em bert é letén ek  v ég én  ól- 
d o z tá k - fe l:  ak k or is p ed ig  
ú g y , h o g y  h a  m eg g y ó g y ú lt, 
ism ét a’ P oen iten tia  a lá  k e l
lett m agát adni. S őt némeLly 
vétk ezők k el kem ényebben  is 
b á n ta k , és őket m ég h a lá lo k  
óráján fém  ó ld o z tá k -fe l, h a
nem  ú gy  m últak-ki a ’ v ilá g 
b ó l: íg y  bán tak  a ’ n agy  b ű 
nösök k el , p . o . a ’ b á lván yo-  
z ó k k a l, h aza fsá g -ro n tó k k a l, 
gyilkofokkal. ' s a ' t .  A zután  
ebben a ’ kem ényfégben  alább  
h a g y ta k , és ez t tsak  azok ra  
nézve gyak orlo tták , k ik  egéfz  
életekben m eg -n em  tér tek , 
hanem  épen h a lá lo k ’ óráján

kívántak  az E k k léfiáva l m eg  
békéllen i.

N a g y  hata lm ok v ó lt  a ’ P ü s
p ök ök n ek  az  E kkléíia i F e n y í
ték n ek  k önnyítő iére v a g y  ne- 
h ez íté fére  n é z v e ,  a ’ m int ő k  
fzükfégesnek  látták . Innen  
v á g y n a k  p é ld á k , h o g y  m ég  
m ikor leg -k em én yeb b en  g y a 
k o r lo ttá k  a z  E k k léíia i F e n y í
ték et , ak k or is m eg-engédték  
n ém ellyek n ek  a ’ m á ío d izo r i 
cerem óniát. íg y  tse lek ed tek  
C erd on , V a le n tin u s , M arci-  
o n  E retnekekkel. A ’ C on- 
ftantinopolifi C oncilium  486- 
ban a zt v ég ez te , h o g y  a ’ M es« 
fa lian u fok at nem  k e ll töb fzör  
a ’ Poenitentiára b o tsá tan i, 
m in th o g y  o lly  fok fzor v ifz -  
fza  estek  e léb b i tév e ly g éfek -  
b e. A bban  is  á llo tt  a ’ P üs- 

ök ök n ek  h a ta lm o k  , h o g y  
a  Ők v a la m e lly  em berben  

a ’ m eg-térésnek  igen  v ilá g o s  
je le it lá t tá k , a z t  ham ar fe l
o ld ozh atták . É s ez  a z , a ’ 
m it a ’ R ég iek  Indulgentiá- 
n ak  n eveztek . A z  illy e n  ln -  
d u lgen tiát a ’ Pcenitensek, 
v a g y  a ’ M a tyrok n ak  k éfé-  
fek , v a g y  a ’ v ilá g i H a ta lo m 
n ak  k íván fága  á lta l nyerték- 
m eg. L  Indulgentia , ( a )

A ’ Poenitentiát a ’ tR om ai 
E k k léfia  S acram entom nak  
tartja. A ’ böjtön , a lam isn án , 
m a g a  m eg-tartóztatásan  k í
v ü l ,  m elly ek  a ’ Poenitentia- 
h o z  ta r to z n a k , m ég m ás d o l
gok  is járúlnak a h o z  p. 0 . e g g y  
néhám r A v t M a r id n a k , P u 
ter N oftem & k , Credónak e l
m o n d á sa , b iz o n y o s  id ők b en  
a ’ Szentfégnek  im á d á fa , Ci- 
lic iu m n a k h o r d o z á fa , ’s eggy

né-
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n éh án y  ütések . O lafz és 
S p a n y o l O rfzágban gyakran  
leh et látn i, h o g y  a ’ Pceniten- 
fek tsak-nem  egéfzen  m e z í
te len ek  , lán tzot , kerefztet 
h o rd o zn a k , ’s m agok at majd 
m inden lép é íén  verik . S z o 
k ás o tt az  i s , h o g y  az em 
berek  a ’ Pcenitentiát m áfok  
á lta l v ig y é k -  végbe. N e v e 
zetes  eggy  Zeger  nevű  em 
b er B ra b a n tiá b a n , a ’ k i a ’ 
m áfok  h e lly e tt v a ló .P om iten -  
tia -tartásb ó l élt. E z ,  a ’ Poe- 
n iten s’ jelen-létében , fizetéfért 
a ’ v ér  ki tsordúláfig  verte  
m agát: k ét le á n y a i v o lta k , 
kik  az afzí'zonyok h e lly e l  
h afo n ló k ép en  tselek ed tek . 
M ind a ’ k ifsebb m ind a ’ n a
gyo b b  böjtnek b iz o n y o s  árrát 
h atározta . H a  tsa k  húst nem  
e v e tt , tíz  Stübert k íván t:  
k en yéren  és v íz e n  harm intz  
Stüberért b öjtö lt. A ’ Pom i- 
ten tia ’ nem ei laiftrom ban  
v o lta k  n á la  , m e lly ek b ö l 
a ’ Pcenitens v á la fztn a to tt. 
I lly en ek  v o lta k :  eggy  n a p ’ 
ö tv en k ét A v e  M a ria  : hu- 
fzo n -ö t ütés P én tek en  éjfél 
után , eggy  M iferere m ei Deus- 
fa l:  k en yéren  és v ízen  v a ló  
b ö jtö lés  Szered án , a ’ M agni- 

f ic á tn a k  n a p ’ fe l-k eltte  e lő tt  
v a ló  három fzori e l m ondálá- 
v a l;  ö t o lva fón  eggy  im ád- 
fág  d é lb e n , a z  h é t Pceniten- 
t ia lis  Z so ltá r o k k a l, és a ’ m in
d en  S zenteknek  L itahiájok- 
k a l. E ggym ás után három  
M ifé ta ’ Jefu iták’ tem p lo m o k 
b a n , a ’ Sz. Ign átz’ k ép e  előtt, 
m árván y  k ö v ö n , m ezítelen en , 
térden á llv a  h a llga tn i: reg
g e li  eggy  ó rá tó l fo g v a  k e t

tő ig  S zilz  M ária ’ k ép e előtt; 
ki - terjefztett k ézze l im ád
kozni: fejéb ő l ízá z  ötven. 
í'zál hajat a ’ C arm eliták’ tem-

Íd óm ok n ak  ajtaja e lőtt ki- 
zaggatn i , és ugyan - annyi 

Ave M a riá t  m on d an i.'sa’t. (b) 
A ’ R o m a i E kkléliában a’ 

Poenitentia íg y  m egyen-végbe. 
A ’ Pcenitens eggy igen a lá
v a ló  ö ltözetb en  a ’ tem plom 
b a  m egyeu . H a az Ék k lé
h áb ó l k i  vagyon  rekelztve, 
tsak  a ’ tem p lom  ajtóig me
gyen  k ívü lrő l: ha pedig nints 
k i-rek efz lve , a ’ tem p lom  ajtó
nak b elíö  réfzéig  m egyen. 
M időn a ’ G yü lek ezet eggyütt 
v a g y o n  , a ’ PoenitentiariuS 
P ap  a ’ tem plom ban eg g y  iz é k 
re le  ü l ,  a ’ Poenitens e lő tte  
le -té r d e l, ’s b ű n e’ botsánál- 
ját kéri tő le :  a ’ P ap  eggy  
rö v id  in tést iéfzen  h o z z á , ’s 
v a la m e lly  illendő büntetést 
v é t  reá. A zután  jobb kezét 
m eg fogván  n e k i , ö tét a ’ tem -

Í)lom ’ ajtajába v e z e t i ,  ’s így  
izóll h o z z á :  ,j-Te a ’ te bű

nödért a z  E k k léh áb ó l ki-vet- 
te tte te l, va lam in t A d á m  az  
en ged ellen fégért a ’ Paradi- 
tso m b ó l k i-vettettetett. ” A k
kor a ’ tem p lom  ajtót be-zár- 
ják. M id őn  a z  em ber a ’ Pce
n iten tiá t e l-végezte  , ism ét 
a ’ Pcenitentiarius P ap h oz m e
gyen , a ’ m aga  Papjának le v e 
lév e l. A ’ F el-ó ldoztattatás- 
nak napján  térden á l lv a , ke
zében eggy  gyertyá t tartván, 
a ’ tem p lo m ’ ajtaja e lő tt m eg
jelenik . V ége lév én  a ’ kör 
nyörgésn ek , a ’ Pcenitentiarius 
a ’ tem p lom ’ ajtajához m egyen, 
a ’ Pceniteushez eggy  holzfzú  

intést
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intest te fz e n : azután  k e z é 
nél fogva  a ’ tem p lom b a v i- 
íz i ötét. H a a ’ Pcenitens ki 
vagyon  az E k k lé íiáb ó l re- 
k e íz tv é : ak k or a ’ P ap  eggy  
fon ott ostorral eggyn éh an y  
ütést tefzen  rajta, (c )  íg y  
tettek  IV. H enrich  F ran tz ia  
K ir á ly ly a l, k it m időn a ’ P á 
pa fe l-ó id o z o tt , az  LI. Z sol
tár e l-én ek eltettetett, ö tét p e 
dig a ’ P á p a ’ jelen-lévő  K ö v e
t e i ,  m inden vers után veí'z- 
fz ö v e l verték . H afon lók é-  
pen tselek ed tek  II. H enrich  
A n glia i K ir á ly ly a l, a ’ ki Can- 
terburytól h árom  m ért-főld- 
re lo v á ró l le -fz á llo tt , m ezít- 
lábra v é tk e z e t t , a ’ S. B ech et  
tem etö -h ellyéig  g y a lo g  m ent, 
és o t t ,  m inden P ü sp ö k , Ab- 
b ás, és B arát, eg g y et ü tött reá, 
’s egéfz éjjelt b öjtö léfsel és 
im ád k ozáfsa l tö ltö tt.

Sok  h e lly e k e n , n e v eze te 
ién  p ed ig  O íafz O rfzágban , 
a ’ P oen iten íék n ek  fok  T árfa- 
fágaik v á g y n a k , k ik  eggy- 
m ástó l ruhájoknak fz ín evel 
különbboznek . V ágyn ak  v i 
lág i T á rfa fá g o k , k iknek  b i
zon yos regulájik Statútum a
ik  és tem plom aik  vágyn ak :  
a ’ P rocefsiók on  a ’ m agok ke- 
refztek kel és záfzlojokkal 
m ennek. H lyen T árfaíág fzáz- 
nál több v a g y o n . N ev ezete 
ién. I . )  A ’ Fejér Poenitenfek, 
ezek fok-félék  Rom ában. L eg 
régibb a ’ G on fa lon ia i, a ’ m elly  
(264-ben a ’ N a gyob b ik  M a
ria tem plom ában  fundaltattä- 
tott, a ’ m ellyn ek  példája  íze- 
rént az Ara Coeli nevű tem* 
plom bán m ás n ég y et á llíto t
ta k , m ellyeknek  tagjai m in

den efztendöben b iz o n y o s  fzá- 
m ú fzegény le á n y ó k a t fzok- 
ta k  ki-názasitani. a.) A? Fe
kete P o en iten fek , k ik  k öztt  
leg -n evezetefeb b ek  azo k , k ik  
m a g o k a t K erefztelö  Jánosról 
n ev ez ik . E z t a ’ T árfa fágot 
1488-ban n ém elly  F loren tin 
iak  á llíto ttá k  : k öte lefségek  
az h a lá lra  íté lte ttete tt fze- 
m élly ek  k örü l fzo lgá ln i. M i
dőn a z o k  a z  h a lá lra  v itettet- 
n e k , ö k P r o c e fs ió v a l e lö ttö k  
m en n ek , az  h ét P oen iten tia -  
lis  Z so ltárok at és a ’ L itá n i
ák at én ek elik : a ’ m eg-ö lette-  
tettnek  testé t e l-tem etik .V agy-  
nak m áfok  i s , k iknek  k ö te 
lefségek  a z  úton  h everő  h o l t 
testek et e lte m e tn i.

(a) Bingh. 1. is. c. 2. & 4.
(b )  Relig. Cerem. T . 1. ( c )  
Alet's. R itual.

f  POENITENTIARIUSOK.  
N ém elly  P a p o k  a ’ régi Ke- 
refztyén  E kkléfiában, k ik  a ’ 
n ép et g y ó n ta ttá k , ’s ta n íto t
ták  arra, m itsod a vétk ek ért  

arantso lja  a z  E kkléfia  a ’ 
o en iten tiá t, és arra n ézv e  

m int kelljen em bernek m agát  
v ife ln i: u g y a n -e z e k  v etették  
k ü lön ös P oen iten tia  a lá  a z  
o lly a n  fzem éllyek et i s ,  a ’ k ik  
v a la m e lly  bűnt tse lek ed tek , 
m e lly e t nem  akartak  közön- 
fégefsé te n n i, h o g y  ab b ól a z  
E kkléfiának n agy  botránko- 
zá fa  ne fzárm azzon .

E zt az  h ivata lt N ectariu s  
C onftantinopolifi P atriarch a  
T h eo d o íiu s T sá fzár  a la tt tör- 
lö tte-e l, illyen  a lk a lm atofság-  
gal. E ggy  FÖ a fz fzon y  el-m ent 
a ’ P oen iten tiariu sh oz, ’s m eg
g y ó n ta  b ű n e it , m e lly e k e ta ’ 
* Ke-
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K erefztség után tse lek ed ett:  
a ’ ‘P ap  böjtöt és k ön y ö rg ést  
p aran tso lt nek i. N em  fok a  
ism ét v ifz fz a -m en t, és  m eg
v a llo tta  , b o g y  m íg a z  ö P oe- 
niten tiáján ak  ideje tartott, ad 
d ig  eg g y  D ia co n u s tifztátalan  
é le te t g y a k o r lo tt Ö vele . A ’ 
D ia c o n u s  az  E k k léíiáb ó l ki- 
v e tte t te te t t , de a ’ d o lo g n a g y  
b o trán k ozást ts inált. M e lly - 
ért a ’ P ü sp ök , Eudaemon P res
b y ter’ tan átsa  fzerént, a ’ P o e-  
n iten tiariu fok at e l-tör lö tte , ’s 
kit-k it a ’ m aga  L e lk e -e sm é -  
retére b ízo tt. M ert ez  v ó lt  
eg y ed ü l v a ló  út az  E k k léfiát 
a ’ v á d  a ló l fe l  - fzab ad ítan i. 
E z t  a ’ p é ld á t k ö v e tték  m in
den N ap k eleti P ü sp ö k ö k , a ’ 
N a p n y ú g a ti E kkléfiákon  k í
v ü l.

A ’R o m a i E k k lé íiáb an  P o e -  
n iten tiariu sn ak  h ívják  a z t  a ’ 
P a p o t ,  a ’ k in ek  a ’ P ü sp ö k  
k ü lö n ö s  h a ta lm a t ád  az  A b- 
fo lu t ió r a , a z  o lly a n  e le tek 
b e n , a ’ m ellyek b en  tsak  a ’ 
P ü sp ö k  óid ózh at. E ’ végre  
a ’ P oen iten tiariu st P ü sp ö k ’ 
fü lén ek  és P iacularis Sacer· 
dórnak fzok ták  n evezn i. M in
d en  C ath ed ralis E k k l é l i a  
m elle tt  v a g y o n  illy e n  P oen i- 
ten tia r iu s, a ’ k inek h iv a ta la  
a z  ú gy  n e v e z te tte te k  D igni-  
t á sok  k ö z z ű l v a ló . R om ában  
v a g y o n  e g g y  k ü lö n ö s  Confi- 
l iu m , a ’ m e lly  a ’ ren d k ívü l 
v a ló  tö r tén etek et v isgá lja , a ’ 
P á p a ’ n evéb en  D isp en fa tió k a t  
á d , m e lly e k e t m indenkor v e 
res v ia fz fza l p etsételnek-m e^ , 
’s  v a la m e lly  G y ó n ta tó  A ty á 
h o z  kü ldenek , E z t a ’ Couíi- 
iiu m o t la  P enitenziaricfuak, a ’

H8
Prmfelét p ed ig  N a g y  Poeni- 
tentiariusnak n ev ez ik . Ez' 
m indenkor C a rd in a lis; v a 
g yon  V icéje ,P en iten ziar ia  Re- 
g e n fe , h u fzoh -n égy  Procura- 
torok  v a g y  D efen forok , négy  
P oen iten tiar iu s P resb yterek , 
k ik  a ’ R o m a i fő  tem p lom ok  
m elle tt fz o lg á ln a k , ’s a ’ n e
h éz  e letek b en  tan átso t adnak. 
A n allafiu s B ib lio th ecariu s ír
ja , h o g y  S im p lic iu s P á p a  ren
d elt n ém elly  P a p o k a t , kikre 
b íz ta  a ’ P oen iten tiára  tarto
z ó  d o lgok at. A ’ N a g y  P o e 
n iten tiariu st,a ’ m int G om ez ír 
ja ,II . B en ed ictu s r e n d e lte : m ó
lok  ennek a ’ rendelésnek  ere
detét a z  III. S zázad b an  C orne
liu s P á p á ra  v iíz ik . R om áb an  
a ’ Sz J a k a b ’ tem p lo m a  m elle tt  
v a g y o n  eggy  p a lo ta , a ’ m elly  
e lő lz ö r  (jard inalis P alottájé  
v ó l t , azután  tizen-két Jefui- 
ták b ír tá k , k iket Sz. P éter ’ 
P oen iten tiariu fa in ak  n e v ez 
tek. V II. Sándor P . e x  O jfi· 
cio Foenitentiarice  ízép  jö v e 
d elm et rendelt v ó lt  ezeknek . 
E zek  k ö zzü l k ét O la fz , két  
F r a n tz , két S p a n y o l és Por- 
tu g a llu s , e g g y  N é m e t , eggy  
M a g y a r , eg g y  B e lg a , eggy  
L e n g y e l,  e g g y  A n g lu s, eggy  
G ö r ö g , eg g y  T ó t  v ó lt.

B ingh . Or. E. 1. i s .  c. 3.
P ohór. L  KeheL
P okol. A ’ P o k o ln a k  kü- 

lö n b b ö z ö  értelm ei v á g y n a k . 
M ost abban az értelem b en  
v efzfzü k , m elly  fzerént a z , ez 
é let u tá n , azt a z  Isten i bünte
tésn ek  h e lly é t je le n t i , m elly  
a ’ m ennyei b ó ld o g lá g g a l el
lenk ezik  ; és íg y  a ’ m ellyben  
a ’ gonofz életit em berek úgy  

ve-
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vcízik  - cl b u n tetéfek et, m int 
a ’ m ennyben a ’ jók  ju ta lm o 
kat.

V alam int m inden R elig iók  
tan ították  azt, h o g y  ez é le t 
után lefzen  m ás á lla p a t: ú gy  
a ’ P ok lo t is  h itték . A ’ regi 
P o g á n y o k  a ’ P ok lo t két réíz- 
re o fzto tták : annak jobb-kéz  
fe lö l v a ló  gyön yörü féges ré- 
fzé t, a ’ jó é letű  em berek’ lei- 
keiknek a d ták ; bal-k éz fe lö l  
v a ló  rettenetes réfzét, a ’ go- 
nofzoknak tu lajdon ították . Ez 
a z  u to lsó  réfz v o lt  a ’ tu laj
donképen v a ló  P o k o l.

L ucianus íg y  írja-le a ’ p o k - . 
lo t:  , ,A ’ n ép , a ’ P o étá k  á l
ta l, n evezetefen  H efiodus és 
H om erus á lta l, raeg-engedték  
m agokat tsa la tta tn i, tudniil
lik , h ogy  a’ fo ld  a latt v a g y o n  
eggy  h e lly , h o l a z  h a lo ttak  
ep gy  örok k é-va ló  lá th ata tlan  
la n tz tza l m e g -v á g y n a k  k ö 
tö zv e . —* Az eg é íz  ta r to 
m án yt rettentő  nevű  n a g y  f o 
ly ó - v iz e k ,  úgym int S t y x ,  
P h leg e to n , C ocytus v efz ik  
k örű i; nem  em lítvén  a z  A- 
cheron nagy ta v á t , m e lly  a ’ 
P o k o l’ kapujánál v a g y o n , és 
o lly  va sta g  gőzt b o tsá t m a 
g á b ó l, h o g y  a ’ m iatt a z  a ’ 
fe le tt el repülni akaró m ad a
rak a ’ fő id re  h a lva  le  - h u lla 
nak. M időn  erre az h e llyre  
a lá -fz á lla fz  , eggy  gyém ánt 
kapura ak ad í’z ,  a ’ m ellyet a ’ 
P lú tó ’ rok on a  A eacus őriz , 
az  három  fejű Cerberus ku
ty á v a l, m elly  az  o d a  m enők
nek igen h íz e lk e d ik , azo k a t  
p ed ig , a ’ k ik  onnan v ií’zíza- 
akarnak jö n i, rettenetefeu  
ugatja. A ’ m aiik ó ld a lon  v a 

g y o n  eggy  n a g y  N arcifs ró 
zsá k k a l ékes m ező  , m elly en  
a ’ L ethe v iz e  á lta l-fo ly , m e lly  
a ’ lé le k ’ em lék eztető  erejének  
m eg-esk ü d tt ellen fége , h a  le 
h e t a zo k n a k  hinni, a ’ k ik  o n 
n an  v ifz fz a -jö tte k :  n oh a  a z  
igen  k ü lön ös d o lo g , h o g y  ő k  
m inekutánna ezen  v ízb ő l it
ta k , m ég  is  o l ly  d o lg o k ró l  
em lék ezh etn ek . P lu to  és Pro- 
ferp ina v ife lik  ezen  h e lly en  
a ’ K irá ly i p á ltzá t. —  A z  ö  
fzo lgájík  a ’ F á jd a lo m , R ette- 

és, és F úriák , M in őst és Rha- 
am antfiust nem  em lítvén , kik  

az iga z íá g n a k  igen  k em én y  
v ég b e-v iv ó jik . —  A ’ g o n o fzo k  
a z  ö  tse lek ed etek n ek  érdem e  
fzerént b ü n te tte tte tn e k : né- 
m elly ek  ak a fz tó fá n ,m á fo k  k e 
réken fü g g en ek , máí'ok m ere
dek  k őfz iíd ára  k ö v e k e t hem -

Í>elgetnek, m ellyek  ism ét v ifz -  
za -g ö rd ű ln ek , m áfok  Iuka» 

h ord ók b a  v ize t hordanak , 
m ást a ’ Sas fz a g g a t, m ást a ’ 
fzom júfág g yö tör , n oh a  á liá ig  
á ll a ’ v ízb en . “

A ’ P h iio fop h u fok  a ’ P o k lo t  
a ’ fő id tő l kü lön  gon d o lták  
le n n i: m in d azá lta l a z t  h itték , 
h o g y  v á g y n a k  o d a  v a la m e lly  
á lta l-v iv ő  utak; illyen n ek  g o n 
d o ltá k  a ’ L eth e v iz é t  a ’ Syr- 
te fek n él, és az  A ch eru íia i b ar
la n g o t E pirusban. H erm io- 
nen él igen rövid  út v o lt  p o 
k o lb a ; azért is az  o d a  v a ló  
lakol'ok az ő h a lo tta ik n ak  fzá- 
jok b a  í'emmi r é v -p é n z t  nem  
tettek . H om erus a z t  írja, h o g y  
a ’ tengeren á lta l U ly fses a ’ 
C im m eriufok’ tartom án yok b a  
m en t, ’s onnan ak art P o k o l
ba a lá-fzá llan i.
3 Né-
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N ém elly  T u d ó fo k  azt á l

lítják , lio g y  a ’ Z íidók a ’ G ö 
rö g ö k tő l m eg-tanúlták  a zt, a ’ 
m it H om erus és m ás P o étá k  
írtak  a ’ T artaru sró l,és az  Ely- 
íáeumi m ezők rő l, és ez adott 
a lk a lm a to fsá g o t a rra , h ogy  
a’ Zfidó T a n ító k  a ’ P ok o l fe 
lő l  v a ló  értelem ben eggym ás- 
tó l  k ü lö n b b ö ztek , m időn né- 
m e lly e k  a ’ G örögök n ek , m á- 
fok  a ’ Z íidóknak vélek ed éfé-  
k et k ö v e tté k ; és h o g y  .e z e n  
k ü lon b b özö  értei m ek b ö lfzár-  
m a zta k  az akkori Z lidók  k öztt  
le v ő  Secták  is. A ’ Pharifaeu- 
fok  és Efsseuíök, a ’ G örögök ’ 
értelm ek et k ö v e tté k , a ’ Sad- 
ducEeufok p ed ig  a ’ régi Zfidó 
T ra d itió ra  h a llgattak . D e  ha 
v a la k i a ’ Z íidóknak írá fa ik a t  
l'zorgalraatofan m eg -v isg á lja : 
ú g y  lá t ja , h o g y  ők  épen  ú gy  
g o n d o lk o zta k  és fzo llo ttak , 
m in t a ’ G örögök  , H om erus, 
H efiod u s, és m ás rég i P o étá k  
e lő tt. M ófes em líti a z t a ’ tü
z e t ,  m elly  fel-gerjed az Úr’ 
b ú sú lá ía b a n , és ég m ind az  
a lsó  P ok o lig . Jób a zt m ondja, 
h o g y  az Isten  e lő tt  a ’ fö ld 
n ek  gyom ra  n y ilván  va g y o n , 
és a ’ vefzed elm es P ok o ln ak  
n in ts b e -fe d e z ő je . Salam on  
em líti a z t a ’ P o k lo t , az h o 
v a  a ’ tifztáta lan  a fzfzon yn ak  
lá b a i v iízn ek . A ’ s s . Z so l
tárnak írója  a zt m ondja az  
Isten n ek : „ A v a g y  m e g tu d 
hatják  a ’ íétét.fegben a ’ te  
tsu d á la to s  tse lek ed etid et, és 
a ’ te  igazságod at a ’ feledé- 
k en yfégn ek  fő id éb en  ? “ E zen  
hefzéd ek b en  m eg-Iehet ta lá l
n i a ’ G örögök ’ L ethe  nevű  v i 
zek et. E fa iás em lék ezik  az

el-karhozttaknak fohfi el-nent 
alvó  tiizök rö l. V a ló  ugyan  
a z , h o g y  ő H om eru s’ és H e
fiodus’ ideje táján é l t : de nem  
lehet fe l- te n n i, h o g y  azok 
nak írá fa ik a t o lv a sta  volna. 
U gyan  E fa iá s a ’ B ab ylon ia i 
K irá ly  efetét íg y  írja-le : „ A’ 
P o k o l a ’ fő id  a la tt m eg-indúlt 
te  é r e tte d .“ —  A zu tán  eggy  
fzép  P rofopopoejával a z  h a lo t
ta k  íg y  fzó ilítják  - m eg ö t é t : 
„ T e  is erőtlenné le tté l-ém in t  
m i?  m i h ozzán k  h afon ló  let
té b e ?  a ’ te k ev é ly fég ed  a’ 
P o k o lra  ju to tt , m inden te ví- 
gafság-tévö  fzerfzám iddal. “  
A ’ Z lidók a ’ P o k lo t a ’ fő id ’ 
k özep éb en , az  h egyek  és v i
zek alatt, h e llyh eztetik ,az  h o v a  
három  ú t v a g y o n : a z e g g y ik  
a ’ pufztában , azon  m en
tek  a lá  K oré, D ath an , és A bi- 
ram  : a ’ m álik a ’ ten gerb en ; 
m ert m időn Jónást abba v e 
te tté k , a ’ P ok o ln ak  tork áb ól 
k iá lto tt  Isten h ez: az h arm a
dik Jerufalernben; m ert az  Úr
nak tü ze vagyon  S ion b an , és 
kem entzéje Jerufalernben , a ’ 
m int ízó 11 E fa iás. A ’ P o k o l
b e li k ínok  k ö z tt hét gradust 
ts in á ln ak : m in th o g y  a ’ Sz. 
Írás h ét n ev ek et ád a ’ P ok o l 
nak. N o h a  h ilz ik  is ők  azt, 
h o g y  a z  h itetlenek  és a ’ m ód  
n élk ü l v a ló  gonofz em berek  
m indenkor P ok olb an  m arad 
nak : m in dazáltal a z t  m ond  
ják, h o g y  a ’ m elly  Z íidó eret 
nekfégbe nem  e fe tt , lem  a’ 
R abbinufoknak rendeléfeiket 
á lta l nem  h á g ta , m inden m ás 
bűneiért leg-feljebb is efzten- 
d on él továb b  nem  fzen yved , 
N ém elly  R ab b in u fok , mint 

Máj-
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M ajm onides és Abarbanel·, 
azt m on d ják , h o g y  a ’ gon o-  
fzoknak leik eik  b izon}ros id ő 
nek el-forgáfa után fem m ivé  
lefznek. H arom -féle k int g on 
d o ln ak  a ’ P ok o lb an  le n n i; 
tu d n iillik  H id e g e t, M eleget, 
és K étségbe-esést. A z E sdrás’ 
N eg y ed ik  K ön yvén ek  Írója  
a z  e lk á rh o ztta k n a k  le ik e ik et  
tűz és v íz  k ö zzé  h e llyh ezte-  
t i , m elly  m ind a ’ kettő igen  
nagy fájdalm at ízerez. A ’ 
R abbinufok a zt m o n d já k , 
h o g y  a ’ m elly  v íz  az  e lső  v i 
lágot., és a ’ m elly  tűz S o d o . 
inat m eg - em éfztette , a z t az  
Isten  P o k o lb ó l hozta-k i.

A z In d ia i P o g á n y o k  a zt  
liifz ik , h o g y  a ’ P o k o l azo n  
h é t v ilágok on  tú l v a g y o n , 
m elly ek  a’ m i fö ldünk  a la tt  
v á g y n a k . A ’ P o k o lb e li B í
r ó t , a ’ ki a ’ büntetéfékét ren
deli, Ihamadar Marójának., az  
íróját p ed ig  Xitraguptennek  
hívják . E z az a ’ k i a z  em 
bernek  egéfz é le teb eli tsele- 
kedetére v ig y á z  , és m ih elly t  
a z  em ber m eg-hal,a’la iftrom ot 
azon n al vifzx a ’ B ír ó h o z , a ’ 
k i m inden réfzre-hajlás n é l
kü l íté le tet m ond. M inekután- 
tia a ’ lé lek  érdem lett bünte
tő iét k i-á llo tta , ism étv ifz íza -  
jő e ’ v ilágra  v a la m elly  új 
testbe. H a  v a lam elly  B ra 
in in a ’ m aga  életében a ’ Xu- 
trés nevű  n ép p e l fzoros tár- 
fa lkodást ta r to t t : arra bi'in- 
tettettetik  , h o g y  tizenhat  
m illió fzor kell neki a ’ leg 
alább v a ló  testek b e menni. 
A z el-kárhozttak fok  kínt, de 
leg-többet a ’ m érges á lla to k 
tó l fzeny vednek. M iaek elö tte

a ’ L elkek P o k o lb a  m ennének, 
a ’ V aicarani fo ly ó -v íz e n  á l
ta l k e ll nekik ú fz n i, a ’ m elly  
igen  rettenetes á lta l-m enetelű  
h e lly . D e  a ’ P ap ok  tsak- 
u gy a n  m eg-tudjákezt az  utat 
k ö n n y íten i : m ert a ’ néppel 
a z t h ite tik -e l, h o g y  ezen  a ’ 
tü zes fo ly ó -v íz e n  o lly  h irte
len  á lta l - úl'znak , h o g y  a ’ 
m iatt leg-k ifsebb  k ed vetlen  
érzék en yféget fém  fzen yved -  
n e k , h a  életekben  eggy  te 
h enet fark án ál fo g v a  meg-ra- 
g a d n a k , és a z t  v a la m e lly  
fum m a p é n zze l a ’ P a p ok n ak  
ajándékozzák .

E ggy  Perfia i író  a z t m on d 
ja : „ N é m e ily  b o ld ogta lan  
le lk ek  a ’ P o k o lb a n  torkig  á l
lan ak  fek ete  h ideg  v íz b e n ,  
m áfok  fetét töm lö tzb en  la k 
n a k , m e lly  fü stte l és m érges 
á lla to k k a l te le  v a g y o n , —  
h o g y  az  ördög fzüntelen  dü- 
h ösk öd ik  az e l-k á rh o ztta k o n ; 
n éh o l láb ok n ál fo g v a  fel-a- 
k afzto tt em berek fü g g en ek , 

'k ik et v eréfse l k ín ozn ak ; n é 
h o l a z  éhfég és fzom júfág  
m iatt e l-ep ed ttek et leh et lá t
n i; m afutt e g g y  a íz fz o n y  fü g
g ö t t ,  a ’ ki életében  igen  n a g y  
fetsegŐ v o lt ,  ’s azért m ost  
a ’ n y e lv é t  a ’ n yak án  dugja- 
ki. “

A ’ M ahum m edanufok  hi- 
fzik  h o g y  lefzen  az  é le t u tán  
örök ju talom , és büntetés. A ’ 
K oránban v a g y o n  eggy  b e lly , 
a ’ m elly b ő i ú gy  lá tfz ik  m int
h a  a ’ P o k o lb e li büntetésre  
n ézv e  M ahum m ed a z  Orige- 
n es’ értelm ét k ö v etn é . E z a z : 
„  A ’ mi a kárh ozttak at il le 
t i ,  a ’ t íz b e n  fogn ak  len n i, 
4 m elly-
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friellyben k iá ltan ak  és fóhafz- 
k od n ak  m ind a d d ig , va lam íg  
a z  ég  és fö ld  le fz n e k , h a  az  
Isten  m ásk ép en  nem  rendeli. ”  
JDe n agy  réfzén t a ’ T u d ó to k  
e z t ,  m íg az  ég  és fö ld  lel'z- 
j ie k , A rabja i ízó llá sn a k  tart
já k , m e lly  a ’ d o logn ak  vég  
n é lk ü l v a ló  v o ltá t  jelenti. A* 
k iá ltá st és főhajtást o ily a n  
k é t fz ó v a l t e fz i-k i  a ’ K o
r á n , m e lly  fzam ár ord ítást 
jelent.

A z  A rab ia i M ahum m eda- 
nufok  a ’ P o k lo t Gehennem- 
n ek  n e v e z ik , m e lly  fz ó t  v i 
lá g o sa n  a ’ Z sidóknak  és Ke- 
r e iz ty  éneknek G ehennájokból 
rontottak-el. A z Ö tu d om á
n y o k  fzerént, m ind a ’ P o k o l
b a n , m ind a ’ P arad itso in b an  
v á g y n a k  fo ly ó -v iz e k , é lő  fák . 
A ’ Z acou m  fa  , m ellyn ek

Íy ü m ó ltse i m eg-annyi ördög  
éjek , leg  - rettenetefebb, A  

T h a b ek h  A n g y a ln a k  v a g y  
a z  H írm ondónak , m int Isten ’ 
K ö v etén ek , P o k o lb a n  leg -e lí’Ő 
j ie lly e  va g y o n . A ’ K oran a ’ 
P o k o ln a k  hét k ap u t tu lajdo
n ít :  az  elfő a 1 M ahum m edá- 
m u fok é: a ’ m áfod ik  a ’ Ke- 
r e fz ty én ek é; a z  harm adik  a ’ 
Z sid ó k é: a ’ n egyed ik  a ’ Po- 
g á n y o k é : a z  ö tö d ik  a ’ M a- 
gu fok é: az  h a tod ik  a ’ Sabeeu- 
fok é  : a z  h eted ik  m inden - féle  
R e lig ió b ó l v a ló  H y p ocriták é . 
A z  Aaaraf R éíz  a z t  m on d 
ja  , h o g y  a z  el-kárhozttak  
k ér ik  az  id v e z ü ltte k e t, h o g y  
a z o k  ő k e t fzom júfágoknak  
en y h ítésére  ön tö zzék  vízzel: 
m e lly e t  a ’ K oran v ilá g o sa n  
a ’ g azd agró l és L ázárró l va ló  
fCvangyeltörni p éld a  - belzéd-

*5«
b ö l vett. A ’ M ahum m eda- 
nuíók a ’ l e g - n agyob b  fp -  
k olb eli b ü n tetést abban  tart
ják á llan i, h o g y  a ’ kárhozttak  
az Isten tő l kü lön  rekeí'ztettet- 
nek, és a z  ö  b o ld o g  lá tá fá tó l 
m eg-fo fzta tta tn ak .

A ’ K erefztyén ek  k öztt a’ 
P o k o l fe lő l k ét kérd és v a 
g y o n . A z  elfő  a ’ P o k o l’h e lly é t  
i l l e t i ; a ’ m áfodik  pedig  a ’ 
P o k o lb e li büntetést. O rigenes 
v o lt  e lfő , a ’ ki a ’ P ok oln ak  
h e lly é r ó l és annak tü zérő l kér
d ést tám afztott. M in th ogy  ö 
a ’ Sz. Írás’ fza v a it nem  vette  
betű fzerén t: a z t  m ondotta , 
h o g y  a ’ P o k o l nem  testi bün
tetésb en  á l l ,  hanem  a ’ bűn
nek és el-m últt gyön yörú fég -  
nek  em lék ezetéb en .. D e  nagy  
réfzén t a ’ rég i K erefztyének  
a ’ fő id e t úgy gon d olták , m int 
eggy  n agy  té r fé g e t , a z  eget, 
m int a ’ fö ld  fe le tt függő n agy  
b o lto z a to t , a ’ P o k lo t p ed ig  
a’ fő id n ek  az ég tő l leg-távo- 
lab b  le v ő  réfzében  h e lly h ez-  
te tté k , és íg y  a ’ fe lén k  láb 
b a l á lló  em bereknek h e lly ek  
v o lt  a z  ő P o k lo k . A ’ T e r 
tu llian u s’ idejében  éltt Ke- 
re íztyén ek  a ’ P o k lo t a ’ fö ld ’ 
k ö zep én  tarto tták  lenni.

A z újabbak k öztt W isthon  
eggy  új H yp oth efist gondolt- 
ki. A zt m ondja ö :  V a lah án y  
P la n é ta , an n yi P o k o l v a 
gyon . A zok b an  v á g y n a k  az 
el-kárhozttak  , a zo k  v ifz ík  
Őket a ’ n ap h oz, h o l ők et an
nak h év lég e  égeti; m ikor p e
dig a ’ P lanéták  v ifz fz a -té r 
n e k , Saturnus fe lé  v ifz ik  a ’ 
k á rh o z tta k a t, h o l  a ’ fzörnyii 

hideg-
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Jiidegfég miatt meg/agynak. 
Eggy más író a’ Poklot a’ 
napban hellyhezteti: értelmét 
így erősíti, i) Senki nem ta
gadhatja, hogy minden el- 
karhozttak el-férnek a’ nap
ban : azí pedig a’ fold’ köze
péről nem lehet mondani. 
Túz is elég vagyon benne, 
úgymint a’ melly kénköves 
hegyekből és gyantás tenge
rekből álló test. a.) Leg- 
meízt'zebb vagyon a’ nap az 
Empyrceumi égtől, a’ melly 
az úgy neveztettetett tulaj- 
doakepen való ég. És ez a’ 
meízfzefég leg-jobban meg- 
eggyez azzal, a’ mit a’ Sz. 
írás mond a’gazdagról, a’ki 
Abrahámot meízízeról l’zetn- 
lélte, kik köztt igen nagy· 
közben - vetés vagy üreiség 
volt; melly ürefseget az em
lített Tudós a’nap’voríexének 
tart. 3.) Majd minden népek 
leg-előízör a ’ napot kezdet
ték imádni. Fel-lehet pedig 
tenni; hogy az ördög, a’ ki 
az embereket a’ bűnre tsalta, 
indította arra is az embere
ket, hogy azok az ö Királyi 
izékét vagy fő lakó-hellyét 
is imádják.

A’ mi a’ Pokolbeli bünte
tésnek tartóíágát illeti: Ori- 
geties volt elfő, a’ ki annak 
őrökké-valófágáttagadta, és 
azt tanította, hogy nem tsak 
az emberek, hanem az ör
dögök is, minekutánna bű
neikért eleget fzenyvednek, 
a’ Pokolból ki - ízabadúlnak 
’s mennj'be mennek. Az 
újabb Tudóíöknak a’ Pokol
beli büntetésnek örökké - va- 
ióiága ellen való fő nehézfé-

K,

gek az , hogy az ideig tartó 
bűnök, éís a’ büntetésnek 
örökké-valófágaköztt, femmi 
egyenlőfég nints. Th. Burnet 
józan okofság ellen való tu
dománynak tartja azt. A’ kik 
a ’ büntetésnek örökké-való- 
fágát állítják, a’ Sz. írásnak 
ízavaival erősítik értelme
ket, melly a’ Pokolbeli kíno
kat foha meg-nem haló fé
regnek, és íöha el-nem alvó 
tűznek hafonlatofságában ír- 
ja-le. Kiváltképen pedig a’ 
Chriftusnak ízavait hozzák- 
elö; „ El-mennek a’gonofzok 
az örök gyötrelemre , az 
igazak pedig az örök életre” 
hol mind a’ Pokolnak kínja, 
mind a’ mennyei bóldogfag, 
azon-eggy fzóval örökké-való
nak neveztettetik: melly fzó, 
ha a’ mennyei bóldogfágnak 
örökké - valófágát jelenti, a’ 
mint minden meg-eogedi, 
úgy annak a ’ pokolbeli bün
tetésnek valófagát is kell je
lenteni. ·

Virg. Aen. 1. 6. Lucian, de 
Luctu, s Mos. 3 a: aa. Jób. a6: 
6. Efa. 66: #4. Efa. 14: 9 .10.11. 
Jón. s. 3. Efa. 31: 9. Calmet. 
Diet. Bibi. Difs. on the Gods 
o f the Eafi. Indians ap. Bel.. 
Cer, V. 3. Hyde Rel. Perfar. c. 
34. Tertuli. de anima. Swin
don. Enquiry into the Nature 
and. Place of Hell. Aug. de 
C. D. 1. ai. c. 17.

PoLiEJA. Apollónak inne- 
pe Thebe várofában, a’ kit 
ott Pallosnak vagy öfznek 
neveztek, ’s Öfz emberképé
ben festették, a’ közönféges 
ízokás ellen. Eggy bikátí'zok- 
tak ekkor neki áldozni, ha 
í  pedig
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pedig azt nem kaptak , eggy 
jármos ökröt: és innen vette 
eredetét az a’ fzokás, hogy 
fzelíd barmokat áldozzanak, 
melly dolgot az előtt leg-na- 
gyöbb bűnnek tartottak. Paus. 
in Böeot.

P olyhymnia. L. Muják.
* Polyptichus. J.gy hív

ták régen az ollyan könyvet, 
a’ meilybe az Ekkléfiáknak 
és Klaftroinoknak jövedelme, 
két és költségeket jegyzet- 
ték-fel. Du Fresne.

P omona. L. Vertumnus.
Pongol. így nevezik a’ 

Braminok a’ napnak innepét, 
melly Januariusnak 9. napján 
élik. Ekkor eggymást aján
dékkal tifztelik. Eggy ollyan 
hellyen, az hova délben a’ 
nap be-siit, riskáfát főznek: 
midőn arról az hellyröl a’ nap’ 
fúgára kezd el-távózni, a’ 
Póngölt négyfzer kiáltják. A’ 
melly riskáfát illyenkór főz
nek, azt fzentnek mondják, 
és mennél tovább lehet, el
tartják. Némellyek ezt az in- 
nepet minden vaíárnap’ meg
újítják.

t  Pontifices. Papok a’ 
régi Pogány Romaiaknál. 
Honnan vették neveket, bi
zonytalan. Nagy réfzént a' 
Ponto, az hídtól hozzák: mert 
az hidakra ők vifeltek gon
dot. Ezt mutatják ezek a’ 
ízók is, Pontem faoere, hidat 
tsinálni, a’ mellyekböl a’ Pon
tifex  név vagyon. Ezen kí
vül , a’ Romaiaknál az hidak 
í'zentek voltak, ’s a’ leg-ne- 
vezetefebb áldozatokat azo
kon vitték-végbe. De Plutar- 
clius azt monoja, hogy a’Pon

tifex név meg-vólt Romában 
már akkor is, mikor ott még 
híd fém volt. Azért is ö ezt 
a’ nevet a’ Potnis fzótól hoz
za, melly a’ régi Latinufok- 
nál eggy hatalmas határ nél
kül való Urat te tt: minthogy 
a’ Pontifexek Romában igen 
hatalmafok, vagy az hatal
mas Isteneknek fzolgájik 
voltak.

Az Ö méltófágok igen nagy 
volt. Ök voltak a’ Religió- 
ban fők, bírák, és azért bofz- 
fzút állták. Minden Religió- 
hoz tartozó dolgokról ők 
tettek ítéletet, ők rendelték- 
el az áldozatoknak idejeket, 
’s módjokat, ők oltalmazták 
a’ régi fzokáfokat, ők nem 
engedtek új Isteneket és Ce
remóniákat Romába be-vinni. 
Ök határozták-meg a’ tem
plomokra, innepekre, áldo
zatokra való kóltfégeket, a’ 
temetéli pompát, a’ gyáfzo- 
lás’ idejét ’s a’ t.

Eltek ők mindazokkal az 
hatalmakkal, valamellyek- 
kel a’ leg-feífőbb Magiftra- 
tuíi hivatalt vifelók bírtak. 
Szolgáltak nekik az xíppa- 
ritorok, Seribák, és Prcecók: 
öltözetek volt a’ Praetexta, 
’s a’ Sella Curulisba.n ültek. 
Az ö méltófágok halálokig 
tartott, ha tsak valamelly 
nyilván-való gonofz tseleke- 
det reájok nem bizonyoso
dott ; melly esetben hivata
loktól meg-fofztattattak: a’ 
polgári és Criminalis dolgok
ban nem voltak a’ népnek és 
a’ Tanátsnak hatalma alatt. 
A’Numa’ idejétől fogva eggy 
darabig, tsak négy Pontife- 

• xek
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xek voltak: azután adattat- Plut. Liv. Dió. Pitifcus. Bos- 
tak hozzájok még négyen, sius.
midőn a’ nép kívánta, hogy f  PopáK vagy Fi&imariu- 
Papok ő közziilök is válaíz- fok , A’ Romai Pogányoknál 
tattaísának. Sylla hetet adott alsóbb rendű Papok, kik az 
hozzájok, és így mind öízve áldozatra való állatokra vi- 
tizenöten voltak ; a’ midőn leltek gondot, és azokat meg- 
ofztán két rendre ofztattat- ölték: testeknek felső réfze
tak : az első rendben nyól- 
tzan, az utolsóban heten vol
tak : amazoknak Pontifices 
Majores, ezeknek pedig Pon
tifices Minores volt a’ nevek.

A’ Pontifexeknek Elol-já- 
rójokat Pontifex Maximus- 
nak hívták, a’ kit a’ nép in 
Comitiis Trikutis válafztott. 
Nem tsak a’ Religióban volt 
neki leg-fÖbb hatalma, ha
nem a’ Magiílratus és a’ nép 
köztt is ő volt az ítélő Bíró. 
Ezen hatalom fzerént, az en
gedetleneket maga meg-bün- 
tethette, a’ Tanatsnak, vagy 
Comitidka ak hírek nélkül: 
melly hatalomra nézve, Fe- 
ítus az Isteni és emberi dol
goknak ítélöjöknek nevezi ő- 
tet. Ö tsinálta a’Romai Chro- 
nikát is. Az ö fel-ízenteltet- 
tetéfe különös volt. L. Con- 
fecratio.

De némelly határok közzé 
is volt Ö fzorítva. p. o. Ele
imen Italián kívül nem í'za- 
bad volt neki menni: a’ Kö
zönséges Tárfaíágnak házá
ban kellett neki lakni: az hóltt 
testhez nem lehetett neki nyúl
ni , tsak eggyízer házafodha- 
tott-meg.

Julius Caefar Pontifex Ma- 
ximusnak nevezte magát; 
melly titulust minden Tsá- 
ízárok meg tartottak Gratia- 
nuíig, a’ ki azt Önként le
tette.

mezítelen volt, hogy annál 
fzabadofabban dolgozhafsa- 
nak, váfzon vagy bor elö-kö- 
töjök volt, borostyán kofzo- 
rűt vifeltek. Svetonius azt 
írja Caligula Tsáfzárról, hogy 
ő tsak játékból eggy Popát 
főbe vágott, hogy agya ve
leje azonnal ki-lottsant. Cul- 
trariufoknaSa is neveztettettek, 
a’ késtől, mellyllyel ,a’ bar
mot meg-ölték.

Feilh. Ant. Homer. Kipping. 
Ant. Rom.

PoPLiFUGiUM. Eggyinnep 
Romában, mellyel a’ Romu
lus’ halálának emlékezetére 
fzenteltek. Midőn ez a’ Ro
ma’ építője a’ népet eggy me
zőn öfzve - gyülytötte, olly 
nagy égi háború lett, hogy 
a’ nép ijjedtében fzéllyel-fza- 
ladt: el-múlván az égi hábo-* 
rú , a’ nép ismét öízve-gyült, 
’s vele el-hitették , hogy Ro
mulus a’ mezőn hellyben ma
radt Senatusnak jelenlétében, 
az égbe fel-vitettetett. Plut. 
in Romulo.

P ortunus. L. Palaemon.
P OST vo RT A. L. xintevorta.
POTITIUSOK. L. Pinariu- 

fok.
* Pr a e - ADAMiTáK. így 

nevezik azokat, kik azt tart
ják, hogy Adám előtt éltek 
más emberek. Ezeknek fe
jek eggy Ifac Peyrer nevű 

e m -
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ember, a’ ki 1655-ben eggy 
könyvet adott - ki illy név 
alatt. Pros-Adarnit oe, five Exer
citatio fiuper yerfibus 12. 13. 
14. Capitis V. Epiflolat D. 
Pabli ad Romanos. Azután 
ismét illyen nevil könyvet 
adott - k i, &yfite ma Theologi
cum, ex Prae- Adamitarum Hy- 
pothefi: mellynek foglalatja 
ez. i.) Az Isten a’ teremtés
nek hatodik napján férjíijat 
és afzfzonyt teremtett , az 
az , (a ’ mint ö érti) az emlí
tett napon az Isten a’ föld
nek minden hellyein férjfijat, 
és afzfzonyt teremtett, úgy 
hogy valamint a’ föld fákat, 
^yümöltsöt, állatokat h ozott, 
úgy emberek is mindenütt 
eggyfzerre lettek. a.) Az Isten 
ezen elfő teremtés után fokidö- 
vel teremtetteAdámot, a’ ki az 
ö népe köztt, melly annak- 
utánna Zsidóknak neveztet- 
tetett, elfő ember lenne. 3.) 
Annak az Adámnak terem- 
tettetéfe , a’ kit Móses a’ 
a Réfzben le-ír, különbböz 
az i Réfzben lévő Adámnak 
teremtettetéfétöl, 4,) Minden 
Pogányok az előfzör terem
tettetett embereknek mara- 
déki: ellenben Adám tsaka’ 
Zsidóknak töríokatyjok,kit az 
Isten különösen tsak azért te
remtett, hogy az ö népének 
a’ Zsidóíágnak lenne feje. s.) 
Mól és nem a’ világnak , ha
nem tsak a’ Zsidóknak hi- 
íloriájokat írta-le; azért is 
a’ leg-elfő embernek erede
téről keveset fzóll. 6.) A’ Noé 
idejebeli özönvíz tsak Zsidó 
Orízágot, és nem az egéfz 
világot borltotta-el. Äs így

r>6

7.) A’ mai emberek nem mind 
Noétól fzármaztak. s.) Noha 
a’ Pogányok minden bűnök
re vetemedtek legyen is : 
mindazáltal az Isten azt ne
kik nem tulajdonítja; mert 
az Isten nekik femmi tör
vényt nem adott. Sőt a’ Po- 
gányokban a’ bűn nem is bűn, 
hanem rofzfz tselekedet: va
lamint az oktalan állatok tse- 
lekefznek ugyan rofzfzat, 
mindazáltal nem vétkezhet
nek. 9.) A’ Pogányok nem 
azért halnak-meg , mert vét
keznek , hanem mivelhogy 
terméfzettel halandó testek 
vagyon. 10.) Adámot az 
Isten azért teremtette , hogy 
legyen a’ Zsidóknak tör
lők Atyjok; kiknek előfzör, 
azután pedig a’ Pogányok- 
nak jelentette-meg az Isten 
magát, hogy a’ két nem
zetből eggy Ekkléfiát for
máljon. Morin, refut. Prae- 
Adamit. Hulsii non ens Prae- 
adamiticum. Pythii. Resp, 
ad tractatum de rraeadamitisr 
Hilpert. Disqu. de Praeádam. 
Danhaueri Praeadamita. Ma- 
réz. Refut. Fabulae Praeadam, 
&c.

' P r ^ cijb vagy Pr ŝcla- 
MXTATORRS. tgy hívták a- 
zokata’fzeméllyeket, a’ kiket 
a’ Romai Pogány Papok elő
re el-küldöttek a’ végre, hogy 
a’ dolgozó embereket intsék, 
hogy a’ munkától izunjeaek- 
meg: mert azt hitték, hogy az 
Ő Isteni tifzteletek és áldozat- 
jok az által me^-fertéztettet- 
tetik, ha Ők útottban valakit 
dolgozni látnak. Stuck de 
Sacrif.

Fka-
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PRAECONISATIO.EggyfzÓl- 
íásnak formája, mellyllyel 
éltek, midőn Frantzia Or- 
fzágban a’Király által válafz- 
tattatott valamelly Pap Püs
pökfégre emeltettetett. Tud
niillik midőn valamelly Pa
pot a’ Király a’ Püspökfégre 
ki-válafztott, a’ fzemélly há
rom Levelet kapott, eggyet 
a’ Pápához, maiikat a’ Fran
tzia Orfzagi Cardinalis Pro- 
tectorhoz, harmadikat a’ Ro
mában levő Frantzia Követ
hez. A’ Pápa’Nunciufához is 
bizonyfág Levelet küldöttek, 
a’ Püspökfégre menendő fze- 
méllynek élete felől. Ez is 
le írta a’ Püspökfégnek mivol
tát. Mind ezeket a’ Levele
ket Romába küldöttek; a’ Car
dinalis Protector az első Con- 
íiltoriumban jelentést te tt, 
hogy a’ következő Confifto- 
riumban eggy ízeméllyt fog 
jelenteni, eggy üreíen maradtt 
Püspökfégre. Ezt a ’ jelentést 
hívták Procconifatiónak.

A’ következő Confiítorium- 
ban meg-mondta a’ Cardina
lis Protector a’ Püspökfégnek, 
és a’ Király által a’ Püspök
légre ki - neveztettetett fze- 
méllynek mivoltát: a’ Pápa, 
minekutánna a’ Cardinalifok- 
kal tanátskozott, a’ Praeco- 
nifalusnak ízámára kilentz 
Bullákat kéfzíttetett: az elfő 
fzóllott a’ Praeconifatusnak, 
mellyben neki tudtára adat- 
tatott, hogy a’ Pápa a’ Püs- 
pökféget neki rendelte ; a’ 
máfodikat Munus Confeera· 
tionisnak hívták , mellyben 
parantsolta a’ Pápa eggy 
vagy több Püspököknek,

hogy a’ Praeconifatust fzen.- 
teljek-fel; az harmadik a’ Ki
rályé, a’ negyedik a’ Metropo* 
litanufé, az ötödik a’ Capi- 
tulumé, az hatodik a’ Pa
poké, az hetedik a’ Megye
beli világiaké, a’ nyóltzadik 
a’ PüspöTci Szék Vafallufaié, 
a’ kilentzedik az Abfolutio- 
nalis volt.

t  Pr ^ dbstinatianusojc. 
Eretnekek az V. Században, 
kik neveket a’ Prcedeftinatió- 
tói vették. Kezdődtek ezek 
Africában, Adrumetum Varo- 
fának eggy klaíiromában. U- 
gyan is az ott lakó Barátok, 
Auguftinusnak tudományát a’ 
Pelagianufok ellen annyira 
vitték, hogy ellenkező extre- 
mifmba. estek: azért is Cre- 
fconiust és Felixet Augufti- 
nushoz küldötték, és általok 
kérték ötét, hogy világosíta- 
ηά-mep azt, a? mit a’ 107. 
Leveliben írt. Auguftinus 
nem tsak azt meg-tselekedte, 
hanem akkor írta a’ maga- 
könyvét De Gratia ex Libe
ro sírbitrio. A’ Fraedeftina- 
tíanufok el-terjedtek Galliá
ban is, kik azt mondották, 
hogy ők az Auguftinus’ tudo
mányát követik. Voltak ollya- 
nok ’s vágynak, a’ kik azt 
állítják, hogy ez tsak költött 
eretnekség volt, mellyet az 
Auguftinus’ tudományának 
gyülölfégbe való hozáíára a’ 
Semip"lagtanufok költöttek: 
de máfok ezt valófágos eret
neklégnek tartják, mellyet 
fok Conciliumok kárhoztat
tak, mellyet a’ Catholicufok 
köztt igyekezik meg-mutatni, 
Jacobus Sirmondus in Hijto- 

. ria
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ria Prasdeftinatiana, Ö után- 
na pedig Ludovicus Cellotius 
in Hijioria Godejchalci,

A’ Praedefiinatióról való 
kérdést, melly már fok idők
től fogva hallgatott, újra fel- 
támalztotta Godefchalcus Or- 
bacumi Barát Frantzia Or- 
fzágban. Azt tanította Ö, hogy 
az Isten némellyeket el-ren- 
delt a’ kárhozatra, a’ kikért 
a’ Chriítus fém akart meg
halni; máfokat pedig maga 
jó tettfzéféből el-rendelt az 
idvefségre. Godefchalcust a’ 
Moguntiai Synodusban kár
hoztatta . Rhabanus Maurus 
848-ban: melly végezéstHinc- 
marus Rhemi Érlek 849-ben 
a’ Charifiacumi Synodusban 
nem tsak meg-erösített, ha
nem Godefchalcust meg-vefz- 
fzöztetvén tömlötzbe vettet
te. Hafonlóképen kárhoztat
ta ötét a’ Charifiacumi II. Sy
nodus 8S3-ban. írtak is el
lene Pardulus Laudunumi 
Püspök, és Joannes Erigena 
Scotus. De voltak mind tu
dománynyal mind méltófág- 
gal nagy emberek, a’ kik a’ 
Godefchalcus’ értelmét oltal
mazták. Azok közzill való 
Amolo Lugdunumi Érfek, és 
az Ö utánna való Rhemigius, 
Florus Diaconus, és az egéfz 
Lugdunumi Ekkléfia, Pru
dentius Tricafsi Püspök, Lu
pus Ferrariai Abbas, Ratram- 
nus, és máfok. Sőt fok Con- 
ciliumok is meg - erősítették 
azt; minta’Valentinumi 355- 
ben, Lingoni és Tulli s 59-ben.

Ezen nagy kérdés körül 
igen fok-fele ofzlanak ,a’ Ke- 
refztyének: a’ Lutheranuíok,

Arminianufok, Remonftran 
fok, Pelagianufok, a’ Catho- 
licufok köztt a’ Molinisták és 
Jefuiták, a’ Proedeftinatiának 
ellenfégi: oltalmazzák Cal
vinus , és az ő fzoros köve- 
tőji ebben a’ tudományban; 
de fokán az előbbiekkel tar
tanak. A’ Romai Catholicu- 
fok köztt a’Janfenisták a’ Prm- 
deftinatióxó\ való tudományt 
Hitnek articulufának tartják. 
A’ Törökök is eröfen hifzik 
a’ Prasde/iinatiót, és ez a’ tu
domány tefzi őket olly bát
rakká az hadakozásban. L. 
Lutheranufok , CaLvinifták, 
Jefuiták, Janjenisták , Armi
nianufok·, Remonfirarfok,Pela
gianufok , Mahummedanufok.

Gilbert. Maugvini. Hift.Prae- 
deft. confut., Petav. Dogrn. 
Theol. Roris. Hill. Pelag. &c.

Praelatusok . L. Prfek, 
Püspök, Patriarcha, Primas.

Praemonstratensesek. 
Szerzetefek, kiket Sz. Norbert 
(ki a’ Colonial Dicecefisben 
nemes,famíliából fzármazott) 
a’ XII. Században állított-fel. 
Norbert udvari módon nevel- 
tettetett, és eggy ideig az V, 
Henrich Tsálzar’ udvarában 
élt. Midőn ö minteggy har- 
mintz efztendös volt, Diaco- 
nufságra és Presbyterlegre 
fzenteltettetett : azután nem 
fokára igen fanyarú életet kez
dett élni, Ekkléfiai hivatalait 
le-tette, atyjáról maradtt gaz
dag örökfégét a’ fzegényeknek 
ofztotta. Azután azAugullinus’ 
regulájit válafztotta; tizen-ne- 
gyed magával el-ment krse- 
monftratumba, Picardia Tar
tományában a’ Laoni Dice- 

cefis-
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eelisbe, ’s ott meg-vetette 
fundamentomát a’ maga Szer
zetének 1119-ben. A’ L a o n i  
Püspök azt a’ jófzágát N or- 
bertnek ajándékozta, a’ Ke- 
refztelö János’ kápolnájával 
eggyütt , mellyel hellyben- 
hagyott Nagy Lajos K irá ly  
is , a’ ki a’ Praemonftraten- 
fefeknek fzabadfágról való 
levelet is adott. Az hellyel 
Prasmonflratumnak nevezték: 
minthogy S zűz Mária maga 
mutatta-ki, prcemonfiravit,azt, 
hogy ott építtettefsék a’ kla- 
ftrom, és a’ Szerzetefek fejér 
ruhát vifeljenek.

A’ Szerzetefek élőfzör olly 
fzegények voltak, hogyléjn- 
mijek-fem volt egyebek eggy 
rofzfz ízamárnál, mellyen 
Laonba minden reggel fát 
hordottak el-adni, mellynek 
árrán kenyeret vettek. De 
tsak hamár a’ Fok ajándék
ból úgy meg.gazdagodtak, és 
olly fok klafiromot építettek, 
hogy a’ maga kezdete után 
harmintz efztendőkkel, Fran- 
tzia és Német Orfzágban Száz 
Abbatiákat bírt. Hiß. des Ord. 
Rel. T . a.

A’ Pápák és Frantzia Ki
rályok lók privilégiumokkal 
ajándékozták - meg a’ Prae- 
monftratenfefeket, Ezen Rend
ben a’ (ók Canonifatus Szente
ken , Érfekeken, Püspökökön 
kívül, Fok nagy Fzarmazású 
emberek voltak, kik tsak a’ 
Fráterek köztt kívántak élni- 
E z a’ Rend olly nagyra ne
velkedett , hogy a’ Kerefz- 
tyénfégnek minden réfzeiben 
voltak klaílromai, ’s bírt ezre 
Abbatiákat, három fzáz Prae-

poíiturákat, Fzámtalan Prio- 
ratufokat, és öt Fzáz Apátza 
klaftromokat; mellyek har
mintz Circariákra vagy Pro
vinciákra voltak fel - ofztva. 
De ez a’ fok klaflrom igen 
meg-kevefedett, mert az Olafz 
Orfzágban vóltt hatvan-öt Ab- 
batiák közzül ma eggy fints- 
meg; el hallgatván a’ Sveciá- 
ban , Norvégiában, Dániá
ban , Angliában, Scotiában 
és Hibermában vóltt klaftro
mokat. Monaft. -dug. v. 2. 
Hiß. des Ord. Rel. T. 2. c. 23. 
Reynerus. Miratus, in Chron. 
Praem. Baron. Sammarth, 

P r a e s e n t a t i o . így hív-
{'ák az Anglufoknál azt a’ tsele- 
cedetet, midőn valamelly Pa

tronus valamelly Papot ki
nevez a’ Püspöknek, a’ vég
re hogy a’ maga Beneficiu- 
mát annak adja. Ezt a’ je
lentést pedig tartozik a’ Pa
tronus fzáz nyóltzvan-két na
pok múlva tenni, minekután- 
na a’ Beneficiummal élő fze- 
mélly meg-halt, vagy máfu- 
vá ment; különbben a’ jus a’ 
Püspöké lefzen. Ha a’ Püs
pök a’ Beneficiumot fél efz- 
tendŐ alatt másnak nem ad
ja: azután az Érfékre, fel- 
efztendő múlva pedig a’ Ki
rályra fzáll, a’ ki azzal ad- 

■ dig várakozik, a’ meddig a-
kar. Mert az Anglus törvény 
ízerént: Nullum tempus oc
currit regi. Néhol tsak négy 
holnapja vagyon a’ Patronus- 
nák: az alatt kell neki vala
kit jelenteni: és ha a’ fze- 
mélly alkalmatlan, a’ kit je
lentett, azon idő alatt mást 
válafzthat.

P r a r -
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ad PraesEPE. (Maria) 

vagy S. Maria ad Nives, 
v a g y  Havas B. AJzJzony. 
Ezen innep a’ Romai Ekklé
fiában Auguftusnak 5. napján 
élik. Ezen innepnek eredete 
ez: Liberius Pápa alatt eggy 
öreg gyermektelen Romai ne- 
nemes ember, a’ maga felefé-
fének meg-eggyezéíével meg- 

atározta magát, hogy min
den jófzagában egyedül-való 
örökösének SzüzMáriát hagy
ja. A’ fogadást - tétel nagy 
pompával meg-efett. Szűz 
Mária mind a’ kettőnek álom
ban megjelent, ’s azt mon
dotta nekik , hogy mind ne
ki magának, mind az ö Fi- 
jának tettfzik a’ fogadást-té
tel , és azt akarják , hogy az 
Esquilinus hegynek azon a’ 
réfzén, a’ mellyet hóval be- 
borúlva találnak, építsenek 
eggy templomot: a’ paran
csolatot végbe - vitték , ’s a’ 
templomot nevezték Maria 
ad Prasfepe; minthogy az a’ 
jáfzol, a’ mellyben a' Chri- 
ftus böltső iiellyett feküdt, 
erre az hellyre vitettetett. 
Ma ezt a ’ templomot S. Ma
ria Majornak hívják. A’ tör
ténetnek emlékezetét minden 
innepen meg-újítják; mert a’ 
Jasmin virágot olly mester- 
fégesen hullatják a’ földre, 
mintha hó esne. Gyris Lives 
of the Saints.

Pr ae ve n tio . A’ Jus Ca
nonicum fzerént az a’ jus, 
mellynek erejével valamelly 
nagyobb méltófágú fzemélly, 
azt a’ jófzágot, melly Ö ná
lánál kiísebb fzeméllyé, ma
gának tulajdonítja. Neveze

teden jelenti ez á’ fzó a’ Pá-
Í»ának azt az hatalmát, melly 
zerént a’ rendes Collatornak 

jufával nem gondolván, an
nak Beneficiumát másnak ad
ja.

A’ Romai Canonisták azt 
tanítják, hogy mivel a’ Pápa 
minden Ekkléfiai törvénynek 
kút-feje: a’ melly just Ö a’ 
Collatoroknak adott, azt a’ 
mikor akarja, vifzfza-vehet i. 
Ezt az hatalmat a’ Pápa tsak 
az Ekkléfiai fzeméllyekre néz
ve gyakorolja, és fok meg- 
hatarozáfai vágynak. Fran- 
tzia Orfzágban úgy nézik azt, 
mint a’ Frantzia Ekkléfia fza- 
badfágának meg-fértéfét.; a’ 
mellyert is a’ Világi Törvény 
mindenkor a’ rendes Colla
torok mellett fog. A’ Cardi- 
nalifok nagyon fzoktak vi
gyázni, hogy a’ Pápa hat 
hólnajpok alatt Ö elleneE Prae- 
ventioval ne élhefsen.

* Pragmatica Sanctio . 
Eggynéhány Királyi rende- 
léfek az Ekkléfiai dolgokban 
Frantzia Orfzágban. IX. La
jos Király tsinált 1268-ban 
eggy Pragmatica Sanctiót, 
mellyben rendelte, hogy i.)A* 
Praelatufok, az Ekkléfiai Hi
vataloknak Collatori és Pa- 
tronufi, a’ magok jufokban 
megmaradjanak. 2.) Hogy 
a’ Cathedralis és más Ekklé- 
fiáknak, a’ Püspök’ és más 
Praelatu foknak válafztásokra 
való fzabadfágok maradjon- 
meg, és az a’körül elö-for- 
dúló kérdefeket a’ Jus Cano- 
nicumból igazítsák-el. 3.) 
Hogy a’ Simonia és az Eggy- 
házi hivataloknak pénzen 

való
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való el-adattatáfok tÖrŐltet- 
tefsék-el. 4.) Hogy minden 
Ekkléfiai hivatalok és Bene- 
ficiumok a’fzerént adaltattas- 
fanak, a’ mint a’ régi Páte
rek, Conciliumok, törvények 
és fzokáfok meg erősítették.
5.) Hogy az Orí'zágnak né- 
melly réfzeiben, a* Romai 
Udvarnak ne legyen fzabad 
a’ jobbágyaktól pénzt venni, 
hanem tsak a’ leg-nagyobb 
ízükíegnek idején; akkor is 
pedig a’ Királynak és Parla- 
inentumnak meg-eggyezé fék
ből. 6.) Hogy minden Ekklé- 
fiákat es Eggyházi Személlye- 
ket a’ magok fzabadfágokban 
és privilégiumokban, mellye- 
ket a’ régi Királyoktól vet
tek, a’ Király óltalmazzon.

De a’ leg-hírefebb Pragma
tica Sanctio a’ vólt, mellyet 
a ’ Frantzia Király VII. Ká
roly 1438-ban tsinált. Ennek 
meg-értéí'ére illő meg-tudni, 
hogy régen a’ Püspököket és 
Praelatuíokat, az alsóbb ren
dű Papok és a’ nép válafz- 
tották. A’ következő idők
ben a’ Napkeleti Ekkléíiában 
a’ nép ezen ju fától el-efett; 
de a’ Napnyúgoti Ekkléíiá- 
ban ezt meg tartotta, és ezzel 
a’ Pápa valafztásban is élt. 
Midőn a’Frantziák a’ Római 
Tsáfzár’ hatalma alá kerül
tek : a’ Papfág és a’ nép vá- 
laíztotta a’ Püspököket. De 
idővel a’ Frantzia Királyok 
is magoknak vették a” Püs
pök válafztásra való justj 
melly fzokás Pipinus és Nagy 
Károly alatt is meg volt, a’ 
mint r. Sirmondus megjegy
zi ; és azt mondja, hogy Lu-

dovicus Pius vólt az első , a’ 
ki az ö uraik odáfának har
madik efztendejében által-ad- 
ta a’ Papoknak a’ Püspök vá
lafztásra való minden hatal
mát. Mindazáltal ez az ha
talom bizonyos határok köz
zé vólt fzorítva: mert feiikit- 
fem lehetett addig Püspökfég- 
re fel - fzentelni, valamíg a* 
Király abban meg-nem eggye- 
zett. Ez a’ dolog illy álla- 
patban maradt egéfz 1438. a* 
midőn IV. Eugenius Pápa 
és a’ Baíileai Concilium köztt 
felőle vetélkedés támadt. Mert 
hogy a’ Bafileai Conciliurci 
a’ Frantzia Királyt a’ maga 
réfzére vonhafsai közönféges 
Követféget küldött hozzá* és 
némelly rendeléfekét. a’ meg
erősítésre , mellyek á’ Pápá* 
hatalmát határözták-meg. Ak
kor a’ maga Tanátsosit és a’ 
Papokat öfzve - gyülytötte 
VII. Károly Király Bourges- 
ben, kik a’ Conciliumtól kűl- 
dettetett rendeléfekböl eggp 
Pragmatica Sanctiót kéfzítet- 
tek , mellyet I439. a* Parilí 
Páríamentum meg - erősített- 
A’ Bourgeíi végezésnek fuin-· 
mája ez: hogy a’ Püspökö
ket és Praelatu fokát a* régi 
fzokás fzerént kell válalztani,- 
és a’ válafztást a’ Praelatu- 
foknak tudtokra kell adni: 
hogy a’ Concilum’ méltóíága 
nagyobb a’ Pápájénál: a’ Gra
tia dxpéSlativák&X. egéfzeri el
keli törölni: egyenefeii nerri 
a’ Pápára, hanem elöfzör a* 
Püspökre, azután a’ Metrö- 
politanusra, attól a’ Prímás
ra, attól pedig a’ Pápára kell 
apellálni: a’ Pápa pedig t ár-
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tozik rendelni Judices in par 
tibiis, az az, a’ kik Frantzia 
Orfzágban laknak : az slnna- 
ták töröltettefsenek-el, Ve’f, 
Ez a’ Pragmatica a’ Romai 
Udvarnak foha-fem tettfzett; 
azért ezt mindenkor igyeke
zett el-rontani. Minekutánna 
Aeneas Sylvius, a’ ki eggy 
darabig a’ Baíileai Concilium 
mellet buzgott, 14^8-ban II. 
Pius név alatt Pápává lett, a’ 
Frantziai Királyt XI. Lajost 
reá vette, bogy hagyja ab
ban az állapatban av dolgot, 
a’ mellyben volt az a’ Pragma
tica Sanctio előtt; a’ rápa 
Romában a’ Pragmaticának 
el-töröltettetéfét ki-hírdettet- 
te , ’s a’ Királynak eggy drá
ga gyöngyös kardot és dítsé- 
rö verteket küldött. De ezt 
a’ tselekedetét a’ Királynak 
a’ Parlamentin« nem hagyta 
hellyben. Midőn VIII. Ká
roly a’ Királyi - Székbe ült, 
ezen dolog ellen panafzolko- 
dottaz Orfzág-gyüléfe Tours- 
ban, és Johannes de S. Ro- 
mono Generalis Procurator, 
nem engedte a’ Leveleket a’ 
lajstromba be-írattatni; azt 
adván okúi, hogy ha a’Prag
matica Sanctiót el törlik, a’ 
Capitulum a’ maga Válafz- 
tást illető jurától, és az Or- 
dinariufok a’ magok Colla- 
turájoktól el-esnek , és a’ Ki
rálynak közönféges jobbágyi 
is Romába mennek, ’s ott ke
resnek magoknak Ekkléfiai 
hivatalt: a’ mint hogy már 
tsak azon három eíztendök 
a la tt, miólta a’ Pagmatica 
Sanctio fzerént nem megyen 
a’ dolog, a’ Püspökségekért

340,000. más Beneficiumokért 
pedig 2 , o g o c o o . tallérok men
tek Frantzia Orlzágból Ro
mába. A’ Pariíi Univeríitas 
is bele fzóllott a’ dologba, és 
kiválta’ Rector a’ Pápa’ Le
gatufa ellen a’ dolgot a’ kö,- 
vetkezö Conciliumra apellál
ta. így a’ VIII. Károly és 
XII. Lajos Királyok alatt, a’ 
Sanctio Pragmai'icát fern ei
nem törlottek, lem egéfzen 
nem a’ fzerént folyt a’ dolog; 
míg-nem X. Leo Pápa és X. 
Ferentz Király úgy eggyez- 
tekmeg, hogy az 1514-ben 
törölt^lteísen-el. L. Concorda
tum Ga licum.

Duarasnus. 1. 5.de S. S. Eccl. 
Miniít. c. ti. Pctr. de Marva. 
de Concord. Sacerdotii & Im
perii. Schilter. de libert. Eccl. 
Germ. 1. 6. c. 6. Hejdcgger.

Praxidica . Eggy Isten a’ 
régi Pogányoknál, a’ ki az 
emberi tselekedeteknek határt 
tett. Ennek az Isten-Afzfzony- 
nak tsak fejét festették - ki, 
minthogy minden dolognak 
határát a’ fő vagy az értelem 
határozza-meg: ugyan azért 
áldozták néki az áldozatra 
való állatnak fejét. Az ő tem
plomának femmi teteje nem 
volt; minthogy eredeteket az 
égből a’ bóltsefségnek kút-fe-' 
jeböl vették. Menelaus Tró
jából haza menvén, Praxidi- 
cának és az ö két leáyainak, 
úgymint a’ láncot dia nak és 
Pit tusnak templomot épített.

itvidas. htjychius.
PREBiKáTzió. A ’ Kerefz- 

tyén Ekkléíiaban a’ Pap ál
tal tartattatni fzokott Szent 
Bei'zéd. A’ régi Ekkléíiában

a’
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a.’ Zsoltár és a’ L cíHo után 
következett a’ Predikátzió, 
mellyet vagy a’ Püspök mon
dott, vagy az a’ kit a’ Püs
pök rendelt. Minthogy a’ 
predikátzión a’ Catechume- 
nul'ok is jelen voltak; azt úgy 
nézték mint a’ Catechumenu- 
fok’ Miféjeknek eggy réfzét. 
Az illyen Befzédet remi-fze- 
rént H om iU án ak . hívták, melly 
fzó minden befzédet tel'zen, 
melly a’ nép’ tanúfágára va
ló. Deákul T r a S ta tu s n A k , a’ 
Predikállót pedig T ra c ta to r -  
nak nevezték.

A’ régi időben a’ predikál- 
lás eggy fő dolga volt a’ Püs- 

Öknek. Az Africai Ekkléfiá- 
an, Auguftinus’ idejéig, hal

latlan dolog volt, hogy a* 
Cathedralis Ekkléíiában , a’ 
Püspök előtt a4 Presbyter pré
dikáljon. A’ Napkeleti Ek- 
kléfiában fzabad volt ugyan 
a’ Presbyternek a’ Püspök e- 
lótt predikállani: de az által 
a’ Püspök a’ maga hivatala 
alól fel-nem fzabadúlt; mert 
a’ Presbyter után ö is predi- 
kállott. A’ falud és kifsebb 
várod Ekklédákban, a’ Prés- 
byterekre bízták a’ predikál- 
last; de a’ Diaconufoknak fó
lia nem engedték-meg. Az 
Atyáknak Iráfaikból bövon 
rueg lehet mutatni, hogy a’ 
predikállás a’ Püspököknek 
el-múlhatatlan kötelefségek 
volt. A’ Conciliumoknak fok 
Canonaik vagy előre fel-te- 
fzik, vagy parantsolják azt} 
valamint a’ világi törvények 
is. Nevezetefen a’ Theodo 
fianus Codeabea Vagyon Gr a- 
tianusnak, Valentinján usnak,

és Theödofiusnak eggy kő* 
zönféges törvénye, meílynek 
titulufa ez: De munere f i ú  of- 

fieio Epificoporum in 'praedi
cando verbo Dei.

Kérdésbe tefzik, ha fzabad 
volt é régen a’ Laicufokiiak 

redikálíani?Annyi bizonyos, 
ogy Ök, mint Catecheták, a í 

Ő Catechetai Oskolájikban, 
mint Alexandriában és má* 
futt azt tselekedték: de az a* 
templombeli közönféges prd* 
dikatzióktól egéfzen különb* 
bözött. Néha predikállottak 
a’ Laicus Barátok ; de azt, 
mint nem őket illető dolgot, 
az Ekkléfia hellyben nerrt 
hagyta, főt azért őket meg* 
büntette. Mindazáltalnémelly 
esetekben különösen meg-eri* 
gedődött a’ Laicufobnak a* 
predikállás j a’ mint Alexád* 
der Jerufalemi Püspök, Orige- 
nesnek minekelötte Pápfag* 
ra fel-fzenteltettetett volna, 
meg-engedte a’ templombart 
való predikállást, és a’ Sí. 
Írás’ világosítáfát. Az afzfzó* 
nyoknak * akarmelly nagy 
ajándékokkal bírtak legyeit 
is, közönfégesen a’ téiripldrtl* 
ban foha nem volt fzabad 

redikállani } minthogy Sí. 
ál azt parantsolja , hogy  

„az afzfzonyok halígafsanak 
az Ekkléíiában. *’ Mindazál* 
tál mint Catechéta afzfzó* . 
nyok* az afzfzonyokat ta* 
níthatták, ’s a’ Kerefztfégrd 
kéfzíthették 5 melly dolog 
a’ Diaconifsákriak kŐteíefsé* 
gek volt. A’ Mötitanistáfl 
azort a í okod, hogy a* Sí. 
Lélek az afzfzoriyokndfc iS 
adattatik, megengedték aZoí*
4 bak
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nak a’ predikállást; a’ mint
hogy voltak is közttök afz- 
fzonv Propheták, Püspökök, 
és Presbyterek.

A’ predikállásnak módjáról 
meg-kell jegyezni, hogy azon- 
eggy Gyülekezetben néha 
két ’s három predikátziót is 
tartottak: előfzör a’ Presby
terek , utóljára a’ Püspök pre- 
dikállot. Midőn valamelly 
Gyülekezetben két vagy 
több Püspökök vóltak jelen; 
eggyik a’ máíik után, (még 
pedig a’ leg-tifztesebb, leg- 
utóljára) predikállott. Né
ni elly hellyeken minden nap’ 
predikálltak, kivált Böjtben 
és Hűsvét innepén. Tagad
hatatlan hogy Chryfoflomus 
Móses’· I. Könyvére való pré
ri ikátziój it eggymás után Kö
vetkező napokon tartotta. 
Augußinus is gyakran említi 
a’ mai predikátziójában a’ 
tegnapit. Némelly hellyeken 
a’ népnek nagyobb épületére 
eggy nap’ két predikátziót is 
mondottak. De az tsak a’ 
nagy Ekkléíiákban volt fzo- 
kásban. Mert a’ faluli Ek
kléíiákban olly gyakran nem 
predikálltak. Meg - kell je-
fyezni a’ predikatziónak 

ülonbbözö nemeit, mind a’ 
predikállásnak módját. A’ 
predikátziók vóltak vagy a’ 
Sz. írásnak világosítáfa, vagy 
a’ Szenteknek és Martyrok- 
nak dítséretek, vagy vala
melly időre, alkalmatofságra 
’s innepre v a ló  Befzédek, 
v a g y  a ’ Kerefztyén Vallás
nak V alam elly  Erköltsi tudo
mánya, Ezekre fok példákat 
lehet Chrysoítomusnál és Áu-

guflinusnál találni. Noha az 
Ő predikatziójik köztt fókák 
vágynak , a’ mellyeket ok 
magok mind ízorgalmatosan 
ki - dolgoztak, mind le írtak; 
de fókák vágynak ollyanok 
is ,.a ’ mellyeket minden elő
re való kéí'zűlet nélkül mond
tak , ’s utánnok máfok írták- 
le. Előfzör Origenes kezdett 
így predikállni: illyenekCy· 
rtllusnak is Catechismuíi Be- 
fzédei. Sok példák vágynak 
illyenek a’ régi Atyáknál. 
Azért emlékeznek ők olly 
gyakran a’ Sz. Lélek’ fegí- 
tségéről Befzédeknek kezde
tében: ugyan azért kezdet
ték Befzédeket is eggy rövid 
könyörgéfsel, mellyben a’ Sz. 
Lélek’ fegedelmét kérték. így 
kell érteni Chryfoftomusnak 
ezen fzavait: „ Előfzör imád
kozzunk , azután predikáll- 
junk. ” Néha a’ predikátzió’ 
elején ezen fzokott formával 
éltek: Pax vobis! „ mellyre 
a’ nép így felelt: Et cum Spi- 
ritu tuo! Néha eggy rövid 
áldást mondtak a’ prediká
tzió előtt, nevezetefen mikor 
valamelly fzomorú környül- 
álláfok koztt vóltak, vagy 
mikor azokból fzerentsésen 
meg-fzabadúltak. Néha min
den Textus nélkül, néha 
pedig valamelly bizonyos 
T extusról.Leg-inkább,a’ mint 
Gregorius Nazianzenus írja, 
a’ világ’ teremtéséről, az em
ber’ leikéről, az Angyalok
ról, az Isteni gondvifelesről, 
az embernek újjá fzülettetése- 
ről, a’ Chrißusnak elfő és 
utólfó el-jöveteléről, az ö 
ízenyvedéféröl , a’ fel-táma

dás-
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dásról ’s a' t. fzoktak predi- 
kállani.

És a’ mint a’ predikátzió- 
nak matériáját jól kiválogat
ták: úgy, a’kepen igyekez
ték azt ki-dolgozni, a’ mint 
annak tzélja kívánta. Augu- 
flinus igen jó regulákat adott 
a’ Keresztyén Ékefen-fzóllás- 
ról. A’ régi Atyáknak pre- 
dikátziójoknak Characterek 
röviden ez: Mindenkor va- 
lamelly mennyei dologról 
fzóllanak, íráfoknak módja 
a’ dologhoz illő, eggyügyü, 
ékes, méltófágos, ható, melly 
az hallgatókat tanítja, gyö
nyörködteti , meg-gyözi , el
foglalja. A’ mi a* prediká- 
tzióknak hofzízúfágokat illeti, 
azok ritkán tartottak eggy 
óráig, néha pedig félig fém. 
Az Auguflinufé köztt fókák 
vágynak, a’ mellyeket nyóltz 
minuta alatt könnyen el-lehet 
mondani. A’ predikátziót 
mindenkor a’ Sz. Háromfág- 
nak dítséretével végezték. A’ 
Predikálló ülve predikállot: 
a’ hallgatók állottak; noha ez 
a’ fzokás nem volt közön- 
féges , hanem az Ekkéfiák 
fzerént különbbözött.

Az Africai Ekkléfiákban 
fzokás volt, hogy mikor a’ 
Predikálló valamelly neveze
tes Sz. írásbeli helltet hozott- 
elö , annak véget a’ nép 
mondta-el. Augudinus be- 
ízélli, hogy midón a’ predi- 
kátzióban Sz. Pálnak ezen 
Szavait, említette: „A’ pa- 
rantsolatnak vége ez :“ a’ 
nép azt kiáltotta, „ Szerefsed 
tellyes fzívedból. “ Doközön- 
tegefebb volt az, hogy a’nép

a’ predikátzióval való maga 
ineg-elégedését örvendező ki 
áltáfsal bizonyította. így tse- 
lekedtek Chryfostomufsal. 
Mikor Ő predikáilott, né- 
mellyek ruhájokat rázták, 
máfok bokrétájukat mozgat
ták, máfok kezeket oldala
kon lévő fegyverekre vetet
ték, máfok kefzkenöjiket fel
emelték , ’s a’ Predikállónak 
azt kiáltották: „Méltó vagy 
a’ Pagfágra! “ Sokan az hall
gatók közzül a’ Predikálló
nak Szájából a’ Predikátziót 
fzóról Izóra le írták. így ma- 
radtak-meg máig a’ Régiek
nek némeííy predikátziójik, 
mellyek különbben magok
kal eggyütt oda lettek volna.

Bingh. 1. 14. c. 4.
Presbyter . Máfodik Pa

pi Rend a’ régi Kerefztyének- 
nél, a’ Püspök és a’ Diaco
nus köztt. Presbyter Görö
gül Vénet, az Ó Teftamentom- 
nak Görög Fordítáfában pe
dig Igazgatót tefzen: és így 
ez nem időnek , hanem inéi- 
tófágnak és hivatalnak je
le. Ezen ízéles értelemben 
az Üj Teftamentomban néha 
a’ Püspökök is neveztettet- 
nek Presbytereknek .· de az
ért az azon-eggy nevezetből 
nem következik, hogy a’ 
Püspököknek és Presbyterek
nek ugyan-azon eggy hivata
lok lett volna; mert az bi
zonyos , hogy a’ Püspöki és 
Presbyteri Rend a’ régi Ek- 
kléfiában eggymástól különb
bözött.

A’ Presbyterek az Ő híva 
tatokra nézve a’ Püspökök
től függőitek. A’ Püspöknek 
5 mind
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jnind jelen, mind távol létében 
jíerefztelhettek, predikállhat- 
tak , Confecralhattak, az Úr’ 
Vatsoráját ki - fzolgáltathat- 
ták, ha a’ Püspök arra ha
talmat adott nekik, a’ Püs
pököknek jelen nem lét ekben, 
(C Pp^nitení'eket fel-óldozhat- 
ták, Eggy-ízóval, a’ Püspök 
alig tselekedett valamit a’ 
Presbytefeknek tanátsok, a- 
karatjok, ’s réi’zesűléfek nél
kül. Innen volt az , hogy a’ 
Templomban a’ Püspök mel
lett hitek a’ Presbyterek, a’ 
jpelly privilégiummal a’ Dia- 
pptjui'qk foha-nem élhettek. 
Az Q fzékeket is Thronusnak 
híyták, mint a’ Püspökökét; 
tsak-hogy ezekét ThronusCel- 
^hmak, amazokét pedig Thro- 
nus Secundusnak nevezték. A’, 
rüspök mellett két felöl ke
rekben ftlt§k, és ezen ülő- 
íiellyet Corona Presbyterumk 
Jiívták, Fjzt a’ tií'zteletet az 
p méltófágokért adták nekik; 
inert okét úgy nézték, mint 
Jíkkléfíai és Püspöki tanátsor 
ípkat. A’th'ovincialis Syno- 
(lulqkban is eggyütt ülhettek 
n’ Püspökökkel: főt vágynak 
példák, hogy ők a’ ConcUin- 
jnokban js jelen voltak'· a’ 
minthogy 38í-ben a’ Conftao- 
tipppoliíi Concifiumnak a’ 
Püspökökön kívül három 
Pt'esbyterek írták alá névéi- 
két.

Régen a- presbytereknek 
fel-lzepteléfek tsak a’ kezeké 
pék ö reájok való tételekkel 
fa eggy kÜnyörgéfsel ment
végbe. Ez a’ könyörgés ktj- 
lönbbözött, minthogy min- 

pijsjjQkbek Izabacüagá-

ban állott illyen könyörgést 
tsinálni. Vagyon eggy illyen 
könyörgésnek formája a’ Con- 
íiitutiókban; melly így kö
vetkezik: „ Mostan Uram! 
tekints e’ te fzolgádra, a’ kit 
az egéfz Papi Rend a’ ma
ga fzava és ítélet-tétele ál
tal Presby temek válafztott; 
tőltsd-be ölet a’ kegyelemnek 
és böltsefségnek lelkevel,hogy 
ő a’ te népedet tifzta fzívvel 
fegéllheí'se és igazgathaí’sa. A’ 
mint a ’ te válafztott népedet 
meg·tekintetted, és Mófesnek 
meg - parantsoltad, hogy Vé- 
neket válafzfzon, kiket a’ te 
magad Leikével bé-töltötíél: 
tégy így mostan is Uram! és 
tartsd-rneg bennünk a’ kegye
lemnek el-nem fogyó Lelkét, 
hogy Ő idvefséges erővel, ta
nításra alkalmatos befzéddel, 
fzelíden >taníthafsa a’ te né
pedet, és néked tifzta elmé
vel és kéfz lélekkel fzolgál- 
hafson, és a’ te népedért a’ 
fzent fzolgálatot vádolás nél
kül véghez-vihefse a’ te Chri- 
flufod által, a’ kivel néked 
dítséret, tifztefség, tifztelet 
légyen, és a’ Sz. Léleknek 
Ámen. “

A’ Romai Ekkléfiában a’ 
Presbytert így fzentelik-fel. 
A’ fel - fzenteítetteténdő íze
in élly eggy Diaconusnak ru
hájában a’ Püspök előtt meg
áll, jobb kezében eggy égő 
gyergyát, bal karián pedig 
öfzve-hajtogatva Mifélő ru
hát tart. Míg a’ Litániát éne
kelik , alázatofságának jeléül 
a’ földre borúi: azután fel- 
kél,a’ Püspök’elébe áll, a’ki 
p’ maga kezeit ö reá veti, ha-
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fonlóképen minden jelenlévő 
Papok: akkor a’ Pontificalé- 
ban lévő könyörgést el-mond- 
ják: azután a’ Püspök által
adba neki a’ Stólát ezen l'zók- 
kal. „Vedd-fel az Úrnak igá
ját! “ midón pedig a’ több 
Papi ruhát reá adja, azt mond
ja: „Vedd-fel a’ Papi ruhát!“ 
melly a’ fzeretetet példázza. 
Ezek után imádkoznak, ’s a’ 
Veni Creatort el-éhekeíik: a- 
zonban a’ Püspök a’ Candi- 
datusnak fejét Rerefzt formá
ra a’ Catechumenufok’ olajok
kal meg-keni: a’ kenet után 
a’ Candidatus kezeit öfzve- 
tefzi, mellyeket a’ Püspök’ 
Vicariuíá tifzta gyó fisba be
takar. Mind ezek végbe- 
menvén, hatalmat ád neki 
a’ Püspök a’ Confecralánra, 
kezeit eggy borral tellyes 
kehelre, es eggy tányérra, 
mellyen ostya vagyon, té
vén. A’ Görög Ekkléfiában 
a’ Papi fzenteles a’ Romaié
val nagy réfzént meg-eggyez. 
L. Püspök. Diaconus Ringh. 
1. a.c. iq.fifcara. Prax. Cerem. 
uilets Ritual.

Presbyterianusok így 
nevezik Angliában azokat, 
a’ kik köztt az Ekkléfiai 
igazgatás a’ Papok’ és a’ Vi
lági Elöljáróknál vagyon. 
Azt hiízik ezek, hogy az Ek
kléfiában a’ Presbyteri mél- 
tófágon felül, Isteni rendelés 
fzerent, femmi más hatalom 
nintsen ; minden Papok Chri- 
ítus’ Követei , mindnyájan 
egyenlők, és így eggy Püs
pök és eggy Presbyter, mind 
nevére, mind hivatalára néz- 
ve, eggymáshoz lialonló.

A’ Vallásbelí tudományra 
nézve az Angliai Ekkléfiával 
meg-eggyeznek : hanem attól 
tsak az Ekkléfiai igazgatásra 
’s fenyítékre nézve különb- 
böznek. A’ leg-alfóbb Ek- 
kléíiai Törvény - Szék nálok 
mindenikEkkléfiának a’ Pap
ja, az Ekkléfia’ Elöl-járójival 
eggyütt: ezeknek vagyon ha
talmok az Ekkléfiának akar- 
mellyik tagját magok elébe 
idézni, meg-visgáíni , taní
tani, feddeni, az Ekkléfiából 
ki-rekefzteni, az Úr’ Vatso- 
rájától el-zárni, melly jufo- 
kat Ők a’ Sz. íráson akarják 
fundálni. Vagyon eggy Dia- 
conufokis, a’ki a’fzegények- 
re vifel gondot. Ezeken 
felül vagyon a’ nagyobb Pres
byterium, melly több Papok
ból és Ekkléfiai Elöljárókból 
á ll, melly az Ekkléfiának 
bizonyos réízét igazgatja. 
Ezt a’ rendelést is Sz. írá- 
fon akarják fundálni. A’ leg- 
felí'Öbb Ekkléfiai Törvény- 
Szék nálok a’ Synodus, 
melly v ag y  Provinciális, 
vagy Nationales, vagy Oeou- 
menica; az alfóbb Synodus- 
ról a’ felsőbbre apellálnak, 
A’ Papokat , könyorgéfsel, 
bőjtöléísel, kezeknek reájok 
való vetéfekkel fzentelik- 
fe l, minekutánna azokat 
életek, Valláfok, ’s tudo
mányok felöl meg - visgál- 
ták. Buttler elmésen neveti 
a’ Presbyterianu lókat Hu- 
dibras. Cant, I. Regguis. de 
Statu Eccles. in Brit. & in 
Hifi. Eccl. Gvil. Ames. in 
Puritanismo Anglic. üurclls

4 F r i a -
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P riapuÖ. Bacchusnak és 
Venusnak fija, a’ kerteknek 
Istenek. A’ képe felől azt 
tartották, hogy az a’ tolva
jokat és madarakat el-ker
geti. A’ Lampsacumi lakofok 
fzamarat áldoztak neki: má
fok ennek a’ fzokásnak más 
okát adják; Ovidius pedig 
így befzélli. Cybele az Is» 
teneket eggykor vendégfégbe 
hívta, kik meg-réfzegedvén, 
egélz éjjel az Ida hegye kö
rül lármáztak, máfok pedig 
le-feküdtek, kik köztt volt 
Vella is. Priapus Ötét magát 
találván, vele akart hálni: 
d? a ’ Silenus’ fzamara el-or
dítván magát, Vesta fel-fer* 
kent, ’s Priapus nem érte-el 
tzélját. így ízentelték a’ íza- 
jnárt Priapusnak. A’ parafz, 
tok vajat és pogátsát áldoz·: 
fák neki. Γο/s . de Idol. a. 7, 
JVat, Com. Myth. 5. ao. Sei
den., de Diis Syris. Gyrald. 
Synt. D: S· Tibuli. 1, 1, Ovid. 
Fast 6,

* Primariae Precbs. Né, 
metui Panis Briefe. így ne, 
vezik Német Orfzágon azo
kat a’Diplomákat, vagy Pa- 
rants ólatokat, mellyek nagy 
réfzént kérés formában vágy
nak , és a’ mellyek fzerent 
jufa vagyon a’ Tsáfzárnak 
áz Ö uralkodóidnak egéfz 
ideje alatt, minden klafiront- 
ban ésFundatiókban, mellyek 
egyenesen a’ Birodalom alatt 
vágynak , ’s azokban is, 
mellyek egyenesen alatta 
pintsenek, de a’ melly ekben 
ifis4-ben a’ Tsáfzár ezt a’ 
fust gyakorolta , eggyizer, 
?ggy alkalmatos fzeméllyt

ki-nevezni a’ Beneficium’ eb 
vételére; melly Beneficiumért 
a’ Precista, annak idejében 
instál, a’ Capitulum pedig 
azt máfok felett neki tarto
zik adni. A’ Német Panis 
Briefe nevet a’ Deák Panis- 
tói hozzák : mert a’ kinek 
illyen levele vagyon, az, 
egélz életére való kenyeret 
kap. A’ Deák Primaria 
Preces felöl fok kérdés va
gyon. Leg-hihetőbb, hogy 
az illyen Tsáfzári Parantso- 
latokat azért nevezték Pre- 
oesnek , mert azokat a’ Pa, 
pok eránt való tifzteletböl 
inkább kérelem mint paran- 
tsolat fzerént írták a’ Tsá- 
fzárok, Pri mariáknak. pedig 
hihető azért nevezték, mert 
az illyen leveleknek volt min
den más kérő levelek köztt 
elfófégek, és hogy ezek vol
tak a’ Fejedelemnek vála- 
melly klattromhoz leg-elfo 
Levelei. A’ Pápák azt erősí
tik, hogy egyedül az ő jó 
tettfzéíékből élnek a’ Tsá- 
fzárok ezenjufsal; a’mellyet 
onnan próbálnak, hogy ezt 
V. Pál u , Ferdinándnak, X. 
Innocentius III. Ferdinánd
nak, különös Bullák által erő- 
fitették-meg; és hogy II. Ru
dolph és IL Ferdinand a’ma
gok Levelekben, a’ Pápától 
meg - erösíttettetett fzokásra 
apellálnak. De némellyek a’ 
Jus Primariarum Precumol 
úgy nézik, mint ollyan just, 
ar  melly a’Tsáfzárt az ő Ek- 
kléfiai dolgokban való méltó, 
fágára nézve illeti, és a’ Pá, 
pakuak említett Bullájikat 
fsak ollyan Pr^tenfióknak 

tart-
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tartják, mellyeket a’ Romai 
Udvar illyen alkalmatofsá- 
gokkal fzokott tsinálni: azo
kat a’ fzólláfoknak formáji- 
kat, mellyekkel a’Tsáízárok 
éltek, tsak úgy nézik, mint 
az ö Pápák eránt mefzfze ter
jedő tifzteleteket. Különbben 
ezt a’ ízokást ma is gyako
rolják a’ Tsáfzárok. Néha 
illyen leveleket a’Tsáfzárnék 
is olztogatnak az ö Férjeik 
hellvett, s azoknak nevekben, 
A’ Romai Király, és a’ Biro
dalomnak két Vicáriufai, él
hetnek-é ezen julsal mikor 
a’ Taáízári izék üres? még 
nints egéfzen meg-határozva. 
Ellenben élnek ezzel a’ Pro- 
leüans Fejedelmek a’ magok 
tartományaikban. Fritfch. 
Chokier. Gerh. de Stocken. 
Tractatus de jure prim, pre
cum. Goldaß. T. i. Conftit. 
Imp. T. 3. &c.

Primas, vagy Metropoli
tanus. A’ KereTztyén Hierar
chia fzerént a’ Primas ollyan 
Püspök, a’ ki azon Tarto
mányban vagy Orízágban le
vő minden Püspököknek Fe
jek. A’ Primáíi méltófágot 
némellyek az Apofloloktól 
hozzák: de azt nem lehet 
bizonyosan meg - mutatni, 
hogy az Apollolok minden 
Tartományokban illyen ren
det állítottak vólnafel; mert 
a’ régi Ekkléfiáknak erede
tekről való tudósítáfok nagy 
réfzént el-vefztek. Nagyon 
hihető, hogy a’ Primas Püs
pökök , az Apollolok’ idejek 
után nem íöká kezdettek 
lenni. Mert minthogy a’ 
Secták és Szakadálök, és a’
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Püspökök köztt való vetél
kedések tsak hamar ki-ütöt- 
ték magokat , fzükfég volt 
minden Provinciában eggy 
olly’ fzeméllyt válafztani, a’ 
ki’ elébe vigyenek minden
féle meg-eíö dolgokat, és a’ 
ki minden Ekkléíiai dolgokat 
rendeljen ’s igazgafson. Vagy 
máfok fzerént, a’ Metropoli- 
tanufok a’ Püspököknek kö- 
fzönhetik eredeteket, kik a’ 
Metropolisban, vagy a’ Pro
vinciának fő Várofaban lakó 
Püspökök eránt különös tifz- 
teletet m utattak, a’ melly 
idővel fzokáfsá, a’ Nicaeat 
Conciliumban pedig törvény - 
nyé vált,

A’ Primáfoknak kötelefsé- 
geik és méltófágaik ezekben 
állottak, i.) Ök válafztották 
és fzentelték-fel a’Provincia
lis Püspököket, vagy magok, 
vagy máfok által, a’ kiknek 
ök hatalmat adtak; és az ö 
meg-eggyezéfek nélkül a’ Püs
pöknek fém válafztása fém 
fel-fzentelése nem volt erős. 
De a’ Primáfoknak ezen ha-„ 
talmok nem az Ö fzabad tett- 
fzésektöi függött , hanem 
nagy réfzént a’ Provinciális 
Synodusnak alája volt vetve, 
a.) Ök voltak a’ Provincialis 
Püspököknek fejeik, az azok 
köztt támadott villongáfokat 
ők igazították-el; ők hall
gatták - meg valakinek a’ 
Püspök ellen való panafzát, 
és a’ Püspököktől minden
kor ő reájok apelláltak: de 
ö tőlök is lehetett a’ Pro
vinciális Synodusra apellálni, 
a’ mellynek Praefefeik magok 
S ft’
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a’ Primáfok vóltak. 3.) A’ 
Primáfok gyülytöttek Pro
vincialis Synodujt, ’s ők vol
tak abban az Elöl ülök: azért 
az ö Cirkuláris leveleiknek, 
mellyeket Epifiolce Synodicce 
& Tractoriamek hívtak , a’ 
Provicialis Püspök tartozott 
engedelmeskedni,ha hivatalá
tól el-nem akart esni, vagy 
más Canonicus büntetést nem 
akart fzenyvedni, melly a’ 
Prímásnak és a’ Concilium- 
nak fzabad tettízéfétöl füg
gött. 4.) A’ Primáfok hírdet- 
ték-ki a’Tsáfzároknak és Con- 
cilmmoknak azEkklélia’ haí'z- 
nára tartozó törvényeiket és 
Canonaikat: ők rendeltek az 
egéí'z Provinciában viíitatiót; 
Ök visgáíták-meg a’Püspökö
ket, ha azok kötelefségekben 
restek voltak, vagy ha ök 
rendeletlenúl éltek, vagy mi- 
attok valamelly vifzfza-élés 
volt áz Ekldéfiában. 5.) Ö 
tólök kértek a’ Püspökök en- 
gedelmet és Formátát vagy 
Ajánló Levelet, ha különös 
alkalmafofságokkal idegen 
tartományba utaztak. Ezt 
kívánta nevezetefen a’ Car- 
thagói III. Concilium az Afri
ca! Püspököktől. 6.) Ök vi- 
feltek gondot az üres Piis- 
pökíégekre a’ Provinciában, 
azoknak környül-álláfaikra, 
jövede meikre vigyáztak, ’s 
az új Püspöknek mennél ha- 
marébb lejendő válafztáfát 
munkálódták, 7.) A’ Primá
fok visgálták-meg minden efz- 
tendöbenaz Húsvét’ idejét, a’ 
felől az ö alattok való Püs
pököket tudósították. A’ Ni
caeni Atyák a’ Cyclus tsiná-

%γο

lást ugyan az Alexandriai 
Püspökre bízták: de mint· 
hogy abban ő miattok fok hi
ba efett; minden Metropoli
tanus maga tartozott azt a’ 
maga Provinciájában meg
határozni , és azt ki-hírdetni. 
Az Alexandriai Primas volt 
a’ leg-nagyobb Metropolita
nus, a’ maga hatalmára és 
nagy Megyéjére nézve. Mert 
ő nem eggy, hanem minden 
Egyiptomi, Lybiai, és Pentá- 
polili Provinciáknak Igazga- 
tójokvólt, mellyek leg-alább 
is hat nagy Provinciát tettek, 
a’ mellyekből a’ Provincialis 
Synodusra fzáz Püspököknél 
többen gyúltek-öfzve. A’ va- 
lólágos Primáfokon kívül, kik 
hatalommal bírtak, voltak 
Titularis Primáfok is, kiknek 
femmi törvényes hatalmok 
nem volt. Az illyen Frimá. 
fok három félék voltak. Az 
első volt minden Provinciá
ban a’ Metropolitanus után 
a’ leg-öregebb Püspök. Az 
illyen Prímásnak máfokon 
femmi hatalma nem volt, ha
nem tsak akkor, midőn a’ 
Metropolitanus vagy Jufpen· 
dü/tattatott, vagy igázlágta- 
lan maga vifeléfe által hiva
talának folytatáfára alkal
matlanná tette magát Illyen- 
kor a’ Metropolitanys’ köte* 
lefségét a’ Provinciában a’ 
leg-öregebb Püspök folytatta; 
Máfodik nemű Titularis Me- 
tropolitanulok voltak azok
ban a’Varofokban lakóFüspö- 
kök,a’ mellyeket a’ Tsáfzárok 
Metropoliloknak neveztek u- 
gyan, de azon privilégiumok 
nélkül, a’ mellyekkel már élt
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a* Provinciának régi Metro- 
poliíá. Illyenek voltak Chal
cedon és isicaea várofa. Har
madik nemű Titularis Me- 
tropolitanuí'ok voltak azok, 
a’ kiket az ö lakó-hellyeknek 
méltólágáért neveztek azok
nak. lllyen várofok voltak 
azok, mellyekben vagy Anya 
Ekkiéíiák voltak, vagy a’ 
meüyeket lók eíztendoktöl 
fogva nagy betsűletben tar
tottak. Hlyen volt Jeruíálem; 
minthogy minden e’ világon 
v.dó Ekkléíiáknak Anya Ek- 
kléíiájok az volt.

A’ Romai és Görög Ek- 
kléfiában, a’ mint tudni-vaió, 
meg-vagy on a’ Primá fi vagy 
Metropolitanufi méltóíag; 
nem különbben a’ Proteftan- 
íok köztt is Angliában és 
Hiberniában. Angliában két 
Primas vagyon , úgymint 
a’Canterbury és Yorki; amaz 
egél'z Angliának , ez pedig An
gliának Primáí’ának nevezi 
rnagat. Hiberniában is két 
Primas vagyon , az Armaghi 
és Dublini;amaz egéfz Hiber- 
niának, ez pedig Hiberniá- 
nakPrimáfa. Bingh. 1. a. c. 16.

PrimíANiSTáK. A’ Dona- 
tisták közziil valók, a’ kik 
eggy Carthagói Primianus 
nevű Püspöktől vették neve
ket. Primianust 594-ben a’ 
Canonok ellen válafztották 
Püspöknek, és ugyan-azon 
efztendöben eggy Synodus- 
ban hivatalából le-tették, ’s 
hivatalát Maximinianusnak 
adták. De az hellyett hogy 
ö a’ Synodus’ Vegezéíének 
magát alá - adta volna: eggy 
ollyanSzakadást tsinált(meUy

»7L

a’ Carthagói Ekkléfiát el- 
puíztította, az ellenkező réfz- 
nek házait fel-égette, és fó
kákat, kik ellent akartak ál- 
lani, meg-öldöíott. Augufi. 
in Psal. 16.

* Primicerius. Eggy Papi 
méltófag volt az Ekkléfiában 
az Archidiaconus alatt. A’ 
Sz. Márk’ templománál Ve- 
netiában, a’ Primicerius min
denkor eggy Nobile, a’ kit a’ 
Doge válafzt, és a’ ki hu- 
fzonhat Canonicufoknak Pri? 
iniceriufok vagy Decanufok. 
Ez nem függ as Venetiai Pa- 
triarchától, hanem a’ Pápá
tól és a’ Dogétól; Püspöki 
füvege, páltzája , gyűrűje, és 
Rochettója vagyon, a’nepre 
áldást ád, tizen-négy napi 
indulgentiát , négy kifsebb 
Ordines Clericorumot ofzto·. 
gat, meliy privilégiumot neki
IV. Innocentius. XXIII. János 
és V. Sándor P. a’ magok 
Bullájik által adtak. S. Didier. 
Ville & Republ. de Venife.

Prior . Valamelly kla- 
ílromnak feje a’ Szerzeteíek 
köztt, vagy az Abbas után 
való fzemélly. A’ Priorok 
vagy Claufiralis vagy Ctnven- 
tualis Priorok. Az ellök hafon- 
lók az Abbáfokhoz; a’ máfo- 
dik rendbeliek valamelly Ab- 
batiának vagy Prioratusnak 
Szerzeteiéit igazgatják in 
Commendant. Ezeknek ha
talmok egyedül az Abbástól 
függ, és annak halálával vége 
is vagyon, ha-tsak az egefz 
klastrom újra nem válafztja. 
Λ’ Conventualis Priorok ismét 
két-félék: úgymint, Regula· 
rijok, vagy a’ kik klastromi
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társafágbán élnek; vagy Com· 
mendatariufok, kik hatalom 
nélkül a’ jövedelmet húzzák. 
A’ Conventualis Priorok, hi
vataloknak fel-vétele után 
két efztendövel , Papokká 
tartoznak lenni; különbben 
el vefztik hivatalokat. Hu- 
fzon-öt efztendös kora előtt 
l'enki Priorrá nem lehet. A’ 
Nagy Prior valamelly nagy 
Abbatiának Feje, mellynek 
fok Priorai vágynak. Hlyé
nek a’ Clitgni és Eecampi 
Abbatiák. A’ Sz. Dienes
Abbatiajában régen öt Prio
rok voltak, kik köztt az el- 
föt nagy Priornak hívták. 
Sok klahromoknak álló Prio- 
raik vágynak.

Diciionnairc de Trevoux.
t  PRisciLLiANiSTáK.Eret- 

nekek a’ IV. Században: ne
veket vették Prifcillianus 
Avilai Püspöktől Spanyol 
Orfzágban. Midőn eggy Mar- 
«us nevű ember Egyiptom
ból a’ Gnoflicufok’ tevelygé- 
feket Galliába és Hiípaniába 
be-vitte: eggy Helpidius nevű 
Rhetor és eggy Agape nevű 
afzfzony meg-fzerették azt, 
a ’ kiktől Prifcillianus meg
tanulta, és azt fókák köztt el- 
terjeíztette az alázatofságnak 
fzíne alatt. A’ Gnoíticufok-· 
nak tévelygéfek köztt azt is 
tanította, hogy az embernek 
lelke az Isteni terméfzettel 
egyenlő; midőn a’ lélek az 
hét egeken által le-fzállott a’ 
földre, a’rofzfz Isten’ kezébé 
efett, a’ ki azt a’ testbe kül
dötte. V a’ t. Kárhoztatta az 
húsételt, az házafságot; azt 
mondta hogy az ember’ aka

ratja a’lsillagoktól függ. Sa- 
belliufsal eggyütt a’ Sz. Há- 
romfág’ fzeméllyeit öfzve-za- 
varta, vafarnáp’ és Karátson- 
kor böjtöt parantsolt; mivel 
a ’ mint tanította, a’ Chriftus 
valőfágos testet nem vett 
magára; az hazugíágról azt 
mondta , hogy azt el keli 
fzenyvedni. Volt eggy Libra 
nevű könyve, melly tizen
két kérdéfekben, mint meg
annyi fontokban, az ő egélz 
tudományát magába foglalta. 
38 ι -ben a’ Saragofsai S y n o 
dus a ’ Prifcillianufokat kár
hoztatta : mindazáltal Pri- 
fc illian u st Juílantius és Sal- 
vianus Praelatufok Püspökké 
tették. A z Orthodoxusok 
Gratianus Tsáfzárhoz folya
modtak , a’ ki ezeket az Eret
nekeket, nem tsak az Ekklé- 
íiából, hanem a’ várofokból 
is ki-verte. D e  Salvianus, 
Juftantius, és Prifcillianus, 
Olafz Orfzágba menvén , a’ 
Tsáfzártól elébbi hivatalokat 
meg - nyerték. Mindazáltal 
mind addig üldözték Őket, 
mígnem Maximus Tyran
nus 386-ban Prifcillianusnak 
Trevirisben fejét vetette. D e  
már a’ Régiek kétségbe hoz
ták, ha igaz vólt-é mind az, 
a’ mivel Prifcillianust vádol
ták? A z ö vádolóji Idacius 
és Ithacius, ( a’ mint Sulpi- 
tius Severus írja) igen rofzfz 
emberek voltak, kik a’ ma
gok indúlatjaiknak kívántak 
inkább eleget-tenni, minti az 
igazfágot oltalmazni. Marti- 
nus Tnronenfis mindenképen 
ellentakart állania’ Prifcillia- 
nus’ halálának, és igen kérte 

Ma- -
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Maximus Tsáízárt, hogyan
nak az Eretneknek vérével 
ne motskolná-be magát. Sul- 
itius Severus is azt írja, 
ogy az pejfirno exemplo efett. 

-Húg. hcer. 70. Hier. Catal. 
Script. Eccl. Sulp. Sever. La. 
c. 45. Maimbourg. Hift. du 
Pontificat. de S.Leon. Baron. 
a. 3 81. Sagittar. Hift. Ec. 
c. 33. s· 61. Bayle.

Processio. Eggy Ekklé- 
fiai Ceremonia, midőn a’ Pa
pok és a’ nép eggyik tem-
{dómból maiikba, vagy va- 
amelly Szent Hellyröl másra 

megyen; és a’ menés köz
ben a’ Litániákat énekeli, ’s 
imádkozik.

A’ Procefl'io a’ régi Po
gány Romaiaknál fzokásban 
vólt. A’ Diána’ Procefsióját 
Apulejus le-írja. (a3 

A’ Romaiak Procefsiót 
jártak, mikor vagy a’ város 
valamelly ízomorú állapat- 
ban vólt , vagy győzödel- 
meskedt.ek, vagy az Istenek
nek’ könyörögtek·, vagy ne7 
kik hálákat adtak.

Az Ekkléíiai Hifloriákban 
leg-elöfzör arról a’ Proceífió- 
róí vagyon emlékezet, mellyet 
Chryíoftomus rendelt. Con- 
flantinopolisban az Arianu- 
foknak nem vólt fzabad öfzve- 
gyülni, hanem a’városon kí
vül, az hova reggel ésr estve 
ének fzóval mentek-ki. Chry
íoftomus az Orthodoxufokat 
az Arianufoktól el-akarván 
vonni, ellenkező Procefsiót 
rendelt, mellyllyel a’ Papok 
és a’ nép éjfzaka meg-in
dulván, égő gyertyákat és 
fáklyákat hordoztak, imád

koztak és énekeltek. Ez idő
től fogva ment fzokásba a’ 
Proceísio a’ Görögöknél, az
után p ed ig  a* Romaiak
nál. (b)

A’ Romai Ekkléfiában ne
vezetes Procefsiók ezek.

i. Romában a’ Sz. Sacra- 
mentom’ Procefsiója, melly 
igen pompás mikor a ’ Pápa 
jelen vagyon. Leg elöl men
nek a’ fok világi Tárfafágok, 
Szerzetefek, Canonicufok; 
azok után minteggy ezer két 
fzáz Cancellariai fzolgák égő 
gyertyákkal: azok után a’ 
Pápa’ házi ízolgaji, a’ Sz. Pé
te r templomának tizen-két 
Poenibpntiariufai, előttök két 
Clericufok aranyos páltzá- 
val: azok után a’ Püspökök, 
Érfekek , Patriarchák, Car- 
dinalifok párofan, mindenik- 
nek eggy fz olgája vagyon, a’ 
ki a’ maga Urának feje felett 
eggy páva toliból kéízultt ár
nyék-tartót vifzen; azok után 
a’ Fejedelmek, a’Pápa’ uno- 
káji, és a’ koronás Fejeknek 
Követeik: azok után a’ Pá
pát vifzik eggy Székben, 
mellyben ül, de úgy tettízik, 
mintha térdelne: előtte áll 
eggy aranyos fa fzék , azon 
vagyon eggy karmasin piros 
felyem vánkos, a’ vánkofon 
áll a’ Monftrantia, abban va
gyon a’ Szentfég, mellyet a’ 
Pápa maga kezében tart, a’ 
fő nemefség vifzi a’ fuperlá- 
tot, mellyet a’pántzélos Hel- 
vetus katdiák követnek. Né
ha ö Szentsége maga lábán 
megyen, ’s vifzi a’ Chriftust: 
az egéfz Cavalcadét az Apo- 
ftoli Protonotariufok, Audi

to- *
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torok, Ve’Λ zárják-be. Ez 
a’ Procefsio közönfégefen 
négy óráig tart, noha eggy 
mért-földnél tovább nem me
gyen. Midőn ö Szentsége a’ 
Sz. Péter’templomába be ér, 
a’ Monílrantiat a’ fö óltárra 
tefzi, a’ Sz.Mife el-kezdödik, 
’s imádkoznak, hogy az Isten 
az egéfz fokafágot réfzesílse 
az Idvezítö’fel-támadásának 
gyümöltsében, a’ kinek fzeny- 
vedésének emlékeztetője a’ 
Sz. Sacramentom. Az Óltá- 
riSzentfégnekköítönféges fzo- 
kott Procefsióji ném illy pom- 
páfok. Míg a’ ProceCsio tart, 
mind addig harangoznak, az 
útfzák zöld ágakkal, füvek
kel, virágokkal, nem különb
ben a’ templomok is, be-vagy- 
nak hintve. Eggy bárfonyba 
Öltözött Pan vifzi a’ S. Sa
cramentom záfzlóját: azt kö
vetik a’ Tárfalagok párofan, 
azt a’ kerefzt’ vivő két gyer
tya vivők köztt, azokat a’ 
Papok gyertyákkal, két füs
tölők a’ Szentség előtt: az 
áldozó Pap a’ Szentséget Su- 
perlát alatt vifzi, mellyet a’ 
főbb emberek tartanak : azt 
követi a’ nép mezítelen fő
vel , utói mennek az alzfzo- 
nyok. Olafz Orfzágban fok 
hellyeken gyözödelmi kapu
kat állítanak - fel, ’s a’ Pro
cefsio azokon megyen-ál
tal. (c)
Spanyol Orfzágban a’ Sz. Sa

cramentom’ Proceísiója igen 
pompáfon fzokott végbe-men- 
ni. Jelen vágynak azon min
den Megyebeli emberek és 
Papok. Az útfzákat, mellye- 

en az által - megyeit, drága

fzÖnyegekkel be-vonják mind 
ódalról, mind felül, hogy a’ 
napnak melegét el-vefsék: 
igen nagy és drága óltárokat 
emelnek-fel, mellyekre a’ Sz. 
Sacrameútomot ottan ottan 
le-tefzik. Az Öltári Szentsé
get eggy igen drága Superlát 
alatt vifzik, mellyet a’ Ki
rály , az egéfz Királyi Udvar, 
minden-féle fő rendu Urak és 
Papok követnek. A’ Fo Afz- 
fzonyok a’ felső palotákból 
virágokat és jó illatú fü-fzer- 
fzámokat hánynak alá a’Pro- 
ceí'sióra, (d)

a. Courtrayban Nagy Pén
teken nagy Procefsiót tarta
nak a’ Calvarián. A’ város 
eggy fzegény embernek, ( ki 
a’ Chrilius képét vifeli ) hu- 
fzon-öt font pénzt ád. A’ 
Procefsio elöfzör a’ fö tem-
Slomban öfzve-gyül, a’Chri- 

us’ képét vifelő embert a’ 
Segrestyébe vifzik, veres bár
fonyba öltöztetik, eggy vas
tag kötéllel által - kötik , tö- 
vifsel meg-korooázzák, me
zítláb megyen,nyakában eggy 
nyerget, nátán eggy hofzfzú 
nehéz kerefztet vifzen : mind 
a’ két óldálról hatan kísérik, 
kik Őtet az úton ide ’s tova 
rángatják, tsipdeíik, míg-nem 
el-jö a’Cyrenebeli Simon, ’s tő
le el-vcizia*1 kerefztet De mi- 
nekelötte az meg-lenne, ama’ 
fzegény nyomorultat addig 
úgy el verik ,hogy fél hóit ton 
marad

3. Nem különbben neveze
tes a’ Brüfselli Procefsio, 
mellyben a’ Chrilius’ rneg-fe- 
fzíttettelését adják · elő. Ez 
az Auguítinianus Barátoknak 

tem*
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templomokban megyen-vég- 
be az Óltár’gráditsánál. A’ 
Procefsio a’ Sz. Gudila tem
plomában gyül-öfzve : a’Mi- 
l'ericordianus Tárfaíág mezít
láb maskarában jelenik-meg: 
némellyek fekete pofztóval 
be-vontt dobot vifznek : azo
kat követik fok rabok, kik 
mind eggy eggy lábokhoz lán- 
tzoltt ágyú golyóbist vonnak: 
azok után mennek az Augu- 
Etinianus Barátok Zfidó ruhá
ban : közttök vagyon eggy 
meg kötözött, tövis kofzorus, 
veres bárfonyba öltözött em
ber, a’ ki mindenkor e’ vég
re kegyelmet nyertt gonofzt- 
tévö í'zokott lenni: a* Cano- 
nicufok, Papok és nép, a’ 
trombitáfokat követik : a’ 
templomban vagyon eggy al- 
kotvány, azon all eggy húfz 
láb magafságú Óltár. A’ Chri- 
flust jelentő fzemélly fel-hág 
az alkol ványra , a' kit a’ Zíi- 
dók, ízegekkel, kalapátsok- 
kal, és kötelekkel kísérnek, a’ 
Chriftust le-vetkeztetik, ru
hájára íörfot vetnek: azután 
fzíjjala’ kerefztre kötözik, és 
hogy a’ Chriítus’ ízenyvedé- 
fét annál jobban képzeltes- 
fék , apró vérrel tele hójago- 
kat raknak a’ fzíjj alá , mellye- 
ket által fzegezvén vért botsá- 
tanak, mintha az az ember’ 
kezeiből és lábaiból folyna : 
a’ nép veri maga mellyét, a’ 
Barátok énekelnek.

4. Nivellében Brabantia- 
ban minden eíztendőben Pro- 
cefsiót tartanak a’ Sz. Ger
traud’ tifztefségére. Sz. Mi
hály napján a’ Sz. Mií'e után 
a’ Sz. Gertraud’ képét eggy 
pompás hat lovas ízekéire

tefzik, mellyet a’ Polgári ka
tonák követnek. A’ Proces- 
fiő’ elején mennek a’ Fran- 
ciscanufok, Wilhelmiták, és 
a’ Sz. Gertraud Canonicufai 
és Canonifsáji : a’ menés 
közben a’ Szentnek dítsére- 
tét énekelik, a’ FŐ emberék 
a’ Proceífión lovon jelen
nek· meg.

Pünköst után való napon 
a’ Sz. Gertraud’ Tárfafága a’ 
maga Patronájának tifztele- 
tére új Proceísiót tart. Leg
elöl megyen eggy pompás 
Lovas, maga után eggy fzép 
fzűzet vifzen, a’ ki Sz. Ger- 
traudot jelenti. Eggy ördög 
játfzik a’ Szűz körül ’s Ötét 
el-akarja tántorítani: ezután 
mennek más fzilzek a’ Sz. 
Szűz’ képével, kiket fokféle 
Szerzetetek kiférnek.

5. Igen nevezetes Procefsio 
az is, mellyet a’ Venetiái Ba
rátok tartanak az Olvafó’ 
tifztefségére. A’ kerefztet fok 
apró Angyalok és Szentek 
kiférik; kik mind fzép gyer
mekek és Szüzek; ezeket apró 
ördögök követik , kik ne- 
vetféges ugráláfokat tefznek; 
az ördögök után afzfzonyok 
mennek, kik az Ó Teílamen- 
tomi Sz. Aízfzonyokat pél
dázzák. A’ Procefsio Izép 
Muficával megyen , melly 
mellett heréin emberek éne
kelnek. Mindezeket követi 
eggy drága ruhába öltözött 
Szűz eggy izékben, kezében 
tartván eggy nagy Olvafót, 
fok Dominicanus Barátoktól 
körül-vétettetve.

(a) Apui. Met. 1. i i .  (b) 
Socrut. H. E- I. 6. c. 8. (c) 

Ajrmoriy
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JÍymon.Tableau de la Cour de 
Korne, (d) Travels into Spain: 

* Procharisteria .. Eggy 
innep Athénében, a’ midőn 
a’ tavafz’ kezdetén a’ gyü- 
mölts éréskor Diánának ál
doztak, Jupiternek pedig a’ 
jó időért esedeztek. Meurs. 
Attic, lect. a. i. Fa fold. de 
Felt. Grsec. 6.

PRocLiANiTáK. Eretne
kek , eggy Froclus nevű 
Phrygiai Philofophusnak kö- 
vetőji a* II. Században. Ez 
a’ Montanus’ tévelygéseit ter- 
jefztette Romában, ’s azt is 
mondotta, hogy a’ Zsidókhoz 
írttLevél nem Sz. Pálé. Eggy 
Gajus nevű Tudós disputáit 
ö vele Zepiierinus Pápa’ jelen
létében, a’ ki hallgatásra is jut
tatta ötét. Ugyan Zepherinus 
P. kárhoztatta, ’s hajtotta is 
ki Romából Ötét. Az Ö tanít- 
ványit Ö utánna két fzáz eíz- 
tendökkel fém lehetett Phry- 
giából ki-írtani, kik a’ Mon
tanus’ és Proclus’tévelygésé
hez, a’ SeleucufétésHermiá* 
fét is hozzá - adták. Leg-na- 
gyobb melegféggel íurgették 
azt, hogy a’ Chríftusnak nem 
valófágos emberi, hanem 
tsak tündér teste volt. L. 
Montanisták ,  Valentinianu- 

jok. JÍug. Haer. 60. Eus. 1. 6. 
C. 18. 20.

Prodigia . L, Omina, 
Proerosia . A’ régi Gö

rögöknek áldözatjok, mellyet 
Pro tes aro/eos a’ vetés 
ideje előtt vittek Ceresnek. 
Ezt a’ fzokást leg-előfzör 
eggy Authias nevű Propheta 

arantsolta , azt mondván, 
ogy egyedül így lehet meg

176 Procl.
engesztelni Cer est, a'kiegéíz 
Görög Orí'zágra fzörnyü éh- 
féget botsátott volt.

HesychiUs. Svidas,
Prognostica. így neve

zik Egyiptomban a’ Coptus 
nevű Kerefztyének azon két 
forráfdkat, mellyek két tem
plomokhoz tartoznak, és a’ 
mellyekben levő vízből akar
ják előre meg tudni a’ Nilus 
Vizének áradáfának nagyíá- 
gát. Ezt a’ jövendölő erőt, 
az Ö értelmek fzerént, Szűz 
Mária adta a’ két említett 
forráföknak, akkor a’ mikor 
a’ kisded Jesusnak böltsöbeli 
ruhájit bennek ki-mosta. így 
bánnak pedig velek. Június
nak ellő éjjelén eggy fzalma 
kötelet latsanként le-erefzte- 
nek a’ kútba, · míg az a’ víz' 
fzínéig é r: äZutan azt be
zárják, Miiére mennek , a’ 
Mife utánJPel-nyitják, ki-von- 
ják a’ kötelet; a’ mennyi 
ujjnyira a’ kötél meg-nedve- 
íédett, annyi ölre nő a’ Ni
lus’áradáfa. Rei. Cerem. T  5.

Prono. Eggy Isten a’ régi 
Slavufoküál Wagriában eggy 
Provenau nevű erdőben. En 
nek képe eggy oízlopon állott 
mezítelenen, eggyik kezében 
eggy fzántó-valat, mint az 
árratlanfágnak próbáját, a’ 
málikban pedig eggy lántsát 
és Zaízlót, a’ fején koro
nát vifelt, fülei hofzfzúk vol
tak, eggyik lába alatt eggy 
tsengetyú függött: a’ Pap
ját Michenek hívták. Az 
Altenburgi Püspök Girold 
rontatta öfzve ezt a’ bálvány 
képet, ’s a’berket, mellyben 
tifztelték, ki-vágatta. Crantz

Progn.
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a ’ Görög P-onoja hótól hoz
za a’ nevét , melly Isteni 
igazgatást tefzen. Némellyel? 
úgy gondolkoznak , hogy ez 
a rronó’képe eggy régi Bren
nus nevú Német Királynak 
a’ képe volt, kit azután a’ 
tudatlan nép Pronusnak vagy 
Fronóttak nevezett.

El. Sehedius. de Diis Germ. 
Synt. 3. c. i i . S c h m e ltz .ÍJ ifs. 
de Idol. vet. Mis.

PROPHETáK, Közöuíege- 
sen ollyan fzeméllyek, a’kik 
a’ jövendő dolgot előre meg
mondják. Különösen pedig 
a’ Zsidók köztt azok as íze- 
méllyek, a’ kik nekik az Is
tennek akaratját ki-jelentet
ték, mint p. o. az ő foglá- 
gokat, a’ Mefsias’ el-jövéte
lét, és más nevezetes törté
neteket.

Az Ó Teftamentomi Pro- 
pheták közziil tizenhatnak 
Iráli vágynak kezünkben. 
Azok kozzúl négyen nagy, 
tizenketten pedig kil'sebb Pro- 
phetáknak mondattatnak. A’ 
nagyobbak ezek. Efaias, Je
remias , Ezechiel , Daniel. 
Baruchot Jeremiáshoz fzám- 
lálják: Dánielt a’ Zsidók nem 
fzamlálják a’ Propheták köz
zé; minthogy Ö inkább ud
vari Fő ember, mint Prophe
ta volt. A’ kifsebb tizenkét 
Propheták ezek. Hofeas, Joel 
A  mos, Abdiás. Jónás, Mi- 
cheas , Nahum, Habakuk, Zo- 
ph'.nias, Haggeus, Zacharias, 
Malachias. L. mindeniket a’ 
maga Articulufa alatt.

Ezeken kíviü még fokakat 
említ a’ Sz. írás. Epiphanius 
hetven - három Propnetákat

M

és tíz Propheta Afzfzonyo- 
kat fzámlál az Ó Teftamen- 
tomban. (a) A’ Propheták 
ezek: Adam, Enoch, Noe, 
Abrahdm, Ifac, Jakób, Μό- 

f is  , Aron , Jofue , Eldad, 
Me dad, Jób, Samuel, Nathan, 
David , Gad , Jeduthun, 
Asaph, Heman, Etham, Sa
lamon, Achia, Sammea, Odd, 
Eli , Joad , Iddo , Azarin, 
Anani, Jehu, Miccaja, E’ia, 
Uzziel, Ily és, Jefus a’ Ha- 
naniafifa, Eli feus, Jonadab, 
Hatiania, Zacharias, Hofeas, 
Joel, Amos, Abdias, Jonas, 
Esaias, Micheas , Nahum, 
Habakuk, Ob:d , Abdádon, 
Jeremias , Baruch , Zopho- 
nias, Vrias, Ezechiel, Da
niel, Eidras, Zacharias, Ma
lachias , Zacharias , a’ Ke- 
refztelÖ János’ atyja, Simeon, 
Rerefztelö János, Enoch, Ma- 
thufalem, Lameei, Bálám, 
Saul, Abimelech, Manqfse, 
Zadok, az a’ neveden Pro
pheta, a’ ki Bethelbe ment, 
es Agabus. — A’ Propheta 
Afzfzonyok ezek. Sára. Re
beka , Mirjam, Debora, Hul
da , Anna, Judith, Ersébet, 
Anna, Szűz Mária. — A’ 
Zsidók tsak negyven-hat Pro-
fdiétákat és Propheta Afz- 
zonyokat fzámlálnak. —* A’ 

Propheták ezek : Abraham, 
Isák, Jakób, Mófts, Áron, 
Jofue, Phineas, Elk ana, Eli, 
Samuel, Gad, Nathan, Da
vid, Salamon, Iddo, Mika- 
ja , Abdias , Ahija , Jehu, 
Afaria, Haßei. El asar, Ho

feas, Amos, Mich'·as, Amos, 
Ilyes, Eliseus , Jónás, Esaias 
Joel, Nahum, Habakuk, Zo- 

phoniat,
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phonias , Jeremias , Urias, 
Ezechiel, Daniel, Baruch, 
Neria ,  Seraja , Mahazia, 
Hagpeus , Zacharias, Mala
chius , Mardochai, Hanameel, 
Salium. — A’ Propheta Afz- 
fzonyok ezek: Mirjam, De
bora , Anna, Abigail, //>//- 
zúj, Esther, és az  Egyipto
mi Bábák,

Origenes a’ Prophetai Hi
vatalnak a’ Zsidók köztt 
fziikféges voltát így adja-elÖ. 
„Minthogy a’ Zsidók körűi 
lakó Pogány népeknék vól- 
tak Oraculumaik, és Jöven- 
dö-mondójik, mellyeket Is
ten a’ Zsidóknak keményen 
meg-tiltott: ha a’ Zsidóknak 
femmi módjok nem lett volna 
a’ jövendő dolgokat meg-tud- 
ni ; a’ Moles’ törvényének 
meg-út áláfától, a’Pogány ok’ 
Oraculumaikhoz való folya
modástól, vagy azoknak ma
gok köztt való fel-állítáfától, 
nehéz lett volna őket meg
tartóztatni.” (b) — A’Samuel’ 
idejében Prophetai Oskolákat 
állítottak-fel, és a’ mint né- 
mellyek hifzik, Samuel ma
ga volt azoknak fel-állítójok. 
Voltak nevelő hellyek, hol 
az ifjakat a’ Religióra és Is
teni félelemre tanították, és 
a’ Prophetai Léleknek véte. 
lére kéfzítették. Innen vett 
a’ nép alkalmato'fságot a’ 
fogfág’ idejében, vagy mikor 
meg a’ Szövetfég’ Ladája bi
zonytalan hellyeken állott, 
a ’ magas hellyeken való ál
dozatra. Hlyen hellyeken 
laktak a’ Prophetákis, hogy 
az áldozatot meg-áldják, ’s 
a’ népet tanítsák. Az illyen

Prophetai Oskolákban vala- 
melíy tifzteletes Propheta 
volt a’ Elől-járó. De a’ ta
nítványoknál nem volt az a’ 
Prophetai lélek, melly volt 
az Ö Tanítójoknál, hanem a’ 
Prophetálást az ő Tanító jók
nak fzájából vették. A’ ta- 
nítványokatPropheták’ fijaik- 
nak hívták, ’s az Oskolák
ban az ő Tanítójiknak lá
baiknál ültek, (c )  — Az Iz
rael Orfzágában nevezetes 
Oskolák voltak RetheLben, 
Jerichóban , Gilgálban. A’ 
Juda Orfzágában ~1s voltak 
illyenek, mellyek köztt leg- 
nevezetefebb volt a’ Prophe- 
táknak Jerufalemi Collegiu- 
mok. Ezen nevelő Oskolák
ból válafztotta Isten a’ Pro- 
phetákat: itt kéfzíttettek-el az 
ö leikeik az Isten’ Lelkének 
ö bennek való munkálódáfá- 
ra: — azért a’ Religiót és 
kegyefséget illető dolgokon, 
kívül, a’ Muficában is gya- 
korlották magokat, melly - 
nek kedves hangja fokfzor 
úgy fel-gerjefztette ’s eleve
nítette az Ö képzelödéreket, 
hogy ők minden gondolkozás 
nélkül Istenes énekeket mond
tak, mellyeket Jövendölések
nek neveztek.

Bizonytalan, miilyen Ce
remóniával fzentelték - fel a’ 
Prophetákat az ö hivatalok
ra. Némellyek azt mond
ják, hogy mint a’ Királyokat 
és Papokat, olajjal kenték-fel 
őket: máfok azt állítják, hogy 
tsak a’ Prophetai palástot ad
ták reájok, melly eggy bá
rány bőrből kéfzültt vállokról 
függő felső ruha volt, teste

ken
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ken eggy fzÖr ruhát vifeltek, 
mellyet bÖr övvel ízorítottak 
magokhoz.

Az Isten kiváltkénen há
rom - féle módon fzoKta ma 
gát a’ Prophetáknak meg-je* 
lenteni: Álomban, Látásban, 
és Ihletés által. Az Álomban 
való meg jelenés a’volt, hogy 
midőn valamelly Propheta 
méllyen el-aludt, az Isten 
annak a’ dolognak , mellyet 
meg-akart jelenteni, a’ képét 
olly világofan elébe terjefz- 
tette neki, hogy ö abból az 
Isten’ akaratját azonnal meg
értette. Mikor az Isten Látás
ban jelent-meg: az két-képen 
efett. Néha a’ Propheta va- 
lófággal látott valamit; mint 
midőn Móíes az égő bokrot 
látta. Néha az ébren lévő 
Prophetának elméjében erős 
képzelödéfek fzármaztak, 
mellyek Őtetfokfzor meg-erő- 
telenítették, ’s Lélekben ma
gán kívül ragadták. Az Ihle
tés a’ volt, midőn az Isten 
a’ Prophetáknak értelmeket 
világosította-meg, a’ nélkül, 
hogy bennek olly erős képze
lődést tsinált volna, vagy ér
zékenységeket úgy meg-erő* 
telenítette volna, mint midőn 
Látásban jelent - meg nekik. 
Ez a’Prophetálásnak leg ízeli* 
debb és tsendefebb neme volt, 
mellyet a’ ZfidókSz.Léleknek 
neveztek; mert ezen Ihletés ál
tal értette-meg az Isten velek 
a’ meg-jelentett dolgot. A’ Pro* 
phetai jelentésnek leg-fe1söbb 
gradufának tartják a’ Zíidók 
azt a’ módot, a’ mint az Is
ten Mófesben dolgozott, és 
a’ melly négy dolgokban ál

lott. i.) Az Isten Mófesnek, 
nem Alomban, nem Látás
ban , nem Ihletés által jelent- 
meg; hanem néki egyenefert 
értelmét világosította. 2.) Mó- 
fes a’ Prophetiát félelem éS 
rettegés nélkül vette: ellen* 
ben más Propheták az Isten’ 
jelen-léteiére meg-rémültek. 
3.) Mófes az Isteni Jelentés
nek el-vételére hofzfzafort 
nem kéfzítette magát; mád 
Prophetáknak pedig fokfzoí 
előre kellett magokat a’ Prd-
Íihetálásra kéfzíteni. 4.) Mó- 
esnél a’ Pröphetálásnak Lel

ke mindenkor meg-volt: mád 
Prophetákat pedig az tsafe 
bizonyos alkalmatofságokkal 
fzállott-meg.

Mind ezek a’ Propiietíai 
Jelentésnek nemei, a’ Zsidó 
Ekkléfiának utólfó idejében 
meg-fzűntek. Az utólfó Pro- 

heta Malachiás volt, kit a* 
sidók a’ Propheták’ Petsét* 

jeknek neveznek. Azt mond
ják a’ Zsidók, hogy minek- 
utánna a’ Prophetiai Lélek 
meg-fzűnt: az héllyett a’ Bath- 
col, az az, hangnak leánya 
volt közttök. L. Bath- Col.

Minthogy a* Prophetálás- 
nak Lelke olly közön féges 
volt a’ Zsidóknál : íztíkieg 
volt a’ próbára , melly által 
az hamis Prophetát az igaz
tól meg-lehetett különbböz- 
tetni. A’ Zsidók három*féíá 
hamis Prophetákat Izámláí- 
iiak, kiket halállal bfiníetíek- 
meg : három*féléket pedig* 
kikre a’ büntetést aZ ístefl- 
től várták. Az elfő rendbe
liek ezek vóltak: t.) A’ fcí 
valamit jövendölt, af mit 
* asm
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nem hallott. Hlyen volt 
Zedekiás a’ Keneána’ fija, a’ 
ki magának vas fzarvakat 
tsináltatott, és azt mondta: 
,, Így fzóll az Űr ” — 2 Chron. 
lg. Ez hazug Propheta volt. 
a.) A’ ki azt mondta-meg, 
a’ mit nem neki, hanem más
nak jelentett-meg az Isten: az 
illyet tolvaj Prophetának hív
ták. (3) A’ ki a’ Bálvány Is
teneknek nevekben prophe- 
tált ; mint a’ Bál’ Papjai: 
ezeket bálványpknak Pro- 

hetájiknak nevezték. Ezen 
árom rendbeli Prophetá- 

kat meg - ölték. Azok a’ 
Propheták pedig, a’ kikre 
Istentől vártak büntetést, 
ezek voltak. 1.) A’ kik azt 
a’ mit nekik prophetálni 
kellett volna , el-hallgatták, 
mint Jónás, a.) A’ kik az igaz 
Prophetának befzédét meg
utálták. 3.) A’ leik a’ magok 
prophetáláibkkal nem gon
doltak ; mint a’ Bethelbe kül- 
dettetett Propheta. Az hamis 
Prophetákat a’ Nagy Syne- 
drium visgálta-meg; a’ vis- 
gálásnak módja ez volt: Reá 
vigyáztak a’ Prophetának 
fenyegetésére és ígéretére. Ha 
a’ fenyegetés be-nem tellyese- 
dett, meg abból nem hozták- 
ki hogy valaki hamis Pro
pheta; mert az Isten irgal
mas , mintáz Ezekiás’ példá
ja mutatja, ’s a’ nép meg
térhet , mint a’ Ninivébe- 
liek.' De ha a’ Propheta va
lamijót jövendölt, és az meg- 
nem lett: a’ Prophetát, mint 
tsalárd és hamis Prophetát úgy 
nézték. Éhez adtak a’ Zsi
dók , hogy ha valamelly ké
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tség nélkül való igaz Pro-
Í diéta valamelly Propheta fe- 
öl bizonyfágot te tt, azt igaz 

Prophetának tartották, (d)
A’ Prophetáknak lakó- 

hellyeik, mellyeket ö magok 
fából építettek, kitsinyek és 
alá-valók voltak. Úgylátfzik, 
hogyökleg-inkább gazdaíagot 
folytató emberek vóltak. Eli- 
feust az eke mellöl hívta-el 
Ilyés; Zachariás házi gazda, 
Amos barom páfztor, és fige 
fzedö volt. Az Ö fzegényíé- 
gek minden tselekedeteikböl 
ki - tettfzik : más ajándékot 
nem vettek-el, hanem tsak 
kenyeret, gyiimöltsöt, mé
zet. A’Sunamisbeli afzfzony, 
tsak ágyat, izéket, gyertya
tartót *ett az házba, mellyet 
Elifeus’ fzámára rendelt. U- 
gyan-ez a’ Propheta vetette, 
meg Namánnak drága aján- 
dékit. Az ö mértékletefségek 
is nagy volt. Mikor az An
gyal eggy hofzfzú útra kül
dötte Ilyést; tsak ' kenyeret 
és vizet adott neki. Az Acháb’ 
udvari Fö embere is Abdiás, 
kenyérrel tartotta a’ bar
langban ( lappangó Prophetá
kat. (e)

(a) JPragm. ap. Coteler not. 
in Can. Apoll, (b) Őrig. c. 
Cels. 1. i. (c) Jofeph us. Bux- 
torf Basnage. (d) Majm. de 
Idol. c. j. (e) Kir. 19. 20. Zách. 
13: 15. Amos. 7:14. i.Sam. 9: 
7.8̂  i Kir. 14:3. 2 Kir. 4: 10.42. 
2 Kir. 4: 3S. 40.

Pr-OSELytus. Ez a’ Görög 
fzó idegent, máslmnan jöttet- 
jelent. Ekkléíiai értelemben 
pedig az ollyan embert hív
ják Proselytusnak, a’ ki eggv 

Re-
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Religiót el-hágy, ’s má tiknak 
követésére áll. A’ Zsidóknál 
két-féle Proselytufok voltak: 
úgymint. Proselyti Portce. 
Proselyti Juftitioe. az az , Ka
punak és Igazfágnak Prosely- 
tusai.

Az elfő rendbeliek ollya- 
nok voltak, kik Pogányok 
voltak ugyan eredetekre néz
ve, de a’ Zsidók köztt lak
tak, az igaz Istent imádták, 
a ’ Noé’ újainak hét parantso- 
latjaikat ' meg tartották ; de 
környűi nem metélkedtek, fém 
a’ Zsidó Ceremóniák fzerént 
nem éltek. L. J\vaehidá/t. 
Illyenek voltak, Namán Sy
rus, Nebu-Saradán a’ Na- 
bugodonozor’ Hadi Vezére, 
Cornelius Kapitány, a’ Can
daces Király Afzízony’ Eu
nuchufa, és máfok, kiket az 
Apoftoli Tselekedetekról írott 
Könyv említ. A’ Zsidók azt 
mondják, hogy az illyenPro- 
felytuíok meg-fzűntek, miól- 
tától fogva a’ Jubileum’ inne- 
pét elhagyták a’ Zsidók, és 
a’ Gád, Ruben, és Manafsé 
nemzetfégét, inellyek a’ Jor
dánon túl laktak , Tiglath 
Pilelfer fogfágra vitte. De a’ 
bizonyos, hogy a’ Chriítus’ 
idejében voltak Proselytufok; 
mert azt hányja a’ Pltari- 
faeufoknak üzemekre , hogy 
ok a’ izárazt és a’ tengert 
el-járják , hogy Proselytust 
tsináljanak , kit nagyobb bű- 
nöfsé tefznek , mint annak- 
elötte volt. Ezeknek a’ Pro- 
felytufoknak fzabad volt Zsi
dó Orfzágban lakni, és an
nak küllő bóldogfágával élni. 
De nem a’ várótokban, ha-

M

nem azoknak külfő réfzeik- 
ben, ée a’ falukban laktak. 
Salamon’ idejében is 3,600 
illyen Proselytufok voltak, 
a’ kikkel ö fát, követ vága
tott , terhet hordatott a’ tem-
elom’ építésére; ezek mind 

ananaeufok voltak, és a’ J»· 
fue’ idejétől fogva a’ Zsidók 
köztt laktak. Móíés meg-pa- 
rantsolta az Izraelitáknak, 
hogy a’ magában meg-hóltt, 
vagy fúladott állatot, va^y 
annak vérét meg-ne egyék, 
hanem azt a’ jövevénynek 
és Proselytusnak adják.

A’ Proselyti Jufiitice, vagy 
Igazfágnak Proselytusai, egé- 
fzen a’ Zsidó Religióra ál
lottak, és környülmetélked- 
tek, ’s magokat a’ Móíés* 
epéfz törvényének meg-tar- 
tafára kötelezték, Minekelot- 
te környül- metélték volna 
Őket, meg-visgálták, mi ok 
indítja őket arra, hogy a’ Zsi
dó Religióra álljanak. Maj- 
monides azt írja, hogy Dá
vidnak és Salamonnak bol
dog uralkodálának idejében, 
feukit Igazfágnak Profelytu* 
fának be-nem vettek a’ Zsi
dók; mert gyanakodni lelie- 
tett, hogy inkább ezen Feje
delmeknek boldog idejek in* 
dította őket a’ Zsidó Religió- 
nak be-vételére, mint-fem az 
Igazfágnak meg-esmerése. Mi- 
nekutánna a’ Proselytust jól 
még-probálták és visgálták; 
azután környiílmetélték, és 
a’ íébje gyógyulván meg
mosták , ’s egefz testét eggy 
vízzel tele edénybe mártot
ták. Ez a’ Ceremonia vala- 
melly innepen efett, három 
3 bírák-

»81
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bíráknak jelenlétekben. A’ 
Profelytust, ha” fzinte a’ Zfi- 
dó Religiótól el-fzakadt is, 
fém gyermekeit, hanem ha 
Pogány anyától fzülettettek, 
többfzör meg-nem mosták.

A’ férjfi gyermekek tizen
két, a’ leányok pedig tizen
három efztendő előtt, az ö 
ízüléjiknek meg - egyezéfek 
pélkül, Profelytufokká nem 
lehettek. A’ leányokra nézve 
a’ környülmetélkedés hellyett 
a’ mosódás volt. Mikor a’
fgyermekek Pro fely tulokká
ettek, úgy nézték őket, mint 

Újonnan fzülettetteket, ők pe
dig fzüléjiket nem tartották 
többé magok ízüléjiknek. A’ 
Profelytulság által a’ rab fzol- 
gák is fzabadofokká lettek. 
A’ Rabbinufqk azt tanítják, 
hogy az Igazfágnak Profely- 
tufai új lelket nyertek menny
ből, új formát vettek ma
goknak. A’ Mófes’ törvénye 
nem engedett némelly íze- 
jnéllyeket Profelytufökká len
ni; némellyeket örökre, né- 
jpellyeket pedig tsak bizo
nyos ideig engedett. A’ Zfí- 
dók azt hilziír, hogy az a’ 
fok nép, a’ melly az Izraeli
tákkal eggyütt Egyiptomból 
ki-ment, mind Igazfágnak 
Profelytufaiból állott. Ezek 
közzé fzámlálják a’ Mófes’ 
Ipát.

Seiden, de Synedr, 1. a. c. a. 
idem- de Jur, JNat, & Gent. 1. a. 
c,

Proserpina , A’ Pokolnak
Királynéja, vagy Isten-Afzfzo- 
nya, másképen Deákúl L u 
n a , L i b e r a , Görögül H e c a te , 
f e r j e p h m e , Ceresnek és Ju

piternek leánya, Plútó’ fele- 
lége , kit Siciliában az Ethna 
hegyéről ragadott-el. Minek- 
utanna Ceres fok kerefés után 
meg-tudta, hol legyen az Ö 
leánya: kérte Jupitert, hogy 
azt fzabadítsa-ki onnan: Ju
piter olly fel-tétellel ígérte 
annak ki - fzabadúláfát, ha 
még pokolban femmit nem 
evett. De az Acheron’ fija 
Ascalaphus meg - esküdött, 
hogy rroferpina hét poma- 
granat magvat evett-meg; 
mellyért is Ceres Ascalaphust 
bagolylyá változtatta. Végre 
Ceresnek fok kérésére meg- 
tselekedte Jupiter , hogy 
Proferpina hat holnapig az 
égben, hatig pedig férjével 
lakjon,

A’ Mythologufok Proferpi- 
nán a’ földbe vetett magot 
értik, melly télen a’ földben 
vagyon, de az efztendőnek 
más réfzében ki-jö, és gyümöl- 
tsöt hoz. A’ Régiek a’ felső 
Hemisphaeriumot Venusnak, 
az alsót Proferpinának ne
vezték. Proferpinának, ku
tyát, fekete meddő állatokat 
áldoztak.

H a t .  C o m . Myth. 3.16. Gy· 
raid. Sy nt. D. Pit i f  cur. Hör. 
Ovid. P ir g .

Proseucha. Könyörgés
nek hellye a’ Zíidóknál, a’ 
mint maga a’ fzó is mutatja, 
melly jo a’ P r o f e u c h o m a j tó l , 
melly annyit tefzen mint kö
nyörögni. A’ Synagoga és a’ 
Profeucha köztt az volt a’ 
külonbbfég, hogy a’ Synago-
f ;ák a’ várofokban tetejes épü- 
etek, a’ Profeuchák pedig a’ 

várolókon kívül a’ folyó-vi- 
zek
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tek mellett való épöletek 
voltak, és más tetejék nem 
volt, hanem tsak a’ körülöt- 
tök levő élő-fáknak árnyéki. 
Illyen Profeucharól vagyon 
emlékezet Tsel. 16: is. Mi- 
nekutánna az Egyiptomi Zíi- 
dók attól a’ vefzedelemtöl, 
mellyre Ptolemaeus Philopator 
alatt ki-vóltak tetettetve, raeg- 
ízabadúltak: Alexandria mel
lett eggy Profeuchát építet
tek. 3 Macc. 7. Epiphanius ír
ja, hogy Sichemhezkét mért- 
földre a’ Samaritanu foknak 
eggy Profeuchájok volt, melly 
tető nélkül Amphitheatrum 
formára volt építve. L .  S y 
n a g o g a .

J J o ttin g e r . L e y d e k k e r .  C re ·  
n iu s .  F o js iu s  T u rn é k . G o d w i n .

P rotestánsok. Nevek az 
Evangelicufoknak í j a d tó l  
fogva. Tudniillik, midőn Spi- 
rában Ferdinand Romai Ki
rály Orfzág Gyűlést tartott, 
mellyben az Evangelicufok 
ellen kemény Edictumot tsi- 
náltak: a’ Fejedelmek és Im- 

erialis Várofok az ellen 
rotefiáltak , az honnan a’ 

Protellans név rajtok maradt, 
X. C o m itia  I m p e r i i , S le jd a n .  
S e c k e n d o r f . Hill. Luth.

Proteus. Eggy tengeri Is
ten a’ Pogányoknál, Oceanus- 
nak és Thetysnek fija, a’Ne-
Ítunus nyájjának őrzője; híres 

'ropheta volt, de a’kik vele 
jövendőt akartak mondani, 
azoknak elöízör reája kellett 
hirtelen rohanni, és ötét meg- 
kellett kötözni,különbben fok- 
féle formákra változtatta ma
gát , hogy a’ felelet adást el- 
terülhelse. Orpheus ezt az

M
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Istent minden dolgoknak ere
deteknek mondja; melly alatt 
a’ Mythologuíök azt a’ kö- 
zönféges matériát értik, melly 
a’ teremtésnek kezdetében 
fok formába változott. Au- 
gultinus Proteust az igazfág’ 
valófágos képének tartja, 
melly ezer formát vefz’ ma
gára , és a’ mellyet az ha- 
mifságtól nehéz meg-kütönb- 
böztetni. Ezen kólteméynek 
fundamentoma az, hogy E- 
gyiptomban volt eggy Pro
teus nevű Király, a’ kinek bi- 
rodalma a’ tenger’ mellyékén 
volt, és a’ ki minden nap’ új 
más más fzínü ruhába öltö
zött. O v id . Met. 1. a. v. V ir g .  
Geor. 4. D io d A .  a.

I P rotonÓtarius . Ezen 
fzónak épen más értelme va
gyon a’ Görög Ekkléíiában, 
mint a’ Romaiban. A’ Gö
rög Ekkléfiában , neveze
te in  Conííantinopolisban, 
a’ Protonotarius eggy a’ leg- 
főbb Ekkléfiái hívatalbe- 
li fzeméilyek közzűl, a’ Pa
triarcha után első; ez írja 
mind azokat a’ Leveleket, 
mellyeket a’ Sultanhoz kell 
küldeni. Ez alatt vágynak 
a’ Juris Profeilbrok, Ictufok. 
ő  vigyáz a ’ vevésben adás
ban való Contractufokra, te- 
ttamentomokra, rabfzolgák- 
nak el-fzabaditáfokra. Régen 
a’ Romai Ekkléfiában a’ Pro- 
tonotariufok arra valók vol
tak, hogy a’ Martyroknak 
hiítoriájokat, haláloknak kör- 
nyül-állafait, meg-írják. Ma 
a’ Romai Ekkléfiában Proto
notarius Apoítolicufok vágy
nak. Ezeknek Collegiumok 
4 Ψ
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tizenkét Praelatufokból áll, 
a’ kiknek hatalmok és köte- 
lefségek a’ Cardinalifoknak 
teílamentomokat kezekbe 
venni, a’ Szentek’ Canonilá- 
tiójokat ki-tsinálni, a’ Pápá
ra és Pápa’ Birodalmára tar
tozó dolgokat folytatni: az
ért is nekik fzabad minden 
Confiftoriumokban meg-jelen- 
n i: ok mennek-el a’ Pápával, 
tnikor Romából más hellyre 
valamelly Ceremóniának vég- 
be-vitelére utaz. p. o. mikor 
Vlll.ClemensFerrarábament, 
hogy a’ Spanyol Orfzági Ki
rálynak III. Filepnek Auíiriai 
Értz Herzeg Afzízöny Mar
garétával való házalagát meg
áldja. A’ Protonotariuíök- 
nak a’ Pápa’ kápolnájában, 
a’ Cavalcadékban és más kö- 
zönféges Ceremóniákban, az 
Abbáíok és minden Püspö
kök után való Eggyházi fze- 
méllyek előtt vagyon hellyek. 
Tableau de la Cour. de Rome,

* Prqtosyncellus. a ’ 
Conftantinopoliíi Patriarchá- 
nak Vicariufa.

Provisio . Ezen a 'Jus Ca
nonicum érti azt a’ Titulust 
vagy Inßrumenfumot, melly- 
nek ereje fzerént valaki va
lamelly Beoeficiumot nyer 
vagy bír. A’ Romai Udvar? 
»ál a’ kiísebb Beneficiumokat 
illető Proviíio tsuk a’ Bullá
nak meg - rövidítéfe, és az 
alá írás; minthogy a’ perga? 
mentre IrttBullák jgen drágák, 
Az alá írás tsak ezen fzókból 
áll: Concefjurn úti p é tiig  in 
preefentia 1)  jV. Papae; a’ rend
kívül való Proviíióknak a’ 
fáp a  maga Ír alá ezen fiók

kal: Fiat ut petitur, ’s a’ma
ga nevének első betűjét telzi- 
íel. L. Prasventio.

Psalmus , Zsóltár. Az Ó 
Teftamentomban eggy Cano
nicus könyv, mellyben Dá
vidnak és mátoknak énekeik 
vágynak. Ez a’ ízó jö a’ Gö
rög Pfállótól, melly annyit 
teízen, mint gyengén illetem; 
mert az éneklés mellett muíi- 
cálni is ízoktak. Jiagy ré- 
fzént majd mindenik Zsoltár
nak különös titulufa vagyon, 
■melly vagy a’ Szerzőnek, 
vagy a’ nóta tsinálónak, vagy 
az éneklőnek nevét, vagy a’ 
mufica fzerfzámot, vagy az 
ének’ melódiáját, vagy maté
riáját, vagy alkalmatoíságát 
jelenti. Némellyek a’Régiek 
közzülaz egél’zZsóltár könyv’ 
írójának Dávidot tartották, 
De a’ Zsoltároknak titulufaik 
ellenkezőt mutatnak, p.o. a’ 
9 0 , és még némelly Zsoltá
rokat, Mólés írta. Vágynak 
ollyan Zsoltárok, menyek
nek í'emmi tituluíáik nitsenek, 
m inta’ a. 73. 101. ioü. mind- 
azáltal azokat Dávid írta ; 
mert az abban való környül- 
álláfok épen ő reá illenek. Az 
50. 7Ó. és azt követő tíz Zsol
tárok előtt az Afaph’ neve va
gyon, és azoknak Stylufok 
magafabban já r, mint a’ Dá
vidé ; de nem lehet fel tenni, 
hogy mind azokat Asaph ír
ta volna, mellyek az ő nevét 
vifelik; mert némellyekazok 
közzül a’ Babyloniai fogla, 
got emlegetik. Sok Zsoltá
rok a’ Rore’ fijainak neveket 
vifelik, a’ ki az Izraeliták 
köztt támadást indított volt, 

Ezek-
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Ezek Leviták voltak, kiknek 
neveik a’ Zsoltárok’ elejekbe 
tétettettek, nem mintha azokat 
ok írták volna, hanem mivel
hogy azokat ók énekelték. 
Ugyan így kell ítélni azokról 
a’ Zsoltárokról is, mellyek 
a’ Jeduthun nevét vifelik , a’ 
ki eggy fó éneklő volt a’ Le
viták közzúl. Az 7a. a’ 107. 
és iso. Zsoltárok Salamon
nak tulajdouíttattatnak; az 
elsőbbet Dávid írta a’ maga 
fijának: az utolsóbbat Sala
mon írhatta. A’ Zsoltárokat 
Ksdrás fzedte rendbe, mellye- 
ket a’ Züdók öt réfzekre ofz- 
tottak : az első végződik a’ 
41, Zsoltáron, a’ málodik az 
7a. az harmadik a’ 90. a’ ne 
gyedik a’ 105. az ötödik a’ 
iso· A’ Selah fzó gyakran elő
fordul a’ Zsoltárokban, de 
igaz értelmét nehéz meg-ha- 
tártozni. A’ Chaldaeai Para- 
phrafis perpetuo temporeaék. 
fordítja: így értik lók Rab- 
binulok is, de minden funda- 
mentom nélkül. JSémellyek 
azt valamelly Muíicai jelnek 
tartják; máiok ollyan jelnek 
mondják, a’ mellyet az ollyan 
mondáfokhoz ragafztottak, 
mellyek a’ mi figyelmetefsé- 
günket meg-érdemlik. Ez a’fzó 
jő a’ Salaitól, melly fel-eme
lést tefzen, ps így a’ fzónak az 
éneklésben, és a’ fzívnek Isten
hez való fel-emeléfét teheti.

A’ Zsoltároknak Canonical 
méltóságokat a’ Züdók ésKe- 
refztyének mindenkor meg- 
esmerték; noha a’ Gnoíticu- 
fok, Nicolaiták , Manichaeu- 
fok, ésnémelly Anabaptifták 
tagadták legyen, hogy David

Propheta lett és Isteni Lélek 
által írt volna. A’ Zsoltáro
kat igen nehéz meg-érteni: 
oka a’ nehézfégnek a’ Zíidó 
nyelvnek homályofsáea: a’ 
fenn járó írásnak módfa: és 
a’ materia.

t  Psalmodia . Éneklés. A? 
régi Kerefztyének az Ö Iste
ni tifzteleteket a’ Zsoltárok
nak olvafáfokon és énekléfe- 
ken kezdették; de az ének
lés közzé ottan ottan rövid 
könyörgéfeket elegyítettek, 
hogy az annál kedvefebb le
gyen. Némelly Zsoltárok bi
zonyos alkalmatofságokra 
voltak rendelve, p. o. az 63. 
Zsoltárt a’ reggeli, 141. az 
estvéli Isteni tiízteletkor éne
kelték. Voltak Úr’Vatsorájá- 
ra, innepekre, temetésre való 
Zsoltárok is. AzAfricai Ekklé- 
íia az aa.Zsoltárt mindenkor a’ 
Chriílus’ fzenyvedésének inne* 
pén énekelte. A’ többZsóltáro- 
kat fórban énekelték; ki-vé- 
vén azokat, mellyeket a’ Ca
nonica Herd kon énekeltek. 
Mindenkor a’ Püspök vagy 
a’ Cantor rendelte-el, az Is
teni tifzteletnek mindenik ré- 
fzekor mellyik Zsoltárt éne
keljék. Athanalius, midőn 
az ö Ekkléfiáját az Arianus 
katonák meg - fzállották , a’ 
Diaconusnak meg-parantsol- 
ta , hogy azon alkalmatofság- 
hoz illő Zsoltárt énekeljen. 
Némelly Ekkléíiákban min
den Zsoltár után eggy kevés- 
fé meg-fzüntek, ’s ki-ki külö- 
nöfen imádkozott; az hofz- 
fzú Zsoltárokat két ’s három 
réfzekre ofztották, ’s minden 
réfz közit imádkoztak. Min* 
S den
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den Napnyúgoti Ekkléíiák- 
ban, ki-vévén a’ Romait, min
den Zsoltár’ végén a* Gyüle
kezet a’ Gloria Patrit mond
ta. De a’ Napkeleti Ekkléíiá- 
ban azt tsak az utolsó Zsol
tár után mondták. Az ének
lésnek módja négy - féle volt. 
Néha tsak eggy fzeméily éne
kelt, a’ többek azt hallgat
ták : néha az egéfz Gyüleke
zet eggyütt énekelt; és ez vólt 
a’ leg-régibb és leg-közönfé- 
gefebo éneklésnek módja: né
ha a’ Gyülekezet két réfzre 
ofztotta magát, ’s eggyik, 
eggyik vériét, a’ málik, a iná- 
fikat énekelte eggymás után: 
néha, kivált a’ mint a’ IV. 
Században igen nagy fzokás- 
ban volt, eggy el-kezdte a’ 
Verfet, ’s a’ nép pedig a’ vé
gén reá kezdte az éneklést.

A z én ek lést a z  Isten i tifzte- 
le tn ek  eg y  n ev ezetes  réfzének  
ta r to ttá k : azért is á llv a  én e
k e ltek  ; az  én ek lés’ m ódja két
fé le  v ó lt:  eg g y ik  a lig  különb- 
b ö z ö tt  az O lv a fá s tó l: a ’ má- 
íik  p ed ig  M uficai m elód ia  í'ze- 
rént v a ló  v ó lt.

A’ Zsoltárokon kívül más 
énekekkel is éltek. Augultinus 
tsinált eggy éneket a’ j 19 Zsol
tár’ formájára, melly által a’ 
maga Ekkléíiáját a’Donatis- 
ták’ tévelygéfek ellen akarta 
óltalmazm. Hilarius és Atn- 
broíius is tsináltatott éneke
ket, mellyekkelaz Ő Ekkléflá- 
jik éltek. De két vifzfza-élé- 
fek tsúfztak vólt-be az ének
lésbe , mellyek ellen az Atyák 
igen nagyon ki-keltek. Az 
elfő az, hojgy az énekléfsel 
a’ világi myucát, és a’ játíizó
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hellyekhez illő Áriákat elegyí
tették, a’ mellyek az Ekklé- 
fiai buzgófághoz nem illet
tek: a’ máíodik az , hogy 
inkább vigyáztak a’ ízép 
éneklésre, melly a’ füleket 
gyönyörködtette , mint a’ 
Izívbeli buzgóíágra.

A’ Muíica az éneklésben 
majd fzintén oliy régi, mint 
az éneklés. A’ leg-elfó éne
ket , mellyröl . tudósításunk 
vagyon , mellyet tudniillik 
Mofes és Mirjam az Izraeli
táknak Egyiptomból lett ki- 
fzabadúláíoknak emlékezeté
re énekeltek, dob fzó mellett 
énekelték. A’ Jerufalemi tem
plomban mindenkor Muficá- 
val énekeltek; valamint hogy 
ez mindenkori fzokáfok volt 
a’ Kerefztyéneknek is minden 
Századokban. Bizonytalan, 
mikor kezdettek a’ Kereíz- 
tyének Orgonával élni. 660- 
ban ajándékozott eggyet Con- 
ftantinus Copronymus a’ 
Frantziai Királynak Pipi* 
nusnak.

Clemens Marót, a’ Fran
tziai Királynak I. Ferentznek 
Cubiculanufa ízedte leg-elo- 
fzör a’ Zsoltárokat Rythmus 
versekbe Vatablusnak a’ Pa- 
rifi Academiában Zsidó nyelv’ 
tanítónak kérélere: Ö tsak 
ötven Zsoltárt végezettel, 
a’ többit Theodorus Beza 
tsinálta, mellyeket Magyar 
Orfzágban Szentzi Molnár 
Albert fordított a’ Frantziai 
Nóták fzerént. Bingh. 1. 14. 
c. I.

* Psa ltr ia . Éneklő afz- 
fzonyok a’ régi Kerefztyén 
Ekkíéliában, kik temetéskor 

ízok-
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ízoktak énekelni. M o r e ß e l l ,  
Pomp, feral. 2. 59. P i t i f c u s .

* Fsychb. Eggy Isten a’ 
régi Pogányoknál, kin a’ 
Lelket értették, mellyet Gö
rögül Psychének hívnak. Apu
lejus és Fulgentius le-írták a’ 
Cupido és Psyche közti való 
fzeretetet, ’s mint házafod- 
takeggybe. Psychének ollyan 
fzárnyakat festettek, mint a’ 
pillangónak vagy pillének; 
mert ezen kis állatnak gyor- 
Tafága, képe a’ lélek’ termé- 
fzetenek , a’ melly a’ Po- 
gányok’ értelmék fzerént nem 
egyéb , hanem eggy hirtelen 
való fzelló. vagy lang. Innen 
a’ pillét a’lélek’ képének tar
tották : eggy hóltt embert 
festettek, a* kinek fzájából
{alle repült-ki, ’s el-ment a’ 
evegöbe. Hygin.

Puda. Pexajos. Pes. Is
tenek, kiket a’ Malabariaiak 
és más Indulok, mint Ixora’ 
tárfait, tifztelnek. Púdat eggy 
vastag, nagy haiti, ízakal- 
latlan ember képében festik: 
bal karjában és eggyik tom- 

orán karikába tefeerodzött 
ígyó formát ta rt, bal ke

zében pedig juháfz bot va
gyon. Pexajos és Pes na
gyobbak mint Puda, és fzeb- 
bek. A’ régi Pogányoknak 
mezei Isteneikhez hafonlók. 
Ceremonies of the Eaß-Ind. 
Rei. Cer. V. 3.

Pudicitia . Eggy Isten- 
Afzí'zony a’ Romaiaknál, 
mellyen a’ Szemérmetefséget 
értették. A’ Püdicitiának Ro
mában két temploma volt, ’s 
maga is két-féle volt, Patri
cia cs Plebeja. Livius ennek

okát így befzélli. Virginia a* 
Patriciufok közzül való, Vo
lumnius Confulhoz ment, a’ 
ki a’ Plebehrfok közzül való 
volt. A’ Patriciufok közzül 
való fő afzfzonyok a’ Pudici
tia’ témplomából ki-hajtották 
ötét; minthogy maga álla- 
patján alól ment férjhez. Vir
ginia a’ rajta efett bofzfzúfág- 
tételt nehezen fzenyvedte, es 
hogy magának eleget· tegyen, 
a’ Plebeja Püdicitiának tem
plomot épített, a’ mellybe jár
tak ofztán a’ Plebejufoknak 
felefégeik. A’ Pudicitiát, eggy 
ülő alzfzony’ képében festet
ték, a’ki jobb-kezével ortzáját 
fedezte. Liv. 1. 10. Feßus.

* Pulsantes . így hívták 
az Ekkléíiában azokat, kik 
a’klaftromba be-akartak men
ni, de a’ kiknek előfzör tsen- 
getni és várakozni kellett. Az 
hellyet az hol várakoztakP«/- 

fatoriumnakhívták.DuFresne.
* P ulvinar . A’ Pogány 

Romaiak így nevezték a’ tem
plomnak azt a’ Segrestyéjét, 
a’ mellyen a’ Procefsióra ki- 
fzoktak menni. Pluvinnr Deo- 
rumnak azt az hellyet hívták, 
a’ mellyen a’ templomban az 
Isteneknek képeik állottak. 
A’ melly vendégségeket az Is
teneknek tifzteletekre adtak, 
azokat is Pulvinaria Deorum 
hívták. Néha a’ Pulvináron 
templomot értettek. Ad pul
vinaria Deorum omnia fup- 
plicare, mai fzokás fzerént 
tefzen, eggy közönféges poe- 
niteijtialis napot tartani. Tud- 
niillik, midőn a’ Romaiak 
valamelly nagy vefzedelem- 
tői féltek, Procefsiót tartot

tak,
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tak, az Isteneknek képeiket 
minden templomokból ki-rak- 
ták, a’ Procefsión fzéllyel 
hordozták , imádkoztak, az 
Isteneket engefztelték. Pulvi
nar iSW/'/nak eggy hellyet ké- 
fzítettek a’ Quirinus’ templo
ma mellett, hol a’ napot imád
ták. Argói, in Panv. de Lúd. 
Cire. Turneb. adv, 7. 17. &c.

Purgatori hm Azaz helly 
az hova mennek az halál után 
azoknak leikeik, a’ kik azok
ért a’bűnökért, mellyekkár
hozatot nem érdemelnek, e’ 
világon eleget nem tettek, 
hogy ott bizonyos ideig fzeny- 
vedjenek és tisztuljanak, mi- 
nekelötté mennybe menné
nek. Illyen értelmek volt a’ 
Purgatorium felöl a’ Pogá- 
nyoknak, Zfidóknak, Keresz
tyéneknek, és Mahummeda- 
nufoknak- A’Lélek’ tifztúlá- 
fáról való tudomány volt a’ 
Plato’ Philofophiájának eggy 
fő réfje, mellyet Virgiíius 
fzépen elő-ád. (a)

A’ Zfidók’ értelmek fzerént 
a’ Purgatoriumban eggy el'z- 
tendeig vagyon a’ Lélek.Azon 
idő alatt Szabad a’ Léleknek 
a ’ főidre jöpi, a’ maga vóltt 
testét meg-látogatni, ’s a’ kik 
neki baráti voltak, azok 
közit meg jelenni, V a' t, E- 
zen egéfz idő alatt a’ meg- 
haltinak leikéért imádkoznak 
ö k , ’s azt hifzik, hogy a’ lé
leknek tsendefséget ’sbünbo- 
tsánatot nyernek. A’ Rabbi- 
nufok’íráfaikeléggé mutatják, 
hogy a’ Furgatoriumról való 
tudomány ö nálok közönsé
ges. Rabbi Elifa eretnek lég 
be-eSett, ’s idvefségét kétség

be hozták. Mejer, eggy az Ö 
baráti közzűl, meg-tseíekedte 
azt, hogy az Elifa’ Sírja füs
tölt, meliy az ö Purgatorium- 
ban való léteiének jele volt. 
Máfik Rabbi a’ füstöt el-olz- 
latta, ’s azt mondta, hogy 
az Elifa’ lelke a’ i'urgalori- 
umból ki-fzabadúlt. Eggykor 
Rabbi Akiba látta eggy teme
tőben, hogy eggy régen meg- 
hóltt ember eggy nagy tso- 
mó fát emelt vállán, a’ kit 
ő az előtt esmert. Akiba kér
dette ötét; nintsen - é Segítőre 
fzükíége ? Az hóitt azt felel
te : minthogy ö életében vám- 
Szedő volt, most az eröfzak- 
kai el-vett pénzért kell neki 
fzenyvedni. Azután kérte Áki- 
bát, hogy az ő állapatjáról 
tudósítsa az Ö ltját és roko
nát, Akiba eló-találváD azo
kat, ezen Szókra tanította- 
meg. „ Dítséret legyen Isten
nek. “ Mihellyt ezen Jzókat 
ki mondták; azonnal ki Jza- 
badúlt az hóitt a’ Purgatori- 
umból, meg-jelent Akibának, 
’s jó akaratját meg-köfzön-
te· l blA Zfidók a’Purgatoriumot 
Abrahám’kebelének, az élők
nek kintses tárházoknak,Éden 
kertének, felső Gehennának 
nevezik. Szombaton a’ lel- 
keknek vagyon valamelly 
nyúgodalmok a’ Purgatori- 
umban ; mert akkor nem ég
nek. A’ nagy meg-tisztulás
nak innepén a’Zfidók könyö
rögnek a’ felső Gehennában 
lévő lelkekért.

A’ Romai Ekkléfiának Ta- 
nítóji azt mondják, hogy a’ 
Purgatorium eggy föld alatt 

való
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való helly a’ Pokol felett, a’ 
mellyben azdk a’ Lelkek 
mellyek az ő bűneikért az Is
ten’ igazfágának eleget nem 
tettek, tűz által tsudálatofan 
meg-tifztálnak. Ott tifztúlnak 
ok meg azoktól a’ tifztátalan- 
fágoktól, mellyek Őket az Ő 
örökké-való hazájokba való 
menetelben meg-akadályoz- 
tatnák, a’mint fzóll a’Triden
ti! mi Conciliumnak Catechi- 
fmufa. (c)

A’ Mahummedanufok két 
Purgatoriumot tartanak. Az 
elsőt Acíhab al-Cabr, vagy a’ 
Sírban való büntetésnek: a’ 
malikat, slrafnak nevezik , 
melly a’ Paraditsom és Po
kol közti való helly. (d) L. 
ytdhub ni- Cabr és jira f.

(a) Virg. Aen. 1. 6. (b) Cod. 
Chagiehah. Bartoheo. T. a.
R. Tanéban. Parafch. Tole- 
doth.Noah. (c) Cafal. devet. 
Cliriíi. Rit. c. 8 8. (d) D' Her·, 
belet.

PuRIM. Eggy nagy innep 
a’ Zfidóknál, mellyet fzerzet- 
tek annak a’ nevezetes fza- 
badúlásnak emlékezetére, a* 
melly lett Períiában Efther 
Királyné alatt. Mint. igyeke
zett a’ gonofz Hámán a’ Zfi- 
dóknak vefzedelmekre, mint 
hárította-el Mardochai Efther 
által ezt a’ vefzedelmet, bő- 
vön meg-vagyon az Efter’ 
könyvében írva. A’ Purim 
Perfiai fzó: forfot tefzen. Mert 
Plámán az efztendönek első 

.. holnapján tsinálta-ki a’ Zfi- 
dók vefzedelmeknek forfát, 
és ugyan-azon efztendönek 
tizen - kettödik holnapján a- 
karta azt vóebe-vinni. A’ Pu

rim innep ét a’ Sufánban lakó 
Zfidók az Adár hólnapnak 
tizen-negyedik, a’ Perfiában 
lakó több Zfidók pedig ugyan
azon hólnapnak tizen ötödik 
napján fzentelték, melly hói
na p a’ mi Februariufunkkftl 
meg-eggyez.

Ezt az innepet a’ Zsidók 
mindenkor meg tartották, ’s 
ma is meg-tartják. Az in
nep előtt való estvén fzoros 
böjtöt tartanak annak a’ böjt
nek emlékezetére, mellyet 
Esther és Mardocheus tar
tottak. A’ Synagogában égő 
lámpáfoknál öfzve - gyűl
nek, ’s mihellyt a’ tsillago- 
kat irieg-látják , az Esther’ 
könyvét azonnal kezdik ol
vasni. A’ könyvben öt hellyen 
meg.áll az Olvafó, valamint 
tőle ki-telik úgy kiált, ’s 
rettenetesen ordít. Míg az 
Hámán’ tíz fijainak neveket 
olvafsa, addig lélekzetet fém 
vefzen , melly azt jelenti, 
hogy azok olly hirtelen el- 
vefztek. Valaliányfzor Há
mán’ nevét említi, mind an- 
nyifzor a’ gyermekek verik a’ 
Synagogában való fzékeket, 
’s a’ mint lehet kiáltanak. 
Régen eggy nagy követ fzok- 
tak a’ Synagogába vinni, 
mellyet Hamánnak neveztek, 
és míg az Esther’ könyvét ol
vasták, mind addig más kö
vekkel verték, valamíg fzél- 
lyel nem tort, Eggy akafztó- 
fát is tsináltak, Ss arra eggy 
Hámán nevű fzalma embert 
fel-akafztottak. De minthogy 
gyanúfág volt a’ Zsidók felől, 
mintha ők azon tselekedetek- 
kel, a’ Kerefztyéneket és a’

Chri-
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Chrißus’ halálát tsúfolták 
vólna: minden Ő privilégiu
moknak el-vefztése alatt, ezt 
a’ Ceremóniát II. Theodoíius 
Tsáfzár meg-tiltotta.

A’ Purim innepe, a’ mint 
azt a’ Zsidók tartják a’ Po
gány Bacchanáliákkal na
gyon meg-eggyez. El'znek, 
ifznak, vígadnak. A’ melly 
lélek elevenítette az ö Aty- 
jaikat Sufánban az Ö ellen- 
légeik ellen : ma is az vagyon 
bennek. Ezen az innepen 
meg-engedik, hogy a’ kinek 
tettfzik, a’ réfzegfégig igyék: 
mert azt mondják, hogy Est
her akkor nyert a’ Zsidók
nak fzabadfágot, mikor As- 
verus Király meg-réfzegedett. 
A’ Synagogában mindennek 
megkell jelenni: mert min
den Zsidó vefzedelemben for
gott. Buxtorf Syn. Jud.c. 24. 
Schickhard. Orat, de festo 
Purim.

P uRiTA N USO K . így neve
zik Nagy Britanniában azokat 
a’ Reformatufokat, a’ kik 
Erfébet Királyné alatt a’ Ge- 
nevai Ekkléfiai igazgatásnak 
formáját állították-fel magok 
köztt, ’s az Angliai Litur-
fiát, nevezetesen pedig a’ 
'üspöki igazgatásnak mód

ját meg-vetették : és mint
hogy magok felöl úgy gon
dolkoztak, hogy ök az Isten’ 
Béfzédéhez tifztán ragafzkod- 
n a k , azért Puritanufoknak 
neveztettettek. Eleinten fem- 
mi közönféges Ekkléfiai fenyí
téket és Isteni tifzteletnek 
formáját nem követtek Ök, 
hanem mindenik Pap a’ 
millyet akart, ollyat állított-

fel a’ maga Ekkléfiájában. 
Cartwright eggy hires Theo
logus fzedte rendbe az Ö 
Theologiájokat eggy könyv
be, mellyet mint az ö Isteni 
tifzteleteknek reguláját, úgy 
tartanak. Neal> Hifi. Puri- 
tanor.

PünköST. Ezt az innepet 
a’ Kerefztyének a’ Sz. Lélek
nek az Apoftolokra lett le- 
fzállásának e ml é k e z é t e r e  
fzentelik. És minthogy ez 
a’ tsuda a’ Zsidó Piinköst 
kor, vagyHúsvét után ötven 
nappal efett; a’ Kerefztyének 
annak Piinköst vagy Görö
gül Pentecoste nevét meg-tar- 
tották. Ezen innepnek ere
detét némellyek az Aposto
loknak idejekre vifzik. Epi- 
phanius azt a’ Pünköstöt, a’ 
mellyre Pál Jerufalembe fie- 
tett, Keréfztyén Pünköstnek 
tartja, (a) A’ bizonyos, hogy 
már Origenes’ idejében a’ Ke- 
refztyéneknél a’ Piinköst fzo- 
kásban volt; mert Celfus el
len írott könyvében emléke
zik róla. (b)

(a) Epiph. Heer. 7S· Tsel. 
flo: 16. (b) Őrig. c. Ceis. 1. g.

PünköST. Eggy innep a’ 
régi Zsidóknál, melly a’ Ni- 
fan holnapnak tizenhatodik 
napja után ötven nappal eleit. 
Ezt másképen Heteknek in- 
nepeknek is hívták ; mint
hogy a’ Pafcha inrfepe után 
hét héttel efett, Ekkor mu- 
tatták-be a’ gabonának zsen
géjét. Égő áldozatra hét 
efztendös bárányokat, eggy 
borjút, két kost; engefztelÖ 
áldozatra két bárányt, bűn·



P ut . P yan .

ért való áldozatra pedig 
eggy ketskét vittek.

Ezen az innepen fzorgal- 
matosan tartoztak a’ Zsidók 
a’ templomot meg látogatni, 
ott az Istennek határ nélkül 
való hatalmát me^-esmerni, 
a’ gabona’ zsengéjét áldoza
tul be-mutatni, a’ Törvény
nek ki-adáfáért Istennek há
lákat adni , ,, mellyet az ő 
Egyiptomból való ki-jövete
lek után ötven nappal adott
ki az Isten a’ Sinai hegyen.

A’ mai Zsidók a’Pünköstöt 
két nap’ fzentelik: házaikat 
és a’ ííynagopát borostyán 
kofzorúkkál ékesítik, ’s a’ 
törvénynek ki-adását emle
getik. A’ Német Zsidók eggy 
hét rétit pogátsát futnék, 
mellyet Sinainak neveznek, 
melly hét rétek azon hét ege
ket jelentik, a’ mellyekbeaz 
Isten a’ Sinai hegyről ismét 
fel-ment.

Leo Mut. P- 3. c. 4. Bux- 
torf Syn. Jud.

P ü s p ö k . L. Epifcopus.
P u t e a l . így neveztek a’ 

Romaiak eggy kis óltárt, 
melly, a’ mint a’neve is mu
tatja, mint a’ kút üres volt; 
ezt az ollyan hellyekre fzok- 
ták tenni ; a’ mellyeket a’ 
mennykő meg-ütött. Illyen 
volt a’ Romai piatzon Mar
iyas’ és Janus’ képe mellett, 
mellyet Libo’ Putealjának 
hívtak, minthogy azt a’Ta- 
náts’ parantsolatjára Scribo
nius Libo építtette. Közel 
vólt ehez a’ Putealhoz a’ 
Preetor Tribun<ü]a., a’ki előtt 
folytak a’ városnak ezen a’ 
réfzén lakó pénz váltóknak

m
pereik. Az Arufpexek vala
mit a’ mennykö meg ütött, 
mind azt ezen óltár alá fzok- 
ták rejteni. *

Nardin. Vet- Rom. 4. 7. 
Sison. de Judic. 1. 98.

P uzza. Eggy Isten - AEt- 
fzony a’ dunaiaknál: tizen
hat kezei vágynak, mellyek 
kéfsel , karddal, lántsáSal, 
könyvvel, gyümőltstsel, plán
tákkal, kerekekkel, pohá
rokkal ’s a’ t. meg - vágynak 
rakva. A’ Chinai Bonzok azt 
befzéllik felőle: eggj'kor há
rom Nymphák jöttek-le az 
égből, hogy a’ földön eggy 
folyó vízben meg-förödjenek. 
Alig fzállottak a’ vízbe; azon
nal az eggyiknek ruháján Lo
tos xíquaticát vagy Veficariát 
láttak gyümőltsével eggyütt, 
melly honnan lehetett legyen, 
nem tudták meg - fogni. A’ 
Nympha, a’ kijé vólt a’ ruha, 
nem állhatta - meg, hogy a* 
fzép gyümőltsÖt meg-ne kó- 
ílolja, mellyet meg kóstolván 
mellében fogadott, ’s eggy fiú 
gyermeket fzült, a’ kit fel
nevelt, azután magára ha
gyott , ’s maga pedig az ég
be vifzfza - ment. Ebből a* 
gyermekből eggy nagy gyŐ- 
zödelmes vitéz és törvenyt- 
tévö lett: az anyját pedig 
Puzza név alatt tifztelték: 
de azt nem lehet tudni, mi
ért vagyon olly fok keze.

Kircher. China Illufir.
Pyanepsia. Eggy innep a’ 

régi Görögöknél: melly ne
vét vette, apó tu hopfein pya- 
na , a’ bab főzéstől, melly- 
ről Plutarchus így ír: „The- 
feus a’ maga atyját eltemet

vén,
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vén, azutan heted napra A- 
pollónak tett fogadását be- 
tellyesítette a’Pyanepfionhol
napban , mert azon a’ napon 
mentek-be a’ városba azok 
az ifjak, a’ kik Ö vele Cre- 
tából fzerentséfen vifzfza-ér
keztek. Azok minden-féle 
enni valójokat,a’ mimeg-ma- 
radt, öfzve-töltötték, eggy 
edényben meg-főzték, ’s azt 
nagy örömmel meg-ették.“ In
nen vették azt a’ fzokást: hogy 
ezen a’ napon babot főzze
nek. Ugyan akkor hordoz
tak eggy gyapjúval körül-ke- 
rített olajfa agat is, mellyet 
Ejrefionenek hívtak, az E'jros, 
gyapjú fzótól. Erre az ágra 
minden-féle gyiimöltsöt ag
gattak. Végbe -menvén az 
innep, az olaj ágat az ajtók 
elébe fzokták ültetni, mellyet 
minden vefzedelem ellen hafz- 
nosnak tartottak.

Qvak.

Pint, in Thefeo. Meurs. 
Graec. Fér. Caftellan, Fufold.

* P y r o m a n TEJA. T űz ál
tal való jövendölésnek mód
ja a’ régi Pogányoknál. A’ 
tűzi jelek, a’ mellyekből jö
vendöltek, voltak a’ viiíá- 
más , mennykő , égi tüzek, 
vagy M e te o r a  ig n e a . Kivált- 
képen pedig a’ varázslók (ok 
Ceremóniával éltek, mikor 
a ’ tüzből jövendöltek: a’ tü
zet eggy kerületbe zárták, a’ 
körül fok-féle tsudálatos moz- 
gáfokat tettek. Ezt a’ kerü
letet tűz templomának vagy 
P r r a th e j á n a k  nevezték. Ezt 
a’ P y r o m a n te jú t  leg-inkább a’ 
Perfák gyakoroltak. S tr a b o .  
1. IS.

P ythia . L. Oraculum.
Pythiai J á té k o k .  L, J á té k .

Q va k .

Q·
ζ^νΑΚΕϋ. Eggy Secta An
gliában , melly a* XVII. Szá
zadnak közepén támadott. 
Némellyek fzerént ez a’ név 
onnan vette eredetét, hogy 
a’ ki közönlégesen akart pre- 
dikállani; az elöfzör kemé
nyen refzketett. Máfok más 
okát adják ezen nevezetnek. 
A’ Quakereknek elfő Atyjok 
volt, eggy Fox nevű tsiz- 
madia, a’ ki minthogy igen 
melanqholicus ember volt, 
elöfzör Isteni jelentéfekkel 
ditsekedett, azután Prophe- 
tának mondta magát. Az ö 
Vallásbeli tudománya kevés
ből állott; leginkább a’ vir

tust és a’ Sz. Léleknek belfő 
világofságát fürgette. Az ő 
Isteni tifztelete igen eggyűgyü, 
és Valláfa minden Ceremo
nia nélkül való volt, ’s a’Sz. 
L é le k n e k  munkálkodását 
tsendesen várta. Az időnek 
környül - álláfi, a’ tudomány
nak újfága, ’s a’ kegyefség- 
nek és buzgófágnak ízép fzi- 
ne, fok követőket fzerzettek 
Foxnak, a’ kik eleinten né- 
melly rendeletlenfegekre ve
temedtek ; mert az útfzákon 
mezítelenen fzaladoztak , a’ 
Papokat az ö predikálláfok- 
ban meg - akadályoztatták; 
mellyért némellyek közzülök
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fogfágot is fzeny védték. Eggy 
Naylor nevűt magok közti 
Isten’ Fijának és Izrael’ Ki
rályának neveztek, ruhájo- 
kat az úton elébe teregették, 
és midőn Brittolba be-ment, 
neki Hofánnát kiáltottak: 
mellyet hogy meg-engedett, 
Ötét azért a’ maga tárfai 
meg-ostorozták, azután ma
gok közzul ki·vetették.

Azonban a’ Ouakerekeggy 
rendes Társafágot formáltak, 
’s fzoros életet követtek, tse- 
lekedetekben igazak, befzé- 
dekben vigyázok, ételekben 
italokban mértékíetefek; az 
öltözetben a ’ bújafágtól távol 
valók , életekben kegyesek 
voltak. A’ Quakereknek tu
dományokat Barclay és Pen 
fzedték rendbe, mellyet II. 
Károly Királynak be is mu
tattak. Az Ö tudományok
nak fő tzikkelyei ezek: Az 
Isten minden embereknek 
minden kú'lönbbfég nélkül 
eggy terméfzet felett való 
világofságot adott , melly 
eránt való' engedelmefség az 
embert idvezítheti: ez a’ vi- 
lágofság a’ Chriítus , amaz 
igaz világofság, melly min
den e’ világra jövő embert 
meg-világosít. A’ Szent írás 
ugyan Isten’ vezérléfe által 
irattatott, és minden e’ vi
lágon való Iráfoknál méltó- 
fágosabb : de az hitnek és élet
nek nem leg főbb regulája, 
hanem az Isten’ Lelkének, 
mint fő regulának, alá vét- 
tettetett. Az Isteni jelentés 
mafemfzünt-meg, hanem ma 
is adattatik a’ Sz. Léleknek 
bizonyos mértéke, hogy ki

Q va .

ki kereskedjen azzal. A’ kö- 
zönféges Isteni tifzteletnek 
hellyén, mind a* férjfijak, 
mind az afzfzonyok, tsende- 
fen tartoznak a’ Sz. Léleknek 
ő bennek való mozdúláfát 
várni, minekelőtte fzájökat 
meg-nyitnák vagy az imád
kozásra, vagy a’ predikál- 
lásra: a’ Religióból ki kell 
minden babonafágot és em
beri ceremóniákat rekefzteni, 
mint a’ világi tárfalkodás- 
ban is a’ füveg vagy kalap 
le vételt, embernek más előtt 
tifztefségből való maga meg- 
hajtáfát. ’s a' t. eggyik ember 
a’ máfikat tsak úgy nevez
ze, te; minda’ férjfijak, mind 
az afzfzonyok, a’ tifztefsé-
fet, józanfágot és igazfágot 

Övefsék, minden magok-vi- 
feléfekben , befzédekben és 
tselekedetekben : ne esküdje
nek, fe fegyvert ne vifelje- 
nek , fe ne hadakozzanak. 
Mind azú r’Vatsorájat, mind 
a’ Kerefztféget félre tefzik, 
mellyekröl azt tartják , hogy 
azok tsak pufzta Zsidó Cere
móniák voltak, mellyekkel 
mint typufsalúgy kellett élni 
a’ jövendő dolgoknak pél- 
dázolásokra: a’ prédikátori 
hivatalt és rendeléfeket meg
vetik; mind a’ két nemből 
való fzeméllyeknek fzabad 
predikállni és Prophetálni, 
a’ kiktifztefséges életet élnek, 
és a’ Sz- Léleknek munkál- 
kodáfát magokban érzik. Né- 
mellyeknek bizonyítáfok fze- 
rént, három tanúbizonyfágo- 
kat hifznek a’ mennyben; de 
az Oskolai fzókat, mint Há- 
romfág, Hypoftafis ’s a’ t, 

nem

Q v a .
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nem fzenyvedik : má fok azzal 
vádolják őket, mintha ők; a’ 
Chrifhxs’ meg-test.esüléfét, em
beri terméfizetét, Istenségét 
tagadnák , és az ö meg-fe- 
Γζί(.tetteiéfét , fel-támadáíát, 
mennybe méreteiét, tsupa Al
legóriára vinnék.

A’ mi az Ő közttök való 
Fenyítéket és az ó állapat- 
jokat illeti; minden dolgokat 
a’ magok Gyűlésekben foly
tatnak. Ezek a’ Gyüléfek 
fok-félék. Vágynak hólnapi, 
fertály efztendei, máíbd napi, 
és türedélmi Gyüléfek. Az 
hólnapi és fertály efztendei 
Gyülélékre, minden különös 
Gyüléfek Követeket külde
nek. Ott visgáliák meg-min- 
denik különös Gyűlésnek ál- 
lapatját: ki hágta-által a’ 
Társafág’ rendeléfeit?ki fize
tett Ekkléfiai adót vagy déz- 
mát? mell vétök Antichriftufi 
tselekedetnek tartanak ; kit 
büntetett-meg valaki azért, 
hogy ö adót és dézmát nem 
fizetett? a’törvényt rontókat 
meg-büntetik. Itt rekelztik- 
ki a’ vétkezőket a’ társafág- 
ból, ’s itt. vefzik abba vifzfza 
a’ meg-térőket, és mind ezen 
dolgoknak Jaifiromot tarta
nak. Ezen Gyűlésről az efz
tendei Gyűlésre apellálnak, 
mellyet mindenkor London
ban tartanak , és három Clas- 
fisból áll. Ezek vagy Reprae- 
fentánfok , kiket a’ fertály 
efztendei Gyűlés küld: vagy 
Correfpondenfek , a’kiilönbb 
különhb megyékből, és más 
tartománvokból, vagy Eggy- 
hazi fzolgák. Itt jelentik - be 
mind azt, valamit az hólnapi

és fertály efztendei Gyülé
fek végeztek : itt tsinálnak 
regulákat , mint kelljen a’ 
tizedekre ’s adókra nézve ma
gokat vifelniek, ’s a' í. Itt 
határozzák-meg a’ perieke·· 
défeket: itt tefznek a’ fze- 
gények felől rendeléfeket; itt 
adnak a’ Követeknek regulá
kat, mellyekre kell vigyázni 
a’ különös Gyüléfeknek: itt 
kéfzítik azt az into Levelet, 
mellyet minden hólnapi és 
fertály efztendei Gyűléfek- 
ben el-kell olvasni. A’ Má- 
fodik napi nevezetű Gyűlést 
a’ várofon kívül a’ Prédiká
torok tartják minden hétfőn, 
és azokról a’ dolgokról ta- 
natskozik , mellyek az efzten
dei Gyűlésnek idejéig esnek. 
A’Türedelmi Gyűlést is min
den héten tartják , melly a’ 
Megyéknek Correfpondenfeik- 
ből áll. Ez azoknak panafzo- 
kat hallgatja-meg, a’ kik a’ 
tizednek és adónak be-netn 
fizetéféértfzenyvednek; azok
nak az a’ végre való Capi- 
talisból fegítféget. adnak, vagy 
ügyöket forgatják, vagy mind 
a’ kettőt tselekefzik.

A’ Quakerek igen tsendes 
és mértékletes emberek , kik
nek erköltsök máfoknak is 
például fzolgálhat; eggymás 
eránt való fzereteteket és ba
rátságokat nem lehet eléggé 
dít sérni. Scriptores Rer An fi.

Qva  n te -coünc. Eggy Is
ten a’ Chinaiaknál, a’ ki, a’ 
mint ők állítják, ő közitök 
leg-elsö Tsáfzár és törvényt- 
tévő volt. Ö fzoktatta a’d u 
naiakat tifztefséges öltözetre, 
kik annakelötte mezítelenen 

jár-
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jártak; Ő vette azokat igazga
tás’formája alá, ’s Ö fzoklat- 
ta reá, hogy várótokban 
lakjanak. Eggy Óriásnak ké
pében adják - elő a’ képét, 
inelly eggy afztalon ül, 
mellyen eggy gyertya és fok- 
féle könyvek vágynak; háta 
megettáll az Ő fekete Istálló
mestere Lincheou, a’ ki fzin- 
te olly rettenetes tekintetű , 
mint az Ura. Hihető hogy 
Ouante-coung Fohival azon 
eggy ízemélly; minthogy a’ 
Hiítoricufok Foliit első Chi- 
nai Királynak tartják. Pur- 
chas.

Q van von. Eggy Isten a’ 
Japonaiaknál, kit fzáz kezű 
Istennek neveznek, minthogy 
fok kezei vágynak, mellyen
ben valamelly fzerfzamot 
vagy egyebet valamit tart; 
eggy nagy Lotos nevű plán
tán ül: a’ fején két gyermek 
vagyon, eggyik ül, máíik áll; 
a’ feje körül más hat gyerme
kek állanak kerek formában.

Kaempf Hilt. Jap. 1. 4. c. 8· 
Qvartodecimanusok. 

így nevezték a’ régi Ekklé- 
fiában azokat, a’ kik az Hús
vétet a’Zfidókkal eggyütt min
denkor Martiusnak 14. napján 
akarták tartani, akarmellyik 
napra efett legyen az. Ez az 
értelem nagy vifzfza - vonást 
ízűit a’ Napkeleti és Napnyű- 
goti Ekkléfiákban. A’ Nap
keleti Ekkléíia azt állította, 
hogy ezt a’ fzokást Sz. János 
Apollóitól vette. Az Ephe
lidi Püspök Polycrates min
den Afiai Püspököknek ne
vekben eggy hoízfzú mérges 
levelet írt a’ Romai Ekkléfiá-

N

hoz,és Victor Pápához, melly- 
ben a’ Napkeleti Ekkléíiának 
ezen fzokáfát oltalmazza. De 
a’ Pápa ezen levéllel meg-nem 
elégedett, , hanem a’ Napke
leti Ekkléfiát excommunícál- 
ni akarta; hanemha más Püs- 

ökök, nevezeteken Irenaeus, 
érték volna ötét, hogy azon 

dologért az Ekkléíia’ békeí'sé- 
gétmeg-ne háborítsa. A’Nap- 
nyúgoti Ekkléíia Péter és Pál 
Apollói’ rendeléfével oltal
mazta magát. Coníiantinus 
Tsáfzár alatt a’ Nicaeai Con
cilium rendelte, hogy Hus- 
vétot mindenkor Martiusnak 
14. napját követő Vafárna- 
pon kelljen fzentelni. De e- 
zen végezésnek fokán ellene- 
mondtak, mint az Antiochiai, 
Laodiceai, Carthagói, Brac- 
carai, és más Conciliumoknak 
végezéfekböl meg - tettfzik, 
mellyek a’ Ouartodecimanu- 
fokat kárhoztatták. L. Hús
vét.

Eus, Ec. Hifi. 1. s· Epiph, 
Haer. so. c, 1. Theodor. H. E. 
1. i. c. 10· Socrat. H. E 1.5. c. 
as. Hier, de Script.Eccl. c. 17, 
Aug, de haer. c. 39. Philaßr. 
in Catal. haer. c. 86. Baron. 
Hat. A i. Basnag.

Qvasimodogeniti. Hús
vét után való első Vafárnap. 
A’ régi Romai Eccleíia ezt 
nevezi: Dominica in Albis, 
vagy Pofi Albas, (fcilicet
depofitas) a’ mint némelly Ri- 
tualiílák fzóllanak: mert a- 
zok a’ kik Húsvétkor meg- 
kerefztelkedtek, ezen a’ na- 

on tették-le azt a’ fejér ru- 
át, mellyet a’Kerefztség’ al- 

kalmatofságával vettek-fel ■ 
a és



és a’ mellyet a’ templomba 
be-vittek, ’s ott tartottak, 
hogy az legyen bizonyfág ö 
ellenek, ha az hittol el-fza- 
kadnak.

Qvena v a d i . Eggy Isten a’ 
Napkeleti Indulóknál. Ez 
eggy Thronusban ül eggy fir- 
hang alatt, mellyet felvon
nak, mikor valaki imádkoz
ni akar előtte: a’ feje, füle, 
orra, az elefántéhoz hafonló, 
homlokán eggy fél hóid va
gyon: hajai hofzfzak, fzemei 
nagyok, fülei fzélefek, ortzá- 
ja fzeplős, testének több ré- 
fze, melly arany módra fény
lik, az «mberi testhez hafon
ló, négy kezei vágynak és 
eggy igen nagyon kidüllyedtt 
hala: a’ dereka pofztóval 
vagy festett gyóltstsal vagyon 
köriil-kerítve , melly le-függ, 
a’ köldöke felett pedig meg- 
vagyon kötve, a’ lábain fok 
arany gyűrűk látfzanak, 
eggyik kezében eggy karikát, 
malikban eggy hofzfzú botot, 
harmadikban eggy kúltsot, 
negyedikben eggy kötelet tart.

Ez a’ tsuda Isten az Ixora’ 
fija, a’ kit ö abban a’ pufz- 
tában nemzett, a’ mellyben 
lakott , minekutánna eggy 
Bramának fejét vette. Ele
fánt képe azért vagyon Oue- 
navadinak, mert az ö fzüléji 
elefánttá váltak volt, mikor 
Ötét nemzették. Még ifjúko
rában az anyja’ ruhája alá 
dugta vólt az ő nagy elefánt 
orrát, midőn eggykor az ölet 
meg ölelte , meilyért az atyja 
Ötét ki-herélte.

Az Indiai Tudó fok mint 
eggy meg-elégíthetetlen Is-

196 Qven.

tent, úgy adják ötét elő, a’ 
ki a’mit elébe teliznek,mind azt 
meg-efzi; azt mondják hogy 
ö eggy tzúkor tenger’ közepén 
lakik, mellette két afzlzo- 
nyok állanak, kik nagy ka- 
lanakkal fzüntelen rakják a’ 
tzúkort fzájába. Az Indulok 
minden munkájoknak zsen
géjét ennek az Istennek Ízen- 
telik. Ha ki valamelly köny
vet ír, az annak elébe ezen 
Isten’ nevét telizi; a’ mester
emberek is ölet hívják íegí- 
tségül. Azt mondják hogy 
Quenavadinak elöí'zör har- 
mintz-hat efztendeig kellfzol- 
gálni, ’s úgy hallgatja ofztán 
meg az ember’ ímádfágát: a’ 
tizenkettödik efztendö’ vége- 
felé meg-mozgatja a’ jobb fü
lét, melly azt jelenti, hogy 
ö még tizen-két efztendeig 
való tifzteletet kíván: azok 
el-telvén, ismét meg-moz- 
gatja a’ bal fülét, ’s az is 
azt telizi, hogy még az ő erán- 
ta való íizolgálatbó! tizen
két efztendö vagyon hátra.

A’ Coromandelben és Ma- 
labariában lakó Indufok, Au- 
guítusnak 4. napját igen fze- 
rentsétlennek tartják : mert 
Quenavadi azon átkozta meg 
az hóidat, azért hogy mikor 
ö el-efett , az Ötét meg-ne- 
vette; a’ meg haragudott Is
ten meg-átkozta mind az hói
dat, mind azokat, kik arra 
azon a’ napon reá néznek, 
azért is fenki azon a’ napon 
házából ki-nem megyen, főt 
vízbe fém néz, hogy abban 
az hóid’ képét meg-láfsa. Ce
rimonias. f f  the Eof t  Indians, 
ap. Rei, Cerem. T. %.

Qv ΙΑΥ-

Q v e n .
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Qviay-Poragray. Eggy 

Isten a’ Banianufoknál. íYli- 
dön az ö tifztefségére Pro- 
cefsiót járnak, ötét eggy győ- 
zödelmi fzekeren hordozzák, 
mellyet kilentzven-eggy fárga 
atlatzba öltözött Papok ki
férnek: a’ nép az úton le-fek- 
fzík előtte, hogy a’ fzekér’ 
ízeges kerekei rajtok által 
menjenek, ’s nagy betsületnek 
tartják, ha így testeket meg- 
febesíthetik. Az illyen em
bereket igen nagy tifzteletben 
tartják, ’s kiki azon vagyon, 
hogy azoknak ki-folyó vérek
kel maga testét vagy ruháját 
meg-fefse. Ovington. Voya
ges T. a.

t  Qvies, Tteniefség. Njá- 
godalom. Eggy Isten a’ régi 
Romaiaknál , a’ kinek tem
ploma a’ Porta Esquilina előtt 
a’ via Lavicanál volt. Sem
mi áldozatot nem tettek neki: 
mert a’ Romai nép, a’ mint 
Auguítinus annak okát adja, 
nyughatatlan volt, meliy in
kább az hadakozást, m inta’ 
tsendefséget J'zerette ; vagy 
minthogy restfégnek jele in
kább a’ tsendefséget , mint 
a’ munkát fzeretni. A’ Quiest 
azért fzámlálták az Istenek 
közzé; mert az életet a’ mun
ka után következő nyugoda
lom tartja.

Liv. 1. 4. /Inguft. de C. Ό. 
c. 16.

f QviETXSTáK. Eggy Secta 
a’ Romai Calholica Iíkkjé- 
íiában, a’ XVIÍ. Századnak 
vége-felé. A’ Theologia My- 
ítica, mellyet az V. Század
ban a’ Görög Ékkléfia kez
dett, a’ XII. Században a’

N

Napnyúgoti Ekkléfiában is 
esmeretefsé lett: azután fok 
ideig meg-fzúnt; a’ múltt Szá
zadban pedig fókák előtt ked
vet talált. Annak Szeretöji 
köztt nevezetes vélt eggy Mo
linos nevű Spanyol Pap, a’ 
ki midőn elöfzör hazájában, 
azután Romában nagy fzent- 
fégben élt volna; fok tanít
ványokat ízerzett magának; 
főt a’ Cardinalifok közziil is 
fok jó-akaróji voltak. Az hon
nan a’ lett, hogy ő eggy új 
Sectát állított-fel, melly a’ 
léleknek attól a’ titkos tsen- 
clefségétől, a’ mellyre ö igye
kezett, Quiestistáknak nevez
tettetek Midőn pedig Mo
linos a’ maga Spanyol nyel
ven írtt és 1675-ben Spanyol 
Orfzágban világra jött köny
vét Dux Spirituális név alatt 
Olafz nyelvre fordította, és 
azt 1681-ben Romában ki-ad
ta: némellyek azzal vádolták 
ötét, hogy ő a’ régi Begar- 
dufoknak tévelvgéfeket hoz- 
ta-vifzfza; holott pedig tsak 
a’ régi Mysticufoknak tudo
mányokat írta-le; tsak-hogy 
azt új fzólláfokkal és kedve- 
febb renddel adta-elő, melly- 
nek rövid fummája ez: „A* 
Kerefztyén embernek tökél- 
letes bóldogfága a’ léleknek 
nyúgodalmában áll, a’ meliy- 
ben az embernek íémmi aka
ratja és indulatja nints: az 
illyen lelket egyedül Istenre 
kell bízni, hogy a’mit Ö akar, 
azt tselekedje a’ lélekben: 
hogy az Istent minden juta
lomra való nézés nélkül tifz- 
tán kell fzeretni; és fém az 
idvcfségre, fém a’ kárhozat

ra»
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r.i nem kell nézni az Isten’ 
Keretébenaz Hl ye ft állapat- 
ban nem vétkezhetik az em
ber, fém a’ külső Isteni tifz- 
teletrenints fzükfég. ” Ezeket 
az értelmeket a’ régi Mysti- 
c ufókban el-fzeny védték, Mo- 
linosban pedig nem; mert ci
tet az Inquiíhio hólttig való 
tömlötzre ítélte, a’ mellyben 
ö  1696-ban meg-halt. Kár
hoztatta ötétXI. Innocentius; 
noha az előtt különös jó-aka
rója lett legyen is néki.

De mind ezek után is fok 
ezeren követték az Ö értel
mét, nevezetefen Olafz Or- 
fzágban; kik ellen midőn Vil i .  
Sándor és XII. Innocentius 
kemény Inquifitiót parantsol- 
i.ak, az háborúfágot még in
kább fel - gerjefztették. Spa
nyol ürfzágban is fokán kö
vették Molinóst; de a’ lárma 
leg-elófzör Frantzia Orízág- 
ban ütötte-ki magát. Mert 
midőn ama’ Cambrayi híres 
Érlek Feneion, 1697-ben a’ 
maga munkáját ki-adta, melly
ben a’ Mystica Tlieologiát 
igen nagyra betsűlte: azon
nal gyanufágba elért ö, mint
ha a’ Quietistákkal tartana, 
’s neki ellenébe tették mago 
kát Noailles Pariíi Érlek, Bos- 
vet Meauxi, Coder de Ma
rais Chartreíi Püspök. Fene- 
Ion oltalmazta magát: de az 
o elleníégi arra vették a’ Ki
rályt, hogy a’ dolgot Komá
ba az Apoftoli Szék elébe 
vinné. Feneion a’ Pápa’ ítélet- 
té;elének alá-adta magát, a’ 
ki az ő tudományát, mint té
velygést, kárhoztatta. L. He- 
jychitak, lUuminatuJck. Fene-

Q v in q .

Ion Maximcs des Saints. Carp- 
zov. Di/Γ. de Kelig. Quietift. 
Mojer. Diliért, de Quietift. 
Perfec. &c.

Qvindecim v ir i . Eggy 
RomaiTanátsbeli fzeméllyek- 
ből álló Collegium , melly az 
áldozatokra vigyázott. Tar
quinius Superbus alatt tsak 
két fzeméllyek voltak ezen 
hivatalra rendelve, kikel Du- 
um ViriwtM hívtak. Végre tíz
re nevelkedtek, és Decem Vi- 
ri'nek, Cicero’ idejében pedig 
Quindecern Timié k neveztet- 
tettek ; melly neveket azután 
is meg-tartották, noha azu
tán hatvanarr is voltak le
gyen. Ezek, valamelly ál
dozatnak napját meg-előző 
estvén Procefsiót tartottak a’ 
vároíön , a* midőn eggy rú
don eggy tengeri Delphin ne
vű nagy halnak képét hor
doztak; minthogy az az hal 
Apollónak volt Izentelve. Az
ért is , a’ mint a’ régi pénze
ken lehet, izemlélni, ezeknek 
a’ Quindecern /ú/v/nek tzíme- 
reik eggy Delphin és eggy há
rom lábú Izék volt. Ök mon- 
dották-meg a’ Sybillák’köny
veiknek értelmeket: de arra 
mindenkor megkeliett lenni 
a’ Senatus Co nj'u It ummik,
vagy a’ Tanáts’ világos pa- 
rant solat jának. Sérv. in Aen.6. 

Qvinqvagesíma. L. Se·
ptuagejima.

Qvinqvatria, Eggy in- 
nep Romában a’ Minerva’ 
tifztefségére, hafonló az At
hénében való Panathenaeá- 
hoz. Ouinquatriának' azért 
hívták, mert Martiusnak rs.

nap-
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napjától fogva öt napokig tar
tott. Az első napon vér nél
kül való áldozatokat tettek, 
úgymint a’ mellyen iziilet- 
tetett Minerva: a’ tnáfodik, 

.harmadik, és negyedik napon, 
hartzoló játékokat tartottak; 
minthogy Minerva az hada
kozásnak Istene volt; az ötö
dik napon a’ városban eggy 
Proceísiót tartottak, ’s Mi
nervának barmot áldoztak. 
Ugyan-akkor tifztelték Mi
nervát az ifjú férjíijak és alz- 
fzonyok, hogy nekik bóltses- 
féget ’s tudományt adjon. Ha- 
fonlóképen az Orvoíök is ak
kor ajándékot adtak neki. 
Ovid. Falt. 1. 3.

Qvinq veviri. Papok a’ 
régi Romaiaknál, kik az ha
lotti áldozatokra és az Ere
bus’ ceremóniájára vigyáztak. 
Meg-tettízik ez eggy Metz 
váróidban találtaLlatott In- 
feript ióból. A l. A n to n iu s .  
M a r t iu l .  P o n ti/ ' .  C u r. Τ7ΤΓΓ 
F ir .  S a c r o r .  E r e b i .

M o n tf a u c . Ant. T. 5.Part. i.
Qvintilianusok . Eret

nekek Phrygiában a’ II. Szá
zadban: neveket vették eggy 
Quintilia nevű afzfzonytól, a’ 
kiMontanusnak követője volt, 
és a’ Montanisták köztt Pro- 
phetának tartattatott. Ezek 
is Montanisták voltak ; de a’ 
mi őket a’ többektől meg- 
különbböztette, az volt, hogy 
Ók a’ Papfágra, löt Piispök- 
fégre , afzfzony okát is válafz- 
tottak azon az okon, óiért 
a’ Chriítus eggy Prifcilla nevű 
afzizonynak, afzfzony képé
ben jelent-meg, ’s vele eggy 
ágyban feküdt, annak jelen

tésére, hogy az afzfzonyo- 
kat is fzintén úgy válalztoua 
Isten a’ Paplagra, mint a’ 
f’érjíijakat. Azért is ók Évát, 
Mirjáinot \r a’ t . tifztelték. 
Voltak közttök ifjú Prophe
ta alzfzonyok. Elófzör a’ 
Quintilianul'ok’ értelmeket 
tsak bolondfágnak ítélték. De 
midón az gyökeret' kezdett 
verni: a’ Laodiceai Conci
lium 320-ban kárhoztatta azt. 
Epiphanius írt a’ Quintilia- 
nufok ellen. E p ip h . Haer. 49, 
Búron, a. 173.

Qvirinus. Ezen név alatt 
tifztelték a’ Romaiak Romu- 
lust halála után. Midőn Ro
mulus a’ Sabinufoknak Ki
rályokkal yTatiufsal fzövetsé- 
get kötött: abban eggyeztek- 
meg, hogy a’ két népet azon- 
e^gy lábra, állítsák. E’ fze- 
rent a’ várost Romának, a’ 
lakofokat Quiritefeknek hív
ták, vagy a’ Sabinufoknak fő 
várofokról Curesröl, vagy a- 
zoknak Q u ir is  nevű Istenek
ről. Q u ir is  a’ Sabinufoknak 
nyelveken, nyilat, vagy nyi
las Istent telzen. Ezt a’ Qui
ris Istent tifztelték Romában 
Romulus alatt: de halála után 
hellyette ő magát tifztelték 
Quirinus név alatt.

Nagyon hihetőnek tartják 
a’ Tudófok, hogy Romulust 
a’ Tanátsbeíi emberek ölték- 
meg , kik eggy Julius Procu
lus nevű ember által el-hí- 
tették a’ népet, hogy midőn 
ő utazott volna , Romulus 
meg-jelent neki , és paran- 
tsolta, mondaná-meg a’ nép
nek, hogyÖaz égbe, azhon- 
nau ízármazott, vifzfza-ment, 
4 és



2 0 0

és nekik Quirinus Isten név 
alatt mindenkor fegítfégül le- 
fzen. Azt is mondotta Pro
culus, hogy neki Romulus 
eggy fényes pántzélban je- 
lent-meg, és a’ termete fok
kal nagyobb volt, mintáz ha
landóké fzokott lenni. Ezen 
a ’ nép igen meg-örült: a’zú
golódástól meg.fzúnt, ’s Ro- 
mulust kezdette imádni. A’ 
Poéták azt írják, hogy Ro- 
mulust Mars Isten vitte-fel 
az égbe. A’ Quirinalia in- 
nepet Februariusnak 17. nap
ján fzentelték neki: az Ő Fö- 
Papját Flamen QuírinalisnoM. 
hívták, a’ ki mindenkor a’ 
Patriciulók közzül való volt,

Liv. 1. i. c. 15. Plut, in Ro
mulo. Ovid. Met. 1. j 4..

Ovisango . Eggy Isten a’ 
Guaguafoknál vagy Jagesek- 
nél, Africának Matamba ne
vű Orfzágában. A’ képe ti- 
zenkétláb magafságú, mellyet 
elefánt fogakkal kerítenek- 
be, meUyeket olly ember’fe
jének bőriyel fzoktak-be te
ríteni, a’ kit erófzakoíán fog
nak -el, ’s ennek az Istennek 
meg-áldoznak, Azon kívül 
ketske vérrel , mellyet az 
óltára mellé töltenek , és Pál
ma borral áldoznak neki. 
Purchas,

QviTgALCOALT. Eggy Is
ten a’Mexicobelieknél, kit a’ 
kereskedők tií'zteltek. Az ő 
innepe előtt negyven nappal 
eggy fzép termetű rabot vet
tek, a’ ki azon idő alatt ezen 
Istent példázta, ’s a’ kit az 
innep napon neki meg-áldoz?

Qvis.

tak : de az előtt meg-mosták 
ötét az Istenek’ tavokban, 
vagy abban a’ vízben, a’ 
mellyllyel éltek akkor, mi
kor ezt a’ rabot az Isten’ ké
pévé tették. Ez a’ nyomo
rult, egéfz idejét tántzoláfsal 
és vígadozáfsal töltötte , ’s 
a’ fokaíág ötét fzüntelen tisz
telte : az innep előtt pedig ki- 
lentz nappal két öreg Pap 
tudtára adta neki, hogy Ő 
meg-fog ölettetniés áldoztat- 
tatni: mindazáltal vígan kel
lett neki magát mutatni, és 
ha látták az ő fzomorúfágát, 
valamelly réfzegítő nedves- 
léget adtak neki a’ Papok, 
jnelly ötét érzéketlenné tette. 
Midőn az innep jelen volt: 
azt az áldozatra való embert 
ismét imádták, és neki jó il
latot tettek; éjjel pedig tizen
két órakor meg-áklozták, ízí
vét az hóidnak Izentelték, az
után az Isten’elébe tették,

Cholulában, hol a’ levegő- 
ég Istenének tartották Ouit- 
zalcoalt, ötét másképen tifz- 
telték. Ötét tartották a’ vá
rótoknak elfő építőjöknek és 
az áldozat’találójának, ülve 
festették, a’ ruháján fok ve
res keréfzt Játlzoit, az ö tifz- 
telöji bőjlöl1ek,a’ magok nyel* 
vekláól, fülűkből vért ízív
tak , hogy ö előtte annál ked
velek bek legyenek. Minek- 
elötte hadba mentek, öt férjfi 
és ugyan-annyi hárpm elz- 
tendós leány gyermekeket ál
doztak neki.

R e l .  o f  th e  M e x ic a n s  a p .  
R e l .  C er. T. 3,

Q v i t .

R.
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* -R-ABBANISTáK. L, Ka-
raiták.

Rabbinusok. így nevezik 
a’ ZíidÓK. az ő Tanítójukat, 
Nevezetefen a’ régi Pharifaeu- 
fok íz érzették ezt a’ nevet. 
Ezek az Oskolákban magas 
fzékekben tanítottak, a’ ta
nítványok pedig az ö lábaik
nál ülték: innen mondja Pál 
magáról, hogy Ö Gamaliel’ 
lábainál nevelkedett. Ezek 
a’ Tanítók vagy tsak a’ Sz. 
írást követték, vagya’ Tradi- 
tiókát, vagy a’ CabbtÁaX taní
tották: és így mind a’ Taní
tók, mind a’tanulók, három
félék voltak. A’ kik az írást 
követték, azokat Karaitdk- 
nak, a’ k ika’ Cabbaldt, Cab- 
ba ifidkn&k, a’ kik a’ Tradi- 
tió t, azokat Rabbi nufokunk 
nevezték. L. Cabbala. Ka- 
raiták.

Senki Rabbinufsá nem le
hetett, míg a’ Törvényt és 
a’ Traditiokat jól meg-nem 
tanulta. A’ ki pedig Rabbi- 
nuísá lett, annak fö tzélja a’ 
volt, hogy magának betsiíle- 
tet Szerezzen a’ nép előtt. 
Sok könyveik vágynak a’ Z(i- 
dóknak az Aftronomidrál, Me
dicináról ’s Theologiáról, 
mellyeket a’ Rabbinusok ír
tak. Azt mondják, hogy a’ 
Mófes’ iedejétöl fogva a’ je
len való időig, fzakadatlanúl 
voltak nekik Rabbinusaik. 
Sokat befzéllnek az ö Osko- 
lájikról, mellyeket a’ Jerufa- 
lemi templomnak el-puí’ztú- 
lála után Palae liinában építet-

N

R .

tek, ’s az azokban éltt taní
tókat is meg-nevezik. De 
mind ezeket bizonytalanul 
mondják.

Hihető hogy a’ Rabbi ne
vezet nem folt idővel kezdő
dött a’ Chriftus előtt, és hogy 
leg-elofzör az a’ Simeon ne- 
veztettetett Rabbinak , a’ ki 
a’ Jeruí'alemi templomban a’ 
Chriftust ölébe vette. Talám 
ezen nevezetre a’ Zíidóknak 
az az hafzontalan képzelődé- 
íék adott alkalmatofságot, 
mintha már a’ Tudomány Ö 
közttök a’ tökélleteí'ségnek 
leß-felsöbb gradufára jutott 
volna ; azért is ők kevélly ti- 
tulufokat adtak az ő tanító- 
jiknak , a’ mellyért a’ Chri- 
ítus kárhoztatja , őket, ’s inti 
a’ maga Tanítványait , hogy 
magokat ne hívafsák Rabbik
nak.

Az időtől fogva , hogy a’ 
nagy Synagogának tagjai öfz- 
ve - állottak, a’ äJife/mdnak. 
ki-jöveteléig a’ Pharilaeufokat 
vagy Zfidó tanítókat Tannai- 
mohnak: attól fogva a’ Ba
bylonia! Talmudig, Amorai- 
moknák hívták, minteggy 
fzáz efztendővel pedig azu
tán Seburaimoknak, végre 
Gaonimoknak nevezték. De 
a’ később időkben, mint
eggy hét fzáz efztendöktöl 
fogva, közönfégefen tsak a’ 
Rabbinus név vagyon íizokás- 
ban, mióltától fogva tudni
illik 1040-ben a’ jVlahummeda- 
nusFejedelmek Mefopotamiá- 
ban az ő Oskolájikat el-pufz- 
S tí-
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titották, ’s T iidófaikat el-fzé- 
lefztették. A’ leg - hirefebb 
Rabbinufok ezek voltak. Nat
han, a’ Romai Academiá- 
nak feje a’ XII. Századnak 
elején. Aben Esra, a’ ki 1174- 
beu halt-meg, ’s tudós vilá- 
gosítást írt a’ Sz. Írásra. Maj- 
monides, a’ ki 1131-ben ízü- 
lettetett Cordubában, és min
den Rabbinufok köztt leg- 
okofabb. Jofeph Kimchi 1160- 
ban: David Kimchi az elsőbb
nek hja, a’ kit a’ Zíidók an
nyira betsülnek, hogy példa
beszédben a’ nevére tzéloz- 
ván, melly molnárt tel'zen, 
azt ízokták mondani: ,, Kim
chi nélkül nints Semmi lií'zt, 
az az tudomány.” Salamon 
Jarchi, a’ ki a’ XII. Század
ban Langvedociában élt, és 
a’ Gemarára eggy világosító 
könyvet írt.

L, PhariJ'wus. Talmud, ’sa't. 
Leo. Mut. Cer. Jud. P. a. c. 3. 
(Junceus de Rep. Hebr. tiar- 
tolocc. Bibi. Rabb. Seiden, de 
Syn. Hebr. Buxtorf.

'R abdomanteja. Eggy 
jövendölésnek neme, mellyet 
velzSzö által vittek - végbe. 
Miképen ment legyen végbe, 
és hogy a’ Babyloniaiak él
tek legyen azzal, meg-tettSzik. 
Ezechielnek 21 RéSzéböl. Hie
ronymus , Theodoretus , és 
Grotius , midőn ezen Hellyet 
világosítják, azt mondják: 
„ A’ Chaldteufoknak ízoká- 
fok volt, hogy midőn ók va- 
lamelly nagy dologhoz akar
tak fogni, vagy útra indulni. 
*sa t. nyilakra, veSzlzökre, 
páltzákra bizonyos Szókat és 
jeleket írtak; azokat vala-

melly edénybe tették, abban 
öízve-rázták, zavarták, azu
tán eggyet ki-vontak, és a’ 
mi arra volt írva, azt tar
tották feleletnek. Ezechiel
nek említett Hellyéból úgy 
Játfzik, iiogyaz hadakozásra 
tarLozó dolgokra nézve nyíl
lal, más dolgokra nézve pe
dig veSzSzövel vagy páltzaval 
éltek. Azt írják, hogy. Ma- 
hummed Meccaban Abra- 
hámnak és lsaknak képeiket 
ineg-találta, mellyek dlyen 
jövendölő nyilakat tartottak 
kezeikben: ö pedig azokat 
ölzve-törte; minthogy azok 
a’ kegyes öregek ollyan ba- 
bonaíággal Soha - Sem éltek. 
Clodius, de M agia Sagittarum. 
D . Kimchi & Abarbanel ad 
Ezech. ai. 16. Del. Rio. &c.

* Radegast . Eggy Isten 
a’ régi Pogány Slavusoknál. 
Némellyeknek értelmek Sze
rént, az Hunnulöknak vagy 
Gothulóknak Radagajsus ne
vű Királyok volt ez, a’ ki 
Arcadius és Honorius Tsá- 
fzároknak idejekben 200,000 
emberrel Olaíz OrSzágot puiz- 
tította, ’s aJ kitoSztán halála 
után Isteni tisztelettel illettek. 
Az ö képe tiSzta aranyból 
volt, a’ fején eggy értz koro
nát vilelt, a’ korona felett 
eggy Sas ült ki - terjeSztett 
Izárnyakkal, a’mellyet eggy 
pais fedezett, mellyen eggy 
ökör fő lálízott, balkezében 
eggy két-élű fejízét tartott. 
Morva Orízágban eggy Rad- 
bost nevű hegyen tilzlelték 
ötét. Ma is Szokálok a’ Mor
váknak Sz. János napja után 
arra az hegyre gyűlni, ’s ott 

111a-
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magokat játékkal és tántzo- 
láfsal múlatni. A’ képe a’ 
Mecklenburg! tartományban 
Rethraban állót, a’ inellyet 
960-ban I. OttoTsáfzár töre
tett öfzve. Máfok ezt az H y
perboreus Apollónak tartják: 
máfok ismét nem Istennek, 
hanem Istenek’ erdelyeknek 
mondják, melly az Obotri- 
táknak régi Rethra nevű vá- 
rofok mellett volt. ^id. Brem. 
Hilf. Ec. 1. 2. c. i i . Helmold. 
Strcdovfzki Sacra Mo ra v. 
hilt.

Rajas. Eggy Szerzet a’ 
Napkeleti Indulóknál, melly 
a’ Braminek után való. Vágy
nak ott fok ollyan Rendek, 
mcllyek eggymástól függe
nek : nevezetefebbek , a’ 
Chouria Bankham, vagy a’ 
.Napnak Rende: a’ Tómmá 
Bankham, vagy az Hóidnak 
Rende. Azért nevezik úgy 
ezeket, mert arz ö leikeik ré- 
genten vagy a’ napban vagy 
az hóidban laktak. A’ mi az 
alíobb rendű Rajafokat illeti; 
azoknak eredeteket a’ tsilla- 
goktól hozzák, és azt hiízik, 
hogy azok a’ futkofó tüzek, 
mellyek éjjel a’ levegő-égben, 
mint a’ tsillag úgy látfzanak, 
a’tsillagokból le-hulló lelkek. 
Ha az illyen valarnelly gyü
mölcsre élik, és azt vala- 
melly terhes alzfzony meg- 
efzi, az a’ gyümölts lelkesíti- 
meg az ö benne lévő gyer
meket, a’ melly tüzek pedig 
a’ füvekre esnek , azok a’ 
barmokban levő hajzatokat 
lelkesítik. F. Bouchet. Lettet 
to M. Huet. concern to Me- 
tempsycholis.

Ram. Eggy Isten a’ d u 
naiaknál, a* ki a’ maga pre- 
dikállásának hatható ingáért, 
és tanítványinak íókafágokért 
azt érdemiette, hogy halála 
után Istenné tették. Nyóltz- 
van ezerfzer ment a’ lelke 
eggy állatból másba által ha
lála után, végre eggy fejér- 
elefánt formájában jelent- 
meg. Kircher Ramot Fonák 
tartja. L. Fo.

Kircheri China Illuítr.
Ramadhan . Eggy közön- 

leges bojt a’ Mahummeda- 
nufoknál. A’ Ramadhan ki- 
lentzedík holnapja az Ará
biái elztendönek. Ezen hol
napban bójtölnek a’ Mahum- 
medanufok a’ Koránnak ezen 
parantsolatjafzerént: ,,A’Ra
madhan holnapban, a’ melly- 
ben a’ Korán az embereknek 
tanítótokra, a’tanításnak ví- 
lágofitáfára, ,a’ jónak és go
nosznak meg - különbbözte- 
télére az égből alá küldet- 
tetett, bójtoljetek. A’ ki 
azért ezen holnapban jelen 
vagyon, böjlöljön : a’ beteg 
pedig és a’ ki útra ment, 
másfzor ugyan-annyi napo
kon bójtöljön. Az Isten ezt 
könnyűvé, és nem nehézzé 
akarta néktek tenni, hogy a’ 
napoknak fzámokat be-töhsé- 
tek, és Ötét dítsérjétek azért, 
hogy Ö titeket meg-tanított, 
hogy ötét magafztalhafsátok. 
Szabad néktek a’ böjt után 
éjjel a’ti fele légetekhez köze
líteni, ok a’ ti öltözetetek, ti 
pedig az ö öltözeti vagytok: 
ehettek ihattok reggelig, mind 
addig, míg a’ fekete tzérnát 
a’ fejértől rneg-különbböztet-
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hetitek. Azután böjtöljetek 
éjjelig, és maradjatok az Iste
ni tiíztelet’ hellyén. “

Ez a’ bojt abban áll, hogy 
fiz ember nappal nem efzik 
’s nem ií'zik, lem felefégéhez 
nem közelít, melly nap1 fel- 
keltétöl fogva addig tart, míg 
a ’ tsillagok fel-tettlzenek: és 
ezen törvény alólfemmi mun
kás vagy mester ember ki- 
nem vétettetik: a’ betegek, 
htazók, táborozó katonák, 
kik a’ Ramadhan holnapban 
nem böjtölhetnek, másfzor 
egéfz holnapon tartoznak böj
tölni. A’ Mahummedanufok 
ezt az holnapot fzentnek tart-
I'ák , ’s azt mondják, hogy eb
jen a’ Paraditsornnak kapu-
Í'a  nyitva, a’ pokolé pedig 
>e-zárva áll. Koran, c. a. D' 

Herbelot.
Ramanoujas. Eggy Secta 

az Indiai Braminek koztt, kik 
az ónoktól fogva az homlo
kokig eggy Y. formát festenek 
krétával. Ezek Quietisták,’s 
azt tartják, elég ha az ember 
magát eggyfzer az Istennek 
adta, és ha azután vétkezik, 
a’ Viílnou azért ötét meg- 
nem bünteti; mert a’ kit Ö 
eggyfzer fzeret, azt fólia ei
nem hagyja. Mezítelen fő
vel járnak, rövid hajat vifel- 
nek,tsak a’fejek’ tetején hagy- 
nak-meg eggy fürt hajat, 
mellyel öfzve-köfve hátra le- 
botsátanak.

y f  Roger. Relig. of the 
Bram. P. x. c. a.

Raphael . Eggy azon hét 
Angyalok közzül, kik fzunle- 
leu az Isten’ Királyi izéké kö
rül állanak. Az Írás ö felö

le nem emlékezik, hanem tsak 
a’ Tóbiás’ könyve. Tobiás- 
fál utazott a’ Raguéi’ leányá
ért, a’ kit Tobiaí'sal eggyütt 
az atyjához vitt. Szépen le
írja ötét Milton a’ maga Pa- 
raditsomában. Raphael an
nyit tefzen, mint Isten’ Orvos- 
faga, mellyet onnan vett, mert 
Sarát és Tóbiást meg-tartotta.

Raspoutes. Eggy Secta 
a’ Banianuí'oknál, melly a’ 
Samarat nevű Sectával majd 
jnipdenben meg - eggyez. Hi- 
í'zik a’ léleknek eggy testből 
máíikba való költözéfét: az
onban azt mondják, hogy a’ 
férjfijaknak leikeik madarak
ba költöznek, mellyek az ö 
jó barátjaiknak jó vagyrofzfz 
fzerentséjeket előre meg-jelen- 
tik: azért is nagy fzorgalma- 
tofsággal figyelineznek a’ ma
darak’ énekléfekre és repulé- 
fekre, mellyeket ök különö- 
fen táplálnak az alatt a’ re
mény fég a latt, hogy az ő 
baratjaik is úgy tselekeíznek 
azokkal a’ madarakkal, a’ 
mellyekbe az halál után az ö 
lelkeik költöznek. A’Rafpou- 
tesek neveket a ’ vitézfégtöl 
vették; minthogy ök az ha
dakozást igen fzeretik,mellyet 
a’ több Banianufok útálnak: 
azért is a’ Nagy Mogul és más 
Indiai Fejedelmek, igen fzere- 
tik a’ közzülök való katoná
kat. L. Samarath. MandeLslo. 
T. a. Olearius.

* Rationale . Lngion.így 
nevezték az Atyák az Ó Telta- 
mentomi Fö Papnak mellyéa 
levő Hofenét. A’ régi Püs
pököknek is volt eggy illyen 
nevű ruhájok, de az miilyen
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formájú lehetett, nem tudjuk. 
Du Freme in GlofT.

Ravendia. Eretnekek a’ 
Maiiummedanufok köztt, kik 
a’ lelkeknek eggy testből má- 
íikba való költözéfeket hit
ték, és azt mondták, hogy 
a’ Mahummednek vagy va- 
lamelly más Prophetának lel
ke, Abou Giafar al Man/or· 
ba ment, a’ ki az Abafsidák 
közziíl máfodik Califa volt: 
azért is ezt a’ Califát Isteni 
tifztelettel illették, és az ö 
palotája körül épen ollyan 
Procefsiókat tartottak, a’ 
miilyeneket Meccában fzok- 
tak tartani, mellyeket a’ Ma- 
hummedanufok Athouafw.sk. 
neveznek. Ez a’ Secta vég- 
re eggy vefzedelmes támadást 
tsinaít; mellyért ezt maga az 
említett Califa végképen ki
gyomlálta. D ' Herbelot.

Raulin. Papok a’ Bania- 
nufoknál. Három Rendek és 
különbb nevezetek vagyon; 
mindnyájan larga ruhában és 
nyírett hajjal járnak. A’ Pun- 
grins nevüek hegyes füveget 
vifelnek, mellynek teteje hát
ra felé hajlik. Ezek a’ Pa
pok fogadáfsal kötelezik ma-
f okat a’nőtelenfégre, mellyet 

a meg-fzegnek, a’ Papíág- 
ból ki-vettettetnek.Némeílyek 
közzülök klaftromokban la
koznak , mellyeket Királyok 
’s Fejedelmek fzoktak építtet
ni ; máfok Remeték , máfok 
Oskola mesterek. Az ö Fö- 
Papjok ítél-meg minden Re- 
ligióra tartozó dolgot az egéí’z 
Orlzágban, ’s mind azokat 
kik életekben a’ virtusnak és 
jó erkoltsaek fzép példájit

adták, a’ népnek közönfóges 
tifzteletébe ajánlják. Minde
nek tifztelik ötét, főt maga 
a’ Király mindenkor jobb ke
zét nyulytja neki, ’s felöle 
nagy betsülettel fzóll. Pur· 
chas.

Raymi. vagy Yn tip  Ray- 
Ml. Eggy nagy innep, mellyet 
a’ régi Yncafok, vagy Peru 
Orfzági Tsáfzárók, Americá- 
banCufco várofában a’ napnak 
fzenteltek Júniusban. Akkor 
minden Fö emberek, Hadi 
tifztek , a’ Curacafok , vagy 
az Orfzágnak eleji, Cufco vá- 
rofaban öfzve - gyűltek. A* 
Király, kit a’ Nap’ fijának tar
tottak, a’ Ceremóniát, mint 
Fö-Pap, a’ városnak nagy pia- 
tzán el-kezdette; akkor min
denek napkelet felé fordul
tak, ’s a’ napnak fel jövetelét 
várták, mellyet midőn meg
láttak, azonnal a’ Király eggy 
nagy pohárból a’ nap’ egefz- 
fégeért ivott, mellyet a’ ma
ga atyjafijainak adott; kik 
mindnyájan az ö példáját kö
vették. Az Udvari Fő embe
rek más-féle italt ittak,mellyet 
a’ napnak Papnéji kéfzítet- 
tek. Ezen Ceremonia után 
mind a’nap’ templomába men
tek; de tsak az Ynca és a* 
Tsáfzári vérből valók, kik 
a’ napnak arany hajót, arany 
és ezüst állatokat vittek ál
dozatul : azután a’ Papok bá
rányokat és juhokat áldoz
tak; az egéfz Ceremóniát ven- 
de'gfég követte. DeLaet. Hilf, 
du noveau monde.

*Ra ziel . így nevezik a* 
Zíidó Cabbalifiák azt az An
gyalt , a’ ki az Adám’ tanító 

me-

80 5
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mestere volt. Rabbi Abra
ham Ben Dior azt mondja, 
hogy mindeník Patriarchá- 
nak eggy Angyal tanítója volt,
f . o. Adáme Raziel, Semé 

ophiel, Abrahámé Tzede- 
kiel, Isáké Raphael, Jákobé 
Peliel, Jofephe Gabriel, Mó- 
fefé Metatron. Ugyan az em
lített Rabbi írja, hogy min- 
denik Angyal vagy íráfsal 
vagy élő nyelvvel tanította 
a’ maga tanítványát a’ Cab- 
balára, az az a’ Traditiókra, 
melly az Isten’ népe köztt 
mindenkor így maradt-meg. 
így adott Raziel Adómnak 
eggy könyvet, mellyet az Is
tentől hozott, és a’melly tit
kokkal ’s méllyféges böltses- 
féggel tele volt. A’ Karaiták 
ezt, mint a’ Cabbalistáknak 
költeményeket, meg vetik.

-Abr. Ben Dior. Comment 
in Gén. L a m b e c . Prodr. Hifi. 
Lit. Hejdegger. Hitt. Patr.

t  Rechabitók. Jonadáb- 
nak a’ Rechab’ fijának mara- 
déki. Ezek nem voltak ere
detekre nézve Zsidók, mert 
a’ Kenaeufoktól fzármaztak: 
de a’ Zsidók’Religiójokat kö
vették, ’s mindenkor közttök 
laktak. Jonadáb a’ Jehu’ ide
jében é lt , és midőn látná 
hogy mindenek rofzfzúl foly
nának; a’maga fijainak meg- 
parantsolta, hogy bort ne 
igyanak, házakat ne építse
nek , fzántó - földet és fzölöt 
ne míveljenek, hanem Sáto
rokban lakozzanak; melly 
rendeléfevel a’ rendetlen élet
től akarta őket el-vonni. L e y -  
d e k k e r . de Rep. Hebr. 12. 4. 6. 
WiUiur, Diff. de Rechab.

Reclusi. A’ Romai Ca- 
tholicufoknál Szerzetefek, kik 
vagy a’ Remeték köztt, vagy 
a’ klaflromokban igen fzoros 
Cellákban laknak, és min
den tárfalkodástól, főt még a’ 
klaftromban lakó Barátoktól 
is el-vonják magokat. Ez 
eggy fzabad akarat fzerént 
való foglag, mellybe vagy 
a’ buzgófág, vagy a’Poeniten
tia vifzi az embert. Eggy 
Grimlaic nevű Pap a’ IX. 
Században tsinált Regulákat 
a’ Reclufuföknak.· mellyek 
köztt nevezetefek ezek: Es- 
küvéfsel kell magokat köte
lezni, hogy Cellájokból foha 
ki,-nem mennek. Senkinek 
ezt a’ fogadást nem kell meg
engedni , a’ ki a’ maga ineg- 
tartóztatáfának elég jeleit 
nem adta, és a’ kinek arra 
vagy a’ Püspöktől, vagy a- 
zon klaftromnak Fejétől, a’ 
mellybe akar zárkózni, en- 
gedelme nints. A’ ki eggy- 
fzer az esküvést le-tette, és a ’ 
Cellába be-ment; a’ Püspök 
annak ajtaját be-petsételi: a’ 
Cella igen kitsiny, és erőien 
be-vagyon zárva, a’ Reclufus 
minden fzükféges dolgot az 
ablakon vefzen-be- Ha a’ 
Reclufus P ap ; vagyon neki 
eggy kis Oratóriuma, mellyet 
a’ Püspök fel-fzentel, abból 
nyílik eggy ablak a’ tem
plomra , hogy a’ Mife alatt 
ímádkozhaí'son, az éneklést 
hallgathafsa, és azoknak , 
kik hozzája fzóllnak,felelhes- 
fen : de az ablak mindenkor 
firhanggal vagyon be vonva, 
hogy fém a’ Reclufus fenkit 
ne láfson, fém ötét máfok ne
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láísák. Vagyon neki az ö 
Cellájához eggy kis kert ra- 
gafztva, mellybén valami ke
vés plántát ültethet, ’s tifzta 
levegö-eget fzívhat. Ha ta- 
nítványi vágynak, a’ mint
hogy azok nélkül ritkán is 
vagyon ö; azoknak Cellájok 
az övé mellett vagyon,’s eggy 
ablakon által tanítja őket. Ha 
beteg: akkor ki-nyitja a’ Cel
lája’ ajtaját azoknak a’ kik 
inellette fzolgálnak; de ma
gának ki-menni nem fzabad. 
Az ollyan afzfzonyokat is Re- 
cImáknak hívják, kiket a’ 
magok meg-nem tartóztatá- 
fokért, mint hólttig való fog* 
fágba, klafiromba küldenek.

t  Recollecti. Sz.Ferentz’ 
Rendén lévő Minoritáknak 
Tárfafágok, melly 1530-ban 
állott-fel. Sok Congregatiók 
voltak a’ Sz. Ferentz’ Szerze
téből, kik mind azzal ditse- 
kedtek , hogy a’Sz. Ferentz’ 
regulájit ők tartják-meg leg- 
igazábban. Mind azokat X. 
Leo P. eggy Tárfafágba fog
lalta , ’s R e fo r m a tu  f o k  nak ne. 
vezte. De azután találkoztak 
ollyanok,kik máfoknál fanya- 
rúbb életet akartak élni, ’s a’ 
Sz. Ferentz’Regulájit betű fze- 
rént be - akarták tölteni, úgy 
a’ mint azokat III. Miklós és
V. Clemens értették. 1531-ben 
V II. Clemens ezeknek lakó- 
hellyeket adatott, a’mellyek- 
be be-vették azokat a’ kik
nek az úgy neveztetletett S p i 
r i tu s  R eco l/eS f io n is e k volt; az 
honnan őket R e r o lle B u fo h nak 
nevezték. 1615 ben a’ Recol- 
lectufok eggv Mifsiot küldöt
tek C anadába, hol eggyné-

hány klaftromokat építettek. 
1666 ban máfikat akartak kül
deni Madagafcarba; de az ha 
jót az Algiriai tengeri tolva
jok meg - támadták, ’s azt 
puska porral fel-vettették, a’ 
mellyben levő Mifsionariufok 
is el-vefztek. Hiß. des Ord. 
Rei. T. 7. c. 18.

Recollf.t tes . Ciílercita 
Ápatzák Spanyol Orfzágban.

Rector. így nevezik An
gliában a’ nagy jövedelmű 
Papokat. Ha a’ jövedelem Vi
lági ember’ kezében vagyon; 
azt Vicariusnak hívják: Re- 
Ctoroknak azért mondattat
nak, mert épen annyi jutók 
vagyon a’ magok Parochia- 
lisEkkléfiájokban, a’mennyi 
vagyon a’ Püspököknek az 
ö Collegialis Ekkléfiájokban. 
Angliában 3843 Rectoratufok 
vágynak.

Rediculus. Eggy Isten a* 
régi Romai Pogányoknál, a’ 
kinek temploma a’ Capenai 
kapura vivő úton állott. Mi
dőn Hannibal ezen vidékre 
ment, hogy Romára üfsöm: 
egéfz táborával eggyütt hir
telen vifzfza - tért , némelly 
rettentő kífértetektől meg
ijedvén, mellyeket ö a’ le
vegő-égben látott, mintha 
a’ város’ óltalmazáfára jelen
tek vólna-meg. Ezen törté
netnek emlékezétere a’ Ro
maiak eggy templomot épí
tettek Rediculus Istennek: 
minthogy az ö fő ellenfégek 
vifzfza-tért. Mert a’ minta’ 
Redire Deák fzó, vifzfza-me- 
netelt, úgy a? Rediculus Deus 
ollyan Istent tefzen , a’ ki 
Hannibált kénfzerítette vifz

fza-
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fza-térni. Máfok ezt a’ ne
vet a’Rifustól hozzák, melly 
nevetést tefzen: ( quafi Ridi- 
culus) minthogy ezen tsele- 
kedetetéért Hannibált a’ Ro
maiak meg-nevették. Ezt az 
Istent Varro Tutanusnak ne
vezi ; minthogy Romát Han
nibal ellen védelmez te. Polyb. 
1. 9. Fejtus,

* Refectorium. A’ kla- 
Hrombana’ Barátoknak ebéd
lő házok. Du Fresne.

Regale . A’ Frantziai Ek- 
kléíiáknak Törvények fze- 
rént, a’ Királynak az a’ jusa 
volt, melly l'zerént ő vala- 
melly üres Püspökfégnek jö
vedelmét húzta mind addig, 
valamíg új Püspököt nem 
válafztottak; nem különbben 
a ’ Püspöki izéktől függő üres 
Beneficiumok is övéi voltak. 
Némelly Frantzia Írók azt 
állítják, hogy a’ két elfőbb 
nemből fzármazott Frantzia 
Királyoknak tökélletes hatal
mok volt a’ magok Orfzá- 
gokban lévő minden Püspök- 
legeknek igazgatáfokra. Ezt 
a’ just a’ Frantzia Királyok 
az ö Ekkléíia eránt mutatott 
hüfégekért nyerték; neveze
tesen pedig az elfő Kerefztyén 
Frantz Királyt, Clodoveust 
ajándékozta-meg ezzel az Au- 
relianumi Concilium, minek- 
utánna ö az Arianus Alaric 
Fejedelmet meg-verte. Má- 
fok azt mondják, hogy ezen 
privilégiumnak femini fun- 
damentoma nints más, ha
nem a’ Jus P a t r o n a t u s ,  
mellyet gyakorolt a’ Király 
minden 1£ k k 1 é fi á k b a n a’ 
Benefxciumokból való jöve

delmeken ; és ez az a* Jus, 
melly ízerént ő a’ Papoknak 
és Papi jövedelmeknek óltal 
mazójok volt. Noha pedig 
a’ Frantzia Királyok a’ Bene- 
ficiumokat. illető Jus Patro- 
nátusról le-mondottak is : 
mindazáltal ineg-tarlották azt 
a’ just, hogy az üres Püs- 
pökfégeknek jövedelmeket 
ők vették ; és azt Regalenak 
nevezték: noha nemeily Püs- 
pökfégek azon jus alól mago
kat egéfzen ki akarták von
ni. Az Abbatiák is régenten 
alatta voltak annak : de idő
vel az alól mind fel-fzabadúl- 
tak. Auberg de la Regale. 
Marca. de Concordia Sacerd. 
& Imper.

f  Regifugium . Eggy in
nen a’ régi Pogány Romaiak
nál , mellyet annak emléke
zetére fzenteltek Februarius- 
nak 6. n, hogy a’Tarquiniu- 
fokat akkor bajtották-ki Ro
mából, ’s a’Királyok hellyett 
Confulok vették kezekhez 
Roma’ igazgatáíát. Vagy a’ 
mint máfok akarják, mert 
minekutánna a’ Rex Sacro
rum a’ maga áldozatját vég- 
be-vitte, midőn a’ Comitiu- 
moknak kezdődni kellett; hir
telen félre állott; melly tse- 
lekedetével azt a’ gyülölféget 
jelentette, a’ mellyet a’ Ro
maiak a’ Királyok eránt mu
tattak. Mert akkor a’ Rex 
Sacrorum a’ városnak útfzájin 
futkofott ’s azt adta hírül, 
hogy ö azt a’ Szent hivatalt 
már el-végezre, mefy régen 
a’Királyok’kötelefségek volt, 
az honnan vette a’ Rex vagy 
Királyi nevezetet is: és így 

azt
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azt az hivatalt el-végezvén, 
ott, hagyta a’ Comitiumot, 
’s a’ varost a’ Királyí’ágnak 
még-tsak nevétől is megsza
badította. Innen vagyon oily 
gyakran a’ Romai Kalendá
riumban. Q. R. C. F. F. az az 
Quando Rex Comitio Fugit. 
F<’s% az az , mikor a’ Rex Sa
crorum a’Comitiunlbólki-fut, 
a’ törvényes dolgokat ismét 
fzabad folytatni. Illyenkor 
a’ Rex Sacrificulus bab lifz- 
tet és fzalonnát áldozott: a’ 
felefégét Reginának, Király
nénak hívták; az is tett áldo
zatokat. L. Rex Sacrificulus. 
Struv. Ant. Rom. Scaliger. 
& Dacerius ad Felium in Re
gifugium. Pitifcus. Ovid. F. 
.1.  2 .

* Regionaríi. így hívták 
Romában azokat a’Papokat, 
a’ kik a’ városnál·!' hét Ré
gióján , és azokban levő Pa- 

okon elöl-járók voltak. So* 
an voltak közzülök Diaco- 

nuíok, Subdiaconufok, No- 
tariufok, ’sa ’t. ’sleg-inkább 
a’ Pápáknak jelet\ nem lé
tekben rendeltettettek. Du. 
Fr esne.

Religio . Vallás. Mint
hogy ezen Könyvnek fótzéjja 
a’ Religiót elő-adni: illő 'itt 
a’ Világnak minden réfz'eiben 
levő Religiókról röviden* 
fzóllani:

Europa.
Európának e^en nagy ré- 

fzei vágynak. Scandinavia, 
melly Dániát, Norvégiát, Sve- 
ciát foglalja magában. Orofz 
vagyMufzka, Frantzia, Né
met Orfzág; az hova tartozik 
.Belgium, Helvetia. Lengyel,

S p a n y o l, P o r tu g á lb a , O lafz, 
T ö r ö k , v a g y  G örög O rlzag, 
K is T a tá r  O rfzág , és a ’ D u 
n a  m ellyék i T a rto m á n y o k . 
Ide v a ló k  az E u róp ai n agy  
fz ig e te k , m e lly e k k ö z tt  N a g y  
B ritan n ia  leg-nevezetefebb . 
E zek b en  a ’ k ö v etk ező  R eli- 
g iók  v á gyn ak .

Svecia. Sveciában a’ Re
ligio Lutherana. Ide a’ Ke- 
refztyén Religiót 829-ben 
Ansgarus Corvey Barát vitte- 
be, a’ ki azután Brémai Ér
iekké lett:„de a’ Luther’ Tu
dományát Guílavus Vaíá Ki
rály állította lábra. 1741-től 
fogva a’ Reformatufoknak 
is vagyon fzabadfágok a’ 
tengeri várofokban. Lief- 
landban vágynak Romai Ca- 
íholicufok. Laponiának nagy 
rét-iát még Pogányok lakják, 
kik a’ napot, tüzet, és kígyót 
imádják. «.,ηι vit

Dania. Itt. a’ Religio' Lu- 
t%fana. Coppenha^^ban,Fri· 
deyiciában és Fridench Sadt- 
ban el-fzenyvedik a’ Romai 
Catholicufokat, Reformatu* 
fokát, és Zsidókat: az utólfó 
hellyen., pedig Meunoniták, 
Remonílraníok, és Quakerek 
is vágynak. Norílrand Szi
getében a’ Romai Catholicu- 

' fok a’ Religiót fzabadon gya
korolják, A’ Danufok leg
többet meg tartottak a’ Ro
már Catholicufoknak Cere- 
moniájikból. AJ Kerefztyén 
Teltet a’ jX Százsadban Ebho 
Ülheimfi Püspök predikállotta 
leg-.előfzör a’ Danufoknak.

JSorvepia. Itt is a’. Religio 
Lutherana. De Finnmarkban 
még fok Pogányok vágynak;
, a*.
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az Éfzaki réfzekben fok 
hellyeken a’ Kerefztyéneket 
a’ Pogányoktól alig lehet 
meg-estnerni.

Oro/z V .  Mufzka Orfzag. 
Itt a’ Religio és az Ekkléfiai 
igazgatás’ módja, a’ GörögEk- 
kléliának Tudománya ésfzo- 
káfa fzerént való. A’ Mufz- 
kák Szűz Mariának és a’ 
Szenteknek buzgó tifztelöjik: 
a’ Kerefztségben az Exorcis- 
must, az Ur’ Vatsorájaval 
való élés előtt a’ Gyónást 
meg-tartják: a’ ki hét efzten- 
dön felül vagyon, a’ Sz. 
Vatsorát két fzín alatt vefzi; 
azon alól valóknak pedig 
tsak eggy fzín alatt adják. 
A’ Szenteknek igen fok in- 
nepeiken kívül, tizenöt nagy 
innepeket tartanak : rit
kán predikállanak, hanem 
azhellyett a’ Sz. Írásból vala- 
melly darabot olyasnak, Bali- 
lius’ Liturgiájává.}, ’sChryfo- 
flomus’ Hornilidjival eggytiít. 
A’ Kerefztyén hitet ide a’ Gö
rögök vitték-be, kiket a’ X. 
Században a’ Conítantinopo- 
lili Patriarcha küldött.

Frantzia Orlizágban a’ Re
ligio Romai Catholica. No
ha a’ Frahtzok a’ Tridentu- 
mi Conciliumnak minden Vé- 
gezéfeit be-vefzik: mindazál- 
tal az Ekkléfiai igazgatásra 
nézve különös Privilégium
mal élnek. Frantzia Ország
ban tökélletes fzabadfágok 
volt a’ Réformatufoknak, 
melly fok Királyoknak Ecfí- 
ctumaikön nevezetefen a’Nan- 
tesin állott, mellyet 1598-ban
IV. Hehn'ch adott: de azt 
jfrSS-ben ^.IV. Lajos viízíza-

liúzta, ’s a’Reformatufoknak 
Isteni tifzteleteket kemény 
büntetés alatt mep- tiltotta. 
Ezen tselekedet, es ezt kö
vető üldözés miatt, fok fzáz 
ezer famíliák oda hagyták 
Frantzia Orfzágot, ’s idegen 
tartományokba mentek. De 
tsak-ugyan fok Reforma tulok 
voltak Frantzia Orfzágban, 
kiknek a’ mostani Király és 
nemzet Valláfoknakjlzabadía- 
gát vifzfza-adta. A’Frantzia 
Romano Catholicufok köztt 
vágynak Molinijiak, Janfeni- 

fiák , kik fok dolgokban eggy- 
más köztt nem tudnak meg* 
eggyezni. Azt tartják hogy 
ide a’ Kerefztyén hitet Pé
ter Apollóinak némelly ta
nítványt vitték-be, az Ö Ro
mába való első menetele után 
nem foká.

Rémet Orfzág. Itt a’ Re
ligio az Orfzág’törvénye fze- 
rént három-félé, Romai Ca
tholica, Lutherana, Refor
mata : néhol mind az három 
réfznek azon-eggy temploma 
vagyon, mellyben fzokta vég
be- vinni mindenik réfz a’ ma
ga Isteni tifzteletét. A’ Ke
refztyén hitet Sz. Tamás A- 
poftol vitte-be ide leg-előfzör. 
A’ Reformatio 1517 ben kéz- 
dődött Luther által, a’ kit 
óltalmaztak a’ Saxoniai és 
Brandenburgi Electorok, a’ 
Rhenufi Palatinus, a’ Hafsiai 
Landgraf, »’ Eraunfchweigi 
Hertzeg, és az Imperialis va- 
rofok. Ebből nagy zűrzavar 
és belfő hadakozás támadt 
’s tartott 1552-ig, a’ Paífaui 
békefségig , mellyben a’ Pro- 
tellaBlök tsendefséeet nyer

tek
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tek a’ leg közelebb való Or- 
fzág Gyűléféig. Végre i s i s 
ben tökélletes tsendefséget 
nyertek a’ Proteftanfok, sC 
midőn el-végeztettetett, hogy 
a’ Vállárért eggyik réfz a ’ 
máfikat ne háborgafsa. 1648- 
ban ismét meg - erösíttette- 
tett a’ Proteftans Vallás a ’ 
Weftphaliai békességben.

Magyar O rfzág. Itt a ’ R e 
lig io  n é g y - fé le ;  R om ai C a
th o lica , G örög, L u therana, és 
R eform ata. E zen  k ét utól- 
fónak rég i fzabadfágát II. 
Jó’se f  k e z d e tte —  h ellyre  á llí
ta n i, II. L eo p o ld  p ed ig  azt 
a ’ L intzi és JBétíi B ékefség- 
kötésnek  ereje fzerént tökel-  
le tesen  h e lly re-á llíto tta  1791- 
ben. E rdélyben  a’ R elig io  R o 
m ai C ath o lica  , R eform ata , 
L u th eran a , S o c in ia n a , G ö 
rög . V ágyn ak  m ind a’ két 
O rfzágban fok  Z sidók is. A ’ 
M agyarok at A lbert P rágai 
Ériek térítette  a ’ K erefztyén  
H itre.

Hollandia. E ggy  O rfzágban  
Tints o ily  fok - fé le  R e lig io  
m int H o lla n d iá b a n : m ert o tt  
a’ kereskedés’ k ed véért m in
d e n -fé lé t  m eg-fzenyvednek. 
D e  az U ralkodó R elig io  a ’ 
R eform átu sok é. B elg ium nak  
a’ F ran tzok h oz és a ’ T sá -  
fzárhoz tartózó  réfze C ath o
lic a ;  a ’ m e lly e t pedig a ’ H ol- 
l a n d u í o k  b í r n a k ,  a b b a n  a ’ R e -  
form atufoknak  is vagyon  fza- 
badfágok. A ’ C atholicufok  
köztt fok J a n f e n i i td k  v á g y 
nak.

T sth  é j  M o r v a  O rfzágban  
a ’ R elig io . R, C ath o lica , Lu- 
therana, és R eform ata .

Q.

Lengyel O rfzág. A ’ L en 
gy e lek  nagy réfzént Catholi
cufok : de azonban Szabadsá
gok  v a g y o n  a ’ G örögöknek , 
L u th eran u fok n ak , R eform á
tu so k n a k , és Z sidóknak is. 
M ondják  h o g y  S am ogitiában  
v á g y n a k  m ég o lly a n  em be
r e k , k ik  a ’ P o g á n y  o k tó l igen
kevefetkülönbböznek, A ’ Ke- 
refztyén Hit Lengyel Orfzág
ban 963-ban,Livoniabamaoo- 
ban, Lithvaniában 1386-ban 
kezdődött.

Pruffidban a ’ R e lig io  Lu* 
therana és R eform ata  : el- 
fzen yved ik  a ’ R . C atholicu- 
fok á t is.

Spanyol O rfzágban a ’ Ne 
ligio egéfzen  C a t h o l i c a ;  
m elly ert is  a z  O tfzágo t C a
th o lic a  O rfzágnak h ívják , 
Itt az  Intfuißtio, m e lly  eddig  
leg-eröfebb láb on  á llo t t , n a
g y o n  kezd  lágyu ln i, R égi 
T ra d itio  , h o g y  S p a n y o l Or
fzágban  a* Chriftus’ tu d o 
m án yát Sz. Jakab A p ó itó l 
te tte  esm eretefsé , a* Chriftus' 
h a lá la  után n ég y  efzten- 
d övel.

Portugallia. A s Portugallu - 
fok  is C ath o licu fok ; de el- 
fzen y v ed ik  a ’ Z sid ók at is. 
L isb on áb an  a z  A nglufok iiak  
v a g y o n  V allá fok n ak  gyak d f-  
lá fa . Itt is fenn á llo tt m ind  
eddig  a z  lnquifitioni* Tri
bunal.

Olafz O rfzág a 1 C a th o lica  
V a llá st k ö v e ti;  a ’ m ellyn eb  
is k özép  pontjának leh et tar
tan i, A ’ Z sidóknak Szabad  
V a llá s’ gyak orlása  v a g y o n . 
R om ában m inden h éten  éggy  
p red ik á tz ió t tartanak  a ' Zn- 
» dók-
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dóknak meg-térítéfekre, a’ 
mellyen minden Zsidó famí
liából eggy ízeméllynek jelen 
kell lenni. Óla íz Orfzágnak 
Pedemontium nevű tarto
mányában, a' Sardiniai Ki
rálynak birodalma alatt igen 
fok Reforrnatufok laknak, a’ 
régi Valdenfefeknek mara
dó ki : ma a’ Király által Val- 
láfok’ fzabadfágában tökélle- 
tesen még-erösíttettettek. L. 
Valderuesek. Olafz Orízágba 
a’ Kerefztyén hitet Sz. Péter 
Apollói vitte-be Claudius 
Tsáfzár’ uralkodásának ele
jén. A’ Romai Catholica Re- 
ligiónak Summáját jól elő
adja a’ IV. Pius P. Confes·
siója.

Helvetia. Itt a’ Religio Ro
mai Catholica és Reformata.

Görög Orfzág: itt az Ural
kodó Religio a’ Mahumme- 
danufoké; de a’ Kerefztyé- 
nek többen vágynak mint a’ 
Mahummedanuíok. A’ Ke- 
refztyének nagy réí’zént a’ 
Görög Religiót követik:

Kit Tatár Orízág, vagy 
Crimea. Nagy réfzént Ma- 
hummedanuíök benne a’ lá- 
kofok; vágynak benne fok 
Pogányok, Catholicufok, Gö
rögök, Örmények.

A ’ Duna melÍyéki tartomá
nyok. Ezekben laknak Zfi- 
Üók, Mahummedanuíok, Ke- 
refztyének. A’ Kerefztyének 
nagy réfzént Görögök : vágy
nak Romai Catholicufok, Lu- 
theranufok, ’s Reförmatu- 
fok is.

Scotia. Nagy Britanniának 
ezen éfzaki réfzében a’ Reli
gio Reformata, a’ Presbyteri«

umi igazgatásnak módja fze- 
rént. Ide a’Kerefztyén hitet 
azok a’ Kerefztyének vitték- 
be, a’ kik Diocletianus Tsá- 
fzár’üldözéfe elölBritanniába, 
nevezeteién pedig annak éfza
ki rélzébe futottak. Azt ír
ják hogy Sz. Regulus Sz. An
drás Apollóinak eggy karját 
vitte oda magával, ’s azon 
azhellyen, hol most Sz. An
drás várofa áll, el-temette.

Hnglia> Itt a’ Religio Re
formata: de az Anglusok a’ 
Romai Catholica Ekkléfiának 
Liturgiájából és Ceremoniá- 
jiból fokát meg - tartottak: 
az Ekkléíiát is Érfekek és 
Püspökök igazgatják: vágy
nak két Érfekek, és hufzon-öt 
Püspökök. De vágynak közt- 
tök fok Presbyterianuiofc. is, 
kik másképen Puritanufok- 
nak ,s JSou - Conform iß áh n a k 
neveztethetnek. Ezek közziil 
ízármaztak az Indepcnden 1 ek: 
vágynak ezeken kívül Ana- 
baptiflíik és Quakerek.

Hibernia. Itt a’ Religio Ro
mai Catholica és Reformata, 
az Angliai Püspöki igazgatás 
fzerént. Sz. Patrick predi- 
kállotta itt leg-előfzör a’ Ke
refztyén Tudományt 43 s-ben,

Isiandia. Itt a’ lakofok a’ 
Dániái Király’birodalma alatt 
vágynak, és így Valláfok is 
Lutherana: de vágynak még 
fok Pogányok is.

Azoriai Szigeteket a’ Por- 
tugallufok bírják ; a’ Vallás 
Romai Catholica.

Maiorca , Minorca , Yvica, 
A’ lakofok bennek Spanyo
lok ; Romai Catholicufok.

Cor.
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C o r fic a , S a r d in ia . A’ Reli
gio Romai Qatholica.

S ic i l ia  Romai Catholica.
M a l t a .  Romai Catholica. 

Ezt a ’ Szigetet a’ Máltái Vi
tézi Rend bírja , a’ mellybe 
í'enkit- fém vefznek be , ha 
nem Romai Catholicus.

C a n d ia . A z  uralkodó Reli
gio itt a’ Mahummedana: de 
el-fzenyvedik a’ Görög Val- 
láfúakat is.

C y p ru s . A’ lakofok benne 
Törökök és Görögök: ama
zok Mahummedanufok; ezek 
pedig Görög Valláfúak.

A s ia .
Aíiának öt nagy Orfzágai 

vágynak. TatárOrfzág, Chi
na, India, az hova tartozik 
a’ Nagy Mogul’ birodalma, és 
az ludiai fél fziget; Perfia, 
Török Orfzág , mellyben 
vágynak Natolia , Arabia, 
Syria, Palaettina, az Euphra
tes vize mellett való Orfzá- 
gok. Ide valók az A fiai Szi
getek is.

T a tá r  O r f z á g . A’ lakofok 
Pogányok, Mahummeclanu- 
fok, és Kerefztyének, Az éfza- 
ki réfzekben a’ Pogány Re
ligio uralkodik: a’ Mahum- 
medanufok dél felé laknak: 
a’ Cafpium tenger felé fok 
Zsidók vágynak, kiket azon 
tíz nemzetfég’ maradékinak 
tartanak, meilyet Salmanas- 
fár fogfágra vitt volt. A’ Kg- 
reíztyének , kik Neftorianu- 
fok, fzerte-fzéllyel is, de ne
vezetesen Cathayában és 
Cambalnban laknak. A’ 
mint írják, ide Filep és An
drás Apoltolok vitték-be az 
Evangyéliomot.

C hinas Itt az uralkodó Re
ligio Pogány, fok hellyeken 
Mahummedana. A’ Chinaiak 
fok Isteneket tifztelnek, ne
vezetesen pedig eggy nagy 
Sárkányt, és Fát. Ez eggy 
nagy ember volt minteggy 
ezer efztendökkel a’ Ciiriltus 
előtt, kit nagy tselekedeteiért 
Istenné tettek. Úgy írják, 
hogy Sz. Tamás Apóitól, 
vagy valamellyik az o tanít
ványt közzül kezdette volna 
itt a’ Rerefztyén hitet plán
tálni , de az foha erős gyöke
ret nem verhetett magának. 
A’ RomaiMifsionariufok fok- 
fzor igyekezték ide a’ Ke- 
refztyén Vallást be-vinni; 
fzép elő - menetelt is tettek: 
de azt meg-akadályoztatta 
Kien Lang nevű Tsálzár 1735- 
ben, és 1746-ban, a’ midőn fo
kán, nevezetesen a’ Dominica- 
nufok közzül, meg-Ölettettek, 

A’- N a g y  M o g u l '  Orízága. 
Ebben az Orfzagban a’ lako
fok nagy réí'zént Pogányok, 
és Mahummedanufok. A’ Po
gányok köztt fok Sectdk vágy
nak ; mint a’ Banianujak, 
Perfeufok, Fakirek. A’ Bania- 
nufok hifzik a’ léleknek eggy 
testből másba való költöző
iét, azért is eggy állatot lem 
ölnek-meg; hanem azoknak 
fzámokra nagy Ispotályokat 
tartanak. De minden álla: 
tok köztt leg-inkább a’ tehe
net tifztelik, a’ inellynek min
den reggel imádkoznak, és 
az efztendonek bizonyos ré- 
fzében annak vizelletét ifz- 
fzák. Ezen B a n ia n u s o k  köztt 
hufzon-négy különbbözö Se- 
Bák vágynak. A’ Perfeusak 
3O
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λ ' tégi PerJtiknak maradéki; 
imádják a’ tüzet, ’s a’ kakast 
nagy tifzteletben tartják. A’ 
F a k i r e k Barátok, kik igen 
íanyarú életet élnek. Az In
dulok a’ Ganges vizének va- 
lamelly í'zent erőt tulajdoni· 
tanak; azért is abban gyak- 
ran fördenek. A* Mogul’ bi
rodalmában fok Zfidok lak
nak: a’tenger’ mellyóken pe
dig fok kereskedő Kerefztyé- 
neket lehet találni. A’ közön
séges értelem fzerént, Sz. Ta
más Apoílol hirdette itt leg- 
elöfzor az Evangyéliomot.

A z  I n d ia i  F t í l - f z ig e t  a '  G a n -  
g e fe n  in n e n . A’ lakofok Ma- 
irummedanufok, nevezetefen 
a ’ tenger-mellyékiek: de az 
OiTzág’közepe feléPogányok, 
kik nem tsak a’ napot és hói
dat, hanem fok rémítő tsu- 
da képeket is imádnak. Né
hol egéfz napon azt a’ dol
got vagy állatot imádják, a’ 
mellyel reggel leg-elöfzör 
meg látnak. A’tenger-mellyé- 
ki várofokban fok Zsidók és 
Kerefztyének , nevezetesen 
Anglufok laknak.

A z  I n d i a i  F e l  - S z i g e t  a '  
G a n g e je n  tú l . A’ lakolok itt 
nagy réfzént Pogányok. A’ 
S ia m o k  a’ Pythagoras értel
me fzerént hifzik a’ léleknek 
eggv testből málikba való 
költözését. Néhol a’ Ma, 
hummedana Vallás virág
zik, de fok Pogány fzokáfok 
és ceremóniák elegyedtek be
lé: nevezetesen Cambodiában 
a’ Menan folyó vize mellett, 
melly városban három fzáz 
pompás Metsetek vágynak, 
még pedig a’ Mahummeda'

*14
nufoknak fzokáfok ellen ha
rangokkal és fok bálvány ké. 
pekkel, Peguban a’ majmo
kat és Crocodilufokat Isteni 
tifztelettel imádják: a’ kiket 
ezek az állatok meg-efznek, 
azokat boldogoknak tartják, 
ö t nagy innepet tartanak, 
mellyeket magok nyelveken 
Sapannak neveznek. A’ Pa
pokat Paulináknak hívják.

Persia. A’ Perfák Mahum- 
medanufok; de az Ali’ értel
mét követik. A’ Törököktől 
fok dolgokban különbböznek; 
nevezetesen, ki vóltMahum- 
mednek igaz Succefsora? A’ 
Törökök így ízámlálják: Ma- 
hummed , Abubeker , Omar, 
Osman, Ali: de a’ Períák 
AUt mindjárt Mahummed 
után fzámlálják, és ötét fo
kán fzintén ollyan nagynak 
tartják, mint Mahummedet; 
mellyért is ők a’ Törököket 
úgy nézik, mint Schismaticu- 
fokat. A’ Koran’ értelmére 
nézve fém eggyeznek-meg. 
Perfiában fok Neftorianus 
Kerefztyének és Zsidók vágy
nak. Ügy tartják hogy itt 
Sz. Tamás Apostol hirdette 
leg elöfzör az Evangyéliomot,

JSatolia. Itt a’ Mahumme 
dana Religio uralkodik: de 
a’ mint a’ Török Birodalom
nak más réfzeiben, úgy itt is 
minden féle Religiót el-fzeny- 
vednek. Sok Kerefztyének 
laknak itt: nevezetesen Gö
rögök , Jakobiták, Maroni- 
ták, Neítorianufok, Melchi- 
ták 's a' t, kik közzé fok Zsi- 
dók is elegyedtek. A? Ke- 
refztyén Religio igen hamar 
esnteretefsé lett itt: mint ír. eg 

tett-
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tettfzik Sz. János Apollóinak 
az Ephefusba , Sinirnaba, 
Thyatirába, Laodiceába, Per- 
gamusba, Philadelphiába és 
Sardisba írott Leveleiből.

Arabia. Itt a’ Mahumme- 
dana Religio virágzik, mint 
az hol leg-elfó eredetét is 
vette. A’ vad Arab fok a’ 
Religio felöl keveset tudnak; 
hanem mint a’ barmok úgy 
élnek, prédáinak, és fokfzor 
eggymast is meg-efzik. Ez 
az Orfzág az Apoliolok’ ide- 
jekbeti be-vette volt az Evan- 
gyeiiomot.

Syria. Itt az uralkodó Re
ligio Mahummedana, de 
vágynak lök Zíidók és Ke- 
relztyének is : nevezeteién 
Görögök, Örmények, Maro- 
niták: a’ Rerefztyének az ö 
méllyféges tudatlaníágok, és 
eggymásköztt való egyenet- 
lenfégek miatt, a’ Törökök
től fok el - nyomattatálókat 
fzenyvednek. A’ Kerel'ztyén 
Religio már az Apoliolok’ ide- 
jekben esmeretes volt itt.

Palaejtina. Itt a’ lakofok 
Mahummedanufok, Zfidók, 
Kerefztyének. Maga a’ Chri- 
ítus és az ö Apoftoli predikál- 
lottak itten. Az ide való Zli- 
dók erófen ragafzkodnak a’ 
Moles’ Törvényéhez: Isteni 
tifzteletek a’ Törvénynek ol- 
vafáfában és fok-féle könyör- 
géfekben á ll: miólta a’ tem
plom el-pufztúlt, nem áldoz
nak. Két-féle Törvényt tar
tanak, írottat, és nem írottat; 
az írott törvényen értik Mó- 
fesnek öt köny veit; a’ nem 
írotton pedig azt, a’ mellyet 
Isten Mófesnek adott, de ö

O

le-nem ír t , hanem tsak Tra
ditio fzerént adott-által eggy ik 
idő a’ máíiknak, és a’ melly 
izintén olly tifzteletet érde
mel, mint az első: tagadják 
hogy a’ jövendöléfek a" Chri- 
flusban be-tellyefedtek volna*, 
azt mondják, még a’ Mefsiás 
el-nem jött, mikor pedig el- 
jö, nagy Királyi pompával 
jelenik-meg, és minden népe
ket a’ Juda Házának birodal* 
ma alá hajt. Minthogy a’ 
Propheták fokfzor fzóllnak 
a’ Mefsiásnak alá-való álla- 
patjáról és fzenyvedéfeiről; 
hogy a’ nehézféget eltávoz- 
tathafsák, két Mefsiáfokat 
tartanak, eggyik Ben Ephra
im, a’ kiről azt mondják,hogy 
az e’ világon fzegény és nyo- 
morúfágos, a’ máíik Ben Da. 
vid, vagy David’ fija, a’ ki_ 
gyözödelmes és hatalmas Fe
jedelem lefzen.

u4z Euphrates vife mellett 
való Tartományok. -Itten fok 
hellyeken az Örmény Religio 
uralkodik, meüynek ezen 
három fő tzikkeljei vágynak. 
I . )  A’ Sz. Lélek to k  az A- 
tt^ától fzármazik. Φ ) A’ Chri- 
ííus mikor pokolba le-fzállott, 
az el-kárhozott lelkeket on
nan mind ki-fzabadította vi
lág’ végéig : de a’ mellyek ak
kor oda ismét vifzfza - men
nek. 3.) Az igazaknak leike
ik a’ lél-támadás után jut- 
nak-el az Isten’ fzínének látá- 
íára. A’ Szenteket fegítségiil 
hívják, azoknak képeiknek 
tifzteletet tefznek, azok előtt 
égő lámpátokat tartanak: a| 
Papoknak gyónnak, az Űr* 
Vatsoráját két fzín alatt ve- 
A fzik:

ai j
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fzik: a’Kerefzteléskor a’gyér· 
meket háromfzor mártják a’ 
vízbe, azután Chryfammal 
és Sz. Olajjal meg-kenik a’ 
testét némelly hellyeken ke- 
reizt formára, ’s nyelvét az 
Ür’ Vatsorájában való Ele- 
mentumokkal meg - illetik. 
Igen fok böjtök és innepek 
vagyon.

Japan. Itt a’ lakofok Pogá- 
nyok: fó Istenek Arnidas. Ez 
előtt fokán voltak itt a’ Ke- 
relztyén hitre térítek : a’ Ro
mai Mifsionariulök 1596-ban 
hat fzáz ezer Kerefztyén Ja
pánokat fzámláltak: de 1614- 
töl fogva eggy Kerefztyen 
lints Japanban.

A' Philippinai Szigetek: az 
ide való lakofok vad Pogá
nyok ; némellyeket a’ Romai 
Mifsionariulök Kerefztyén 
Hitre térítettek,

A ’ Molucaai Szigetek. A’ 
lakofok Pogányok; kik közt 
vágynak némelly Mahumme- 
datmfok és Kerefztyének.

A’ Suridi Szigetek: lakofaik 
Pogányok , a’ tenger-mellyé- 
kiéit nagy réfzént Mahumme- 
danufök,

A’ Maldiviai Szigetek, és 
Ceylon, lakofai Pogányok, 
Mahummedanulök, és Kerefz
tyének, nevezeteién Refor- 
matufok.

Java Szigete. Ezt nagy ré
fzént az Hollandufok bírják , 
a ’ Religio benne nagy rélzént 
Reformata.

Malacca. Nagyobb réfzét 
az Hollandufok bírják: a’ 
VallásReformata,de más Val
lásit kereskedőknek is iza- 
badfágot adnak.

v i  6 R e  κ ι .

Africa.
Africdnak fő réfzei. Egyi

ptom , Barbaria, Bildulgerid, 
Zaara, fiigritia, Gvinea, fiú
in a, Aethiopia, és a’ Szigetek.

Egyiptom. Itt a’ lakofok, 
kik Egyiptomiak, Szeretse- 
nek, Törökök, Arabsok, a’ 
Mahummed’ tudományát kö
vetik- Vágynak közttök Zsi
dók is , és Coptus nevű Ke- 
Kerefzlyének, Eutyebesnek és 
Dioscorusnak követöji; noha 
velek nem minden réízben 
eggyeznek - meg. Sz. Mark, 
a’ kit elfő Alexandriai Püs
pöknek tartanak, hirdette itt 
az Evangyéliomot.

Barbana. Itt a’ Mahum- 
medana Religio uralkodik; 
de a’ Maroccóban lakók a’ 
több Mahummedanufoktól 
fokban különbböznek. Hlyé
nek nevezetesen azok a’ kik 
követik Hantét Tsáfzárt, a’ 
ki előízör Barát v o lt, de 
1514-ben a’ Baráti állapatot 
oda hagyta, és közöníéges 

redikatziójiban azt hirdette, 
ogy Alinak , Omarnak, és 

a’ Törvénynek más Tanító- 
jinak tudományok, pufzta em
beri Traditio. * Ezen a’ Tö
rökök és a’ Maroccóiakeggy 
más ellen annyira fel-indúi- 
tak, hogy a’ Török rabok
nak femmivel lém volt jobb 
állapatjok Maroccóban, mint 
a’ Kerefztyén raboknak. 
Vágynak Algírban is, a’ kik 
fok dolgokban nem éggyez- 
nek-meg a’ Mahummedanu- 
iökkal. Némellyek közzülök 
azt mondják, hogy eggy hét 
vagy nyóltz holnapi böjt 
rdvefséget erdemel: hogy a’ 

tudat
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tudatlanok Istennek vá la fz-  
tottai. ’j  « ’ t. Sim on  Z elo tes  
A p óitó l v o lt  e lfő , a ’ ki az h e t
ven  ta n ítv á n y o k  k özzü l né- 
m ellyek k el a z  E van gyélio -  
m ot itt p red ikállotta . V á g y 
nak itt a ’ Portugallu foknak, 
S p a n y o lo k n a k , A nglufoknak
E kkléíiájik.

B i ld u lg e r id .  E zen T a r to 
m ánynak vad  lak ofa i a ’ M a- 
Inunmedaija' V a llást követik; 
de a ’ kiknék a ’ f e lö l  fejnm i 
jó esm eretek nints. N éh o l  
Z sidók is laknak . E z a ’ T a r
to m án y  is ak k or tájban vette- 
be az E v a n g y é lio m o t, m ikor  
B a r b a r ia .  ■

Z a a r a . E nnek az Orfzág- 
nak lakóji A r a b fo k , és íg y  
V alláfok  M ahum inedana. D e  
a* k öz nép o lly  v a d  és barom  
term éfzetű , h o g y  a iig  lehet  
n ála  a ’ V allásnak  v a la m elly  
n y o m á t ta lá ln i. Itt a ’ Iíe- 
refztyén  V a llá s  jók or erős  
gyök eret vert v o lt  ; de a ’ 
V il i .  S zázad n ak  v ég e  fé le  
egéfzen k i-g y o m lá lta tta to tt .

N ig r i t i a .  E zen  n agy  Or- 
fzágnak fok lak o fa i v a g y  M a- 
hum m edanufok , v a g y  Po- 
gán yok : fókáknál pedig a ’ 
R elig iónak  fem m i jelét fém  
leh et éfzre venni. R égenten  
n ém ellyek  tudtak valam it a ’ 
M o les’ törvén ye  f e l ö l , és 
azok n ak  a ’ k ik  Cam bea és 
C ofsan k örü l la k n a k , m ost  
is va g y o n  v a la m elly  ho- ■ 
m á ly o s  esm eretek  az Ó T e-  
liam entom i H istóriák  fe lö l, 
l i t  is kezdett a ’ líe r e lz ty én  
H it v a la m elly  g yök eret verni: 
de azt a’ X . S zázad n ak  k ö 
zep e táján a ’ M ahurm neda- 
uus T an ítók  ki-fzaggatták.

Gvinea. E bben az Orfzág- 
ban a’ P ogán y  R elig io  ural
k o d ik , m ég pedig igen  n e
vetség es b ab on afágok k al. 
N ém elly  h e llyek en  m ég em 
ber h ú lsa l á ld ozn ak : a’ Py- 
th agorás Metempsychosiíet 
erősen  h ifz ik : a’ Benin Or- 
íz á g iá k  e g g y  F ő  Valófágot 
h ifz n e k , a ’ kit ő k  Orifának  
n evezn ek  , de annak tifztele- 
té t fzükfégtelennek  tartják; 
m ert a z t m ondják, h o g y  az az 
Isten  v ég etlen ű l j ó ,  és így 
nem  leh et fé ln i h o g y  az em 
bernek ártson . E llenben az  
örd ögöt igen n agyon  tifztelik ; 
m ert a z t tartják m inden rofz fz 
nak okának. A ’ tengernek  
is á ld ozn ak  efzten d ön k én t, 
h o g y  annak habjai ne ártsa
nak nekik. E zen  O rfzágnak  
fok  réfzeiben fém  Istenek  fém  
tem plom ok nintsenek. Vágy
nak ott azA nglufoknak ésH oI- 
landufoknak B irod a lm ok b aa  
fok Reformata E kkléliák .

Aubia. E z  a ’ n agy  O rfzág  
régen  a ’ K erefztyén  V a llá st  
k ö v e tte , a ’ m e lly  ott jókor  
gyök eret vert. D e  id ő v e l a ’ 
JVlahummed’ tu d om án ya , és a ’ 
P o g á n y  tu d atlan fág’ erőt v e t 
tek  benne , ’s a ’ Chriítus’ 
E v a n g y é lio m á t—  egéfzen  e l
n yom ták .

FclJü Aethiopia. E zen  fzé- 
le s  határú O rfzágban fok P o-  
g á n y o k , Z sidók, és M ahum - 
m edanufok vágyn ak  : de azo k  
k ö ztt a ’ K erefztyén  V a llá s  
az  U ralkodó. A z A eth io p ia i 
R ereíztyén ek ’ H iteknek R e 
gulája a ’ Szent írás. A z A p o -  
Itoli H it’ F orm ája h e lly e tt , a ’ 
Nicaeai és a ’ C onüantiuopo- 
O s lm
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lifi S ym b olu m ot ta r tjá k : a’ 
Chriftus’ m eg-testesü léserő l 
v a ló  tu d om án yb an  E u tych est  
k ö v etik  : a ’ T sá fzár  a z  £k- 
k lé íia ’ F eje: a ’ R om ai P áp á
nak elfő íégét, és a ’ R om ai 
E kkléfiának tud om án yát nagy  
réfzént ta g a d já k ; n evezetelen  
a ’ T ran fu b ftan tia tió t, a ’ Pur-

f;atoriu m ot, az  Isteni tiízte- 
etben az idegen  n y e lv e t , a ’ 

G y ó n á s t , a ’ k é p e k e t , a ’ P a 
p o k ’ n ötelen íegek et, az  U tó lfó  
K enetet. Sok  fé le  K ereíztség- 
n ek  form ájivá l é lnek: m ind  
a ’ S z o m b a to t, m ind a ’ V a- 
fárnapot m eg-tartják. Kör- 
nyül-m etélkednek: d ifznó  húst 
nem  e lz n e k , de nem  a ’ M ó- 
fes’ T ö r v é n y e  fzerént, hanem  
tsa k  a z é r t , h o g y  m ind a ’ 
k e ttő  m ár régi í'zokás nálok: 
a z  ö  egéfz  Isten i tifzte letek  
abban  á l l , h o g y  a ’ S zent 
Ír á s t , és a ’ rég i A tyák n ak  
H om iliá jik at o lva fsák , ’s az  
Ür’ V atsorá jáva l élnek : a ’ 
tem p lom b a  m ezíte len  láb b al 
m e n n ek , o tt a ’ fö ld ö n  ülnek. 
E z  e lő tt a ’ R om ai M ifsiona- 
riufok  járhattak  k ö z ttö k :  
n a g y  rem ény (ég is v o lt  fe 
lő le  , h o g y  a ’ R om ai Ekklé- 
íiá v a l e g g y e sű ln e k : de már 
m a a z  a z z a l v a ló  eggyesü lés  
fe lö l m inden rem én yíég  oda  
v a g y o n ,  m inekutánna a ’ Ro- 
m aiM ifsion ariu fok n ak azh oz-  
zájok  v a ló  m enetelt m eg-til- 
tották . A z  A b yssin ia iak  azt 
m on d ják , h o g y  ő k e t C anda
ces K irálynénak  azo n  E · 
nuchufa térítette a ’ K erefztyén  
V a llá sr a , a ’ kit F ilep  A po- 
ß o l m eg-kerefztelt. D e  a z R i-  
ftoriák  a z t  írják , h o g y  az
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E v an gyéliom ot ö k özttök  a* , 
IV . S zázad b an  Sz. Frum en- 
tius pred ikállotta  , a’ k i eggy  
Tyrufi ka lm ár’ hja v o l t ,  és 
a ’ k it a ’ P iisp ök íégre Atha- 
nafius ü zen te it-fe l.

Alsó Aethiopia. Itt a ’ nép  
P o g á n y  V a llá st k ö v e t; ki-ve- 
v é n  a z o k a t a ’ M ahum m edat 
n u fo k a t, k ik  Zangvebarb&n, 
Ajanb&n, és Abexben laknak. 
Cafreriáb&n, k iv á lt a ’ Hotten
tottáknál, igen k evés jele v a 
g y o n  a ’ R elig iónak . A ’ Caput 
Bonts Spei, v a g y  a ’ Jó Re- 
m én yfég ’H egyén él,m ellyet az  
H ollandufok  b írn ak , a ’ R e
form atu foknak Izép Ekkléfiá- 
jik  v á g y n a k ; va lam in t Sofa- 
lában  a ’ P ortugallufoknak is . 
Loango O rízágban v a g y o n  a ’ 
népnek a z  Isten  fe lö l vala- 
m e lly  esm erete, a ’ kit ók  Sam- 
bian Fongónak nevezn ek . A ’ 
Malembaiaknál m indenek fe 
lett leh et v a la m elly  R elig iót  
éfzre-venni: m ert m inden ö- 
töd ik  napon k özöu íeges Iste
ni tifzte letet tar tan ak , a ’ m i
dőn eggy  e m b er , a ’ ki leg 
jobb erkőltsü  k ö z ttö k , eggy  
b eízéd et t a r t , m ellyb en  a z  
h a llg a tó k a t a ’ g y ilk o fság tó l, 
to lv a jfá g tó l , tifztáta lanko- 
d ástó l ,j  a' t. r e tte n ti: az  Is
tent Zamrnam Poangdnak, a z  
örd ögöt pedig  Bénimbeb ek  
hívják . K örnyülm etélkednek . 
Congóban P o g á n y o k , M a- 
hum m edanufok , és K erefztyé- 
nek laknak.

Madagascar Sziget. Itt a’ 
lak otok  P ogán yok , és M a- 
hum m edanufok; k i-vévén  a z 
okat, k iket Zajj'eljibraim, az 
a z  A brahám ’ m aradékinak ne

vez-
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veznek. Kzek a’ Szombatot 
meg-tartják, ’s az Ó Teíta- 
mentomi Hiítoriákat vala
mennyire esmerik; az honnan 
lehet gyanakodni, hogy ök 
talám a’ Zíidóktól vettek ere
deteket.

A’ Jó reménység’ Hegye kö
rül lévő Szigetek a’ Portugal- 
lufoké : a’ Religio is bennek 
nagy réfzént Romai Catholi
ca. A’ Canar iái Szigetek a’ 
Spanyoloké, a’ VallasR. Ca- 
tholica Madera Szigete a’ 
Portugallufé; a’ Vallás R. Ca
tholica.

America.
Americahak nevezetes ré- 

fzei ezek: Mexico. Üj Me
xico : Florida; Canada; Üj 
Anglia ; Üj York: Üj Ferfey; 
Penfilvania ; Mariland: Vir
ginia : Carolina: Terra Ar- 
átiaa: Terra Firma: Peru: 
Amazonia: B r a ji  lia: Chili: 
Paragvay. Terra Magellani- 
ca ; Terra Antarctica: és a’ 
Szigetek.

Mexico. Itt a’ lakofok Po- 
gányok és Kerefztyének: az 
itt lakó Spanyolok Catholi- 
cufok, kik az Americaiak 
közzül fokakat meg-térítettek; 
fokán pedig azok közzül Po
gány ok.

Ü j Mexico. Az oda valók 
Pogányok : fókáknál pedig a’ 
Religiónak femmi jele nints: 
az ott lakó Spanyolok R. Ca- 
tholicufok.

Florida. Az oda valók Po
gányok: nevezetefen a’napot 
imádják: a’ Papjaik eránt, ki
ket Joanas vagy Javasnak ne
veznek,, nagy tiízteletet mu
tatnak: a’ Papok. varázslók 
ízoktak lenni.

Üj Anglia. Itt a’ Religio 
Pogány; ki-vévén azokat, ki
ket a’ XVII. Században Eliot 
a’ Reformata Vallásra térí
tett, a’ kiknek ö a’ magok 
anyai nyelveken predikállott, 
’s a’ Bibliát is az 6 nyelvek
re le-fordította.

Üj York. Itt a’ Religio Po
gány, és Kerefztyén Reforma
ta. A’ Pogányok az ördögöt 
imádják, kit Monettónak ne
veznek: mind magok, mind 
Papjaik, kiket Pavavmák hív
nak, igen varázslók.

Üj Jerfey. A’ Religio itt az 
Anglufok köztt Reformata: 
az Americanufok köztt Po
gány.

Penßlvania. Itt a’ Religio 
az Anglufoknál Reformata; 
de Quakerek leg-többen vágy
nak, a’ kiket oda annak a* 
tartománynak Hellyt - tartója 
Vilhelm Penn vitt, a’ kiről 
is a’ tartomány neveztettetik. 
Az itt való lakofok Pogá
nyok; de az Istenről igen vi
lágos értelmek vagyon: hi- 
ízik a’ lélek’halhatatlanlagát 
is, és annak jövendő állapat- 
já t: az ő Isteni tifzteletekkor 
áldoznak, énekelnek , tán- 
tzolnak,

Mariland. A’ lakofok P01 
gányok: az ott lakó Anglu
fok köztt a’ Religio Refor
mata: de más Sectákat is el- 
fzenyvednek.

Virginia. Az itt lakó An-
tlufok Refórmatufok: a’ la- 

ofok Pogányok; de már kez
denek a’Kerefztyén hitre tér
ni , mióltától fogva az An-
tlufok tanítják azoknak ifjai- - 

at a’ Kerefztyén Hitre.
Car a-
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Carolina. E z a ’ tartom án y  

is  az  A n g lu fo k é , k ik  k öztt a ’ 
R elig io  R eform ata; a ’ lak o fok  
P o g a n y o k . H ifznek  eg g y  leg 
főb b  V a ló fá g o t , k it Okeenek 
h ív n a k , és a ’ k inek  a ’ P ap ok  
gyak ran  á ld ozn ak .

Tarra Firma. A ’ lakotok  
P o g á n y o k  : a ’ V ia p o co  nevű  
v íz  m elle tt lak ik  eggy  Ma· 
rashevacas n evű  nép , a ’ m e lly  
e g g y  fzörn yü  n agy  kö b á l
v á n y  k ép et im á d ; a ’ m elly  
h a fo n ló  eggy  igen va sta g  em 
b erhez , a ’ iárkain ül, k ö n y ö 
k e it  térdeire te t t e , fzáját fe l
tá to tta . Itt a ’ fok -fé le  Euro-

Íiaiak  k öztt a ’ R e lig io  is  kü- 
ön b b özö .

Peru. A ’ P e r u b e lie k , a z o 
k o n  k ívü l kik m ár K erefztyé- 
nek k é le t te k , P o g á n y o k ; a ’ 
n a p o t , h ó id a t , t s illa g o k a t , 
v i l lá m á s t , m ennydörgést 
im ádják . M ind ezen  Isten lé 
geknek régen p om p ás tem 
p lo m a ik  v o lta k , m ellyek n ek  
m a rad ván ya it m a is  fok hel- 
ly e k e n  leh et látn i. C ufcoban  
eg g y  illy en  tem plom  majd  
egéfzen  m e g -v a g y o n , m elly  
regen  a ’ n ap ’ tem p lom a volt; 
de m a a ’ D om in ican u fok ’ kla- 
ítrom oknak e g g y  réfze. K ö 
z e l eh ez vo ltak  m ás n égy  tem 
p lo m o k : az  e lső  az  h ó id é  v o lt  
Quilla n év  a la t t , a ’ m áfodik  
a ’ V enus P la n e tá jé , v a g y  a ’ 
Chafca)é, az  harm ad ik  a ’ vil- 
lám áfe és m en nydörgésé 11 
lapa n év  a la t t ,  a ’ n egyed ik  
a ’ fz ivárván yé, v a g y  a ’ Chuy· 
cu-é: m ind ezek  a ’ tem p lo 
m ok  arán yn ya l és ezü stte l 
tsu d álatofan  m eg-vó ltak  éke- 
lítve .
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Amazonia. A ’ la k o fo k  Po- 
gányofc, tem p lom aik  nem  lé
vén  , a ’ b á lv á n y  k ép ek et a ’ 
m agok h áza ik b an  tartják ’s 
ott t ifz te lik , m int a ’ m ellyek  
fe lö l a ’ P a p o k  el-h itették  v é 
le k , h o g y  azok b an  lak ozn ak  
az Istenek .

Brajilia. A ’ la k o fo k  P o g á 
n y o k , ső t Isten  nélkül valók; 
m ert fern te m p lo m a ik , fém  
P a p ja ik , fém  Isteneik  Hintse
n e k : n ém ellyek et a ’ kik a ’ 
tenger m ellyék en  la k n a k , a ’ 
P ortu ga llu fok  K erefztyén  h it
re térítettek .

Chili. M inden A m ericai 
P o g á n y o k  k öztt leg  -v a s ta 
gabb b á lv á n y  o zó P o g á n y o k  az  
ide v a ló k , k i-vévén  n ém elly e 
k e t , kik K erefztyénekk é le t
te k :  az  örd ögöt im ád ják , a ’ 
kit ök  Eponanwn, az  a z  E rős
nek n evezn ek . A z  itt lak ó  
S p a n y o lo k  R. C atholicufok ,

Paraguay. A ’ lak o fok  P o 
gán yok  : de a ’ több A m erica- 
nufoknál a ’tanúlásra alkalm a- 
to íáb b ak . Eggy régi T rad i-  
tió jok  v o lt  n e k ik , m elly  fze- 
rént a z t h itték , h o g y  n ém elly  
P a p o k  m ennek ö  h o z z á jo k , 
kik ők et e g g y  új Religióra fo g 
ják tan ítan i. A z ide va ló  
S p a n y o lo k  R . C atholicufok .

Az Amerikai Szigetek. M i
dőn ezek et a ’ Szigeteket a z  
E u róp aiak  fe l - ta lá ltá k : v e t
ték  é lzre h o g y  az ott lak ó  
P ogán yok n ak  vagyon- va la -  
m elly  esm eretek az Isten fe 
l ő l ,  és h ogy  úgy vélek ed tek , 
h o g y  a ’ 1. íjfijak és a ízfzo- 
n y o k  ném elly  fő id b e  le-vertt 
ol'zlopokból lettek  : h itték  a ’ 
lé leknek  halh atatlan íagat is,
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és hogy az halottak eggy igen 
mefzfze lévő tartományba 
mennék, hol az ö barátjaik- 
kal gyönyörűfégben élnek.

Cuba. Ezt a’Szigetet a’Spa
nyolok lakják, kik Romai Ca
tholicufok.

Jamaica. Ez a’ Sziget az 
Anglufoké: a’ Religio benne
Reformata.

Hijpaniola. Ezt a’ Spanyo
lok és a’ Frantziák bírják, 
kik Romai Catholicufok.

Barbados. Ez a’ Sziget az 
Anglufoké, kik a’ Reforma
ta Religiót követik.

Bermudes. Ezek a’ Szigetek 
is az Anglufoknak hatalmok
ban vágynak: a’ Religio ben- 
nek Reformata.

A’ Hollandufok Éfzaki A- 
merikában fok földeket és 
Szigeteket bírnak, mellyek- 
ben a’ Religio Reformata.

A’ különbböző Religióknak 
ezen rövid elő - adáfokból 
meg-tettfzik , hogy a’ Ke- 
refztyén Religiónak Ieg-fzo- 
rofabb határai vágynak, ha 
azt a’ Pogány és Mahumme- 
dana Religióval eggybe vet
jük. Némellyek a’ főidet 
harmintz réfzekre ofztják, 
és úgy vetik-fel, hogy an
nak tizen-kilentz réfzet Po- 

ányok, a’ Zsidók és Ma- 
ummedanufok hat, a’ Gö

rög Kerefztyének két, a’ Ro
mai Catholicufok és Prote- 
ítánfok három réfzét lakiák. 
Ezen fzámlálás fzerént,a’több 
Religiókhoz képest úgy va
gyon a’ Kereíztyén Religio, 
mint az 5. az 25 - hoz.

Rofscei Religionen der 
Welt. Reerevood. Scrutinium

Religionum. Mejeri. Hill. Re- 
lig. Memoires Historiques &c.

Religiosi. Regularis Ob- 
fervantioe. Sz. Ferentz' harma
dik Rendéből valók Olafz Or- 

Jzágban, mellyet Lombardiai 
Congregatiónak neveznek. 
Hiß. des Ord. Rcl. T. 7.

Religiosi. Regularis Ob- 
Jervantias. Sz. Ferentz' har
madik Rendéből valók Portu- 
galliában, kik oda 1444-ben 
mentek-be. Provinciale Ca- 
pitulumot 1598-tól fogva tar
tanak Lisbonában. Hifi. des 
Ord. Rel. T. 7. c. 36.

Religiosi. Religionis Ob- 
Jervantias. Sz. Ferentz' harma
dik Rendén valók Spanyol 
Orfzágban. Hifi. des Ord. 
Rel. T. 7. C. 35.

Relíqviae . Ereklyék. A’ 
régi Szenteknek és Marty rok- 
naktesteknek, véreknek, ru- 
hájoknak 's a' t. maradvá
nyai, mellyeket, a’ Kerefz
tyének tifzteletnek okáért 
tartanak ; melly fzokás a* 
Kereíztyén Ekkléíiában jő 
idején kezdődött. Tele vágy
nak az Ekkléfiai Hiltoriák 
azzal, mint tifztelték a’ régi 
Kerefztyének az Ereklyéket, 
és mennyi tsudák lettek azok 
által. Eggynéhányat emlí
tünk. Midőn az V. Század
ban a’ Kerefztelő János’ fejét 
Phceniciában Eme/á városa 
mellett eggy barlangban meg
találták: azonazhellyen eggy 
templomot építettek, és az Ö 
fejét abba nagy pompával be
vitték. Midőn pedig az a’ 
templom el-romloti, Emefa- 
ban eggy máíikat építettek, 
és a’ Szentnek fejét 760-ban 

abba
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abba hellyheztették. Theo
phanes’ bizonyítása fzerént, 
8oo-ban még ott tifzteltékazt, 
melly magából kedves illatot 
botsatott, és mindeneket a’ 
kik azt hittel illették, meg- 
gyógyított. Azt a’ főt on
nan Comana várofába Pon- 
tusba, onnan Conftantinopo- 
lisba vitték. Annak eggy da
rabját Amiens váróiéban 
Frantzia Orfzágban muto
gatják , mellyet odk eggy 
Amienfi Canonicus Valón de 
Sarton vitt 1204-ben, midőn 
a’ Frantziák Conílantinopo- 
list-meg vették, és azt eggy 
régi palotának le-dültt falai 
alatt meg-találták. Ezen 
Szentnek némelly tsontjait is 
meg-tartották a’ Kerefztyé- 
nek, midőn Julianus Tsáfzár 
alatt a’ Pogányok az ö te- 
metö-hellyét fel-ásták, és te
temeit meg-égették. Ezeket 
a’ tsontokat Athanafiushoz 
kiíldötték, mellyeket Ő eggy 
óltárba tsináltatott. Midőn 
azután Theodofius Tsáfzár 
a’ Serapis’ templomát el-ron- 
tatta, es annak hellyébe Ke- 
refztelő Jánosnak eggy pom
pás templomot építtetett: az 
ő Ereklyéjit is 396-ban oda 
vitette. Sz. Andrásnak és Sz. 
Lukátsnak testeket 357-ben 
vitték Conftantinopolisba; az 
úton míg vitték, az hol velek 
meg-állottak, mindenütt tsu- 
dák lettek; az Apoftolok’ Ba- 
filicájokban temették-el, ’s 
ott tifzteltettettek: a’ kik eze
ket a’testeket kísérték, azok
nak belőlök némelly réfzek 
adattattak jutalmul, mellye
ket azok minden-felé el-ofz-

togattak, ’s általok fok tsu- 
dák estek. Ezen Ereklyék
ről tsak-nem egéfzen el-felejt- 
keztek volna már Conllanti- 
nopolisban , hanemha 550- 
ben, midőn az említett tem
plomot újra építették Jufti- 
nianus alatt, az építők három 
fa koporfókat találtak volna, 
a’ mellyeken való írásból 
meg-esmerték, hogy azokban 
Sz. Andrásnak , Lukátsnak, 
ésTimotheusnak testeik vágy
nak. Juftinianus az egéfz nép
pel nagy tifztefséget tett ezen 
Ereklyéknek, azokat el-te- 
mettette , ’s emlékezetekre 
drága temetéíi ofzlopot emel
tetett. Burgundiának Ber- 
gi nevű varofában , és a’ 
Beauvaisi templomban mu
togatják Sz. Andrásnak eggy 
karját. Neapolis Orfzágban 
Amalfi várofa azt mondja, 
hogy ott vagyon a’ Sz. An
drás’ teste, mellyet oda a’ 
Frantziák akkor vittek, mi
kor Conftantinopolist meg
vették. A’ Romai Martyro- 
logium’ bizonylága fzerént, 
ezen Apollóinak sírjából fzün- 
telen orvosló erejű nedvesíég 
tsepeg.

Sz. Péternek és Pálnak 
lántzaik nagy tifzteletben 
vágynak. Ez előtt megen
gedték a’ Pápák azokról vas
port fűréfzelni, mellyet kö- 
zönféges Orvofság gyanánt 
tartottak. Arator írja hogy 
az VI. Században Romában 
vólt az a’ lántz, meltyllyel 
Sz. Pétert Jerufalemben meg
kötözték. A’ Görög Kereíz- 
tyének Januariusnak 16. nap
ján tartják annak innepét. Em;

lítik
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ütik Sz. Péternek eggy ruhá
ját is, mellyet Antiochiából 
Parisba vittek, ’s ott a’ Sz. 
Genevieve templomába tet
tek, melly által Hugo Clugny 
Abbas fókáknak jelenlétek
ben eggy gutta-iitött embert 
meg-gyógyított.

Sz. I s tv á n n a k  tsontai, 
mellyeket 418-ban eggy Oro- 
fius nevű Pap Minorcaba vitt, 
öt fzáz negyven Zsidókat té- 
rítettek-meg, kik Magona vá
ró fában laktak. Epen azon 
időben eggy embernek el-tö- 
rött lába l'zárát, és eggy vak 
afzfzonyt Africában eggy vá
rosban ennek a’ Szentnek 
eggy pohárban levő vére és 
nemelly darab tsontai meg- 
gyógyítottak. Ugyan - azon 
ereklyék fok betegeket meg- 
gyógyltottak , és hólttakat 
meg elevenítettek. Sok más 
Ekkléfiákbanisvágynak ezen 
Szentnek Ereklyeji ; neve
zetesen Olafz Orfzágban An- 
eonában , Portugalliában, 
Toursban, Bourdeauxban, és 
Bourgesben Frantzia Or
fzágban , melly hellyeken 
eleitől fogva fok tsudák 
estek.

Az Apottoloknak Ereklyé- 
jiken kívül hírefek a’ követ
kező Szenteké és Martyroké 
is. A’ II. Századnak elején 
Sz. Ignatiusnak Antiochiai 
Püspöknek teste Romából, 
hol ö martyromi halállal 
meg-halt, Antiochiába vitet- 
tetett, és ott a’ Daphne nevű 
kapunál el - temettettetett, 
mellyet a’ nép minden nap’ 
meglátogatott, ’s melly fok 
tsudákat tselekeuelt.

Sz. Polycarpusnak Smyr
na! Püspöknek tsontait, a’ 
ki 169-ben ölettetett-meg a’ 
Christusért, a’ Kerefztyenek 
a’ leg drágáb gyöngynél fel
jebb betsülték. Sz. Fructuo- 
fusnak Ereklyéjit, a’ ki az
III. Században ölettetett-meg, 
és Spanyol Orfzágban Tar- 
ragonai Püspök v ó lt, fok 
hellyeken tartják; nevezete- 
fen Barcellonában és Mon- 
resában. Midőn Sz. Ger- 
vafusnak és Protafiusnak tson- 
ta ik , kik I. Valentinianus 
alatt ölettettek-meg , eggy 
Procefsión a’ Cathedralis Ek- 
kléíiába vitettettek: eggy vak
nak fzemeit, a’ ki azokhoz 
tsak történetfzerént ért, meg. 
nyitották: de ezeken kívül 
fok fzámtalanok gyógyúl- 
tak-meg minden féle nyava
lyákból az illyen Sz. Erek
lyéknek tsak illetéfek ál
tal. (a)

A’ Romai Ekkléíia tifzteli 
a’ Szenteknek Ereklyejiket. 
Az imádfágnak értelme ez: 
hogy az Isten mind azokat 
vegye maga oltalmába, kik 
a’ Szenteknek érdemeiket 
tifztelik, és azoknak ereklyé
jüket alázatosan vefzik: hogy 
ezek az hív imádók az Ördög
től , mennykötől, pestistől, 
rofzfz levegő - égtől, vad ál
latoktól , embereknek gonofz 
fzándékoktól bátrak legye
nek. Az ollyan hívő, a’ ki 
az Ereklyéket meg-látogatja, 
tartozik nagy buzgófágotmu
tatni, és a’ Szent tetemeket 
hittel illetni. Aachenben a’ 
Szűz Mária’ templomában 
lévő Ereklyéket minden hete
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dik efztendoben közönfége- 
fen ki-tefzik, a’ midőn a’ né- 

et így fzóllitják-meg: „ Sz. 
orneliusnak fejét es jobb 

karját mutatják néktek: az ő 
efedezéféért minden nyava- 
lya-töréstöl Őrizzen-meg az 
Ür, és ez élet után. vigyen-be 
a’ menny-orfzágba!”

Midőn az Ereklyéket va- 
lamelly templomba vagy más 
hellyre vifzik: azt nagy gond
dal és Ceremóniával tseleke- 
fzik. ElŐfzör meg-próbálja 
azokat a’ Püspök, ’s áldást 
mond reájok: a’ melly útfzán 
által-vifzik, azt meg-feprik, 
’s az házakat fzönyegekkel 
be-vonják, a’ templomot és 
az óltárt fzépen fel · ékesítik, 
’s a’ Szentnek képét ki-tefzik: 
az Ereklyéket Superlát alatt 
vifzik, a’ Papok elöl men-t 
nek a’ nép pedig égő gyér- ’ 
tyakkal az Ereklyéket kíséri: 
a’ templomba be-érvén, a’ Te 
DeumoX. éneklik, az Ereklyé
ket az Óltárra, tifzteletre ki- 
tefzik , fzámokra imádságo
kat rendelnek, ’s az hellyen 
az hol azok nyúgofznak, fziln- 
telen lámpást égetnek. £b)

A’ Romai Catholicus Or- . 
Szagokban a’ Martyroknak 
vérek leg-bövebbem vagyon 
minden Ereklyék köztt. Ne- 
vezetefen Roma és Olafz Qr- 
fzág gazdag azzal. Boldetti 
azt móndja, hogy a’ Romai 
főid a’ Martyroknak vérek
kel öntöztettetett-meg. Ugyan 
6 írja hogy a’ Pápa azon 
fzent főiddel fzokta az ide
geneket meg-ajándékozni, ’s 
illy éh tsudat említ. Eggy 
Lengyel Követ kérte V. Puts

Pápát, hogy valamelly Szent 
Ereklyével ajándékozza meg* 
ötét: ő Szentsége kefzkenő* 
jét zsebéből ki-vette, abba 
eggy marok Romai főidet tett, 
azt öfzve-kötötte, ’s a’Követ
nék adta, az pedig azt gon
dolta, hogy ö vele a’ Pápa 
tréfálódik: de midőn a’ Kö
vet a’ maga házához vifzfza- 
ment és a’ keízkenötki-óldoz- 
t a , azt vérefen találta, (c)

Nem lehet elő - fzámlálni 
mind azokat a’ tsudákat, a’ 
mellyeket a’ Szenteknek vé
reik minden napon tselekefz- 
nek. A’ Szent Euflachius’ vé
re a’ maga innepén minden
kor meg-ízokott olvadni: de 
leg-nevezetefebb a’ meg-olva- 
dasról a’ Sz. Januariusé N ea- 
polisban. L. Januarius' vére.

1672-ben Romában 42s. 
Szenteknek tetemeiket talál- 
ták-meg· a’ Catacombákban; 
de nagy réfzént nem lehetett 
meg tudni, kik lehettek azok 
a’ Szentek. Másfzor is gyak
ran találtak azokban fok 
illyen Sz. Ereklyéket. L. Ca~ 
tacombak,

(a) Tillemont. Hift. E ccl. 
T. i .art. I. B. & T.2. (b) A lett. 
Ritual, (c) Boldetti. Obfev- 
vazioni Soprai Cimiteri. &c.

REMéNYSéG. Spes. A’ Ro
maiaknál és Görögöknél Is
ten. Romában két temploma 
volt: eggyiket a’ mennykö 
meg-ütötte, ’s öízve-égett: en
nek az Isten-Aízfzonynak ké
pe a’ régi pénzeken gyakran 
elő-fordúl. Claudius Tsáízár- 
nak eggy pénzén eggy igen 
vékony által -látfzó ruhában 
vagyon, mellyel a’ Romaiak 

vékony-
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vékonyfágáért Multit hármak 
neveztek: bal kezével a’ ru
hájának hofzfzú alját, fel-fog- 
va tartja, hogy az ötét me
netében meg-ne akadályoz- 
tafsa: mert a’ Reményféget 
menve festették: jobb kezé
ben eggy virág vagyon, melly 
az ö ékefsége: mert a’ Poé
ták a’ Reményféget az efz- 
tendö’ virágának Izokták ne
vezni. A d d i s o n .  on Medals. 
Ser. i. fig. 8·

Remonstransok. L, A r -  
m in ia n u fo k

* Remores. A’ Romaiak 
így nevezték azokat a’ mada
rakat, a’ mellyek az Aufpi- 
ciumkor femmí jót nem je
lentettek : azért is ollyankor 
femmihez - lem fogtak ; mert 
dolgoknak fzerentsés ki-me
netelét nem reményiették. 
F e flu s . B u le n g e r . de augure. 
c. 3·

Remphan. Eggy Isten, 
kit Amos Propheta említ, és 
a’ kit az Izraeliták imádtak. 
Az eredeti Zsidó nyelv Kijun- 
nak nevezi: az LXX. Fordí
tók pedig Remphannak for
dítják. Nem tudják a’ Tudó
fok, mit tegyen a’ Remphan 
név. Grotius Rimnon Istent 
érti alatta. Capelins és Ham
mond Remphant eggy Egyip
tomi Királynak tartják, kit 
a’ nép az Istenek közzé fzam- 
lált. Mert Diodorus (a) em
lékezik eggy Remphis nevű 
Egyiptomi Királyról. Má- 
fok azt tartják hogy Rem
phan Egyiptomi fzó, és Sa- 
turnust jelenti. Mert a’ Co- 
ptus Alphabetumban, mellyet 
ácaliger Romából kapott, Sa-

turnus Planéta Rephannak 
neveztettetik, az Arabiaifzó 
is R e p h ,  melly evést jelent, 
illik a’ Saturnus’ meféjéhez, 
a’ ki a’ maga gyermekeit meg  ̂
ette. Vofsius azt mondja, (b) 
hogy Remphan é s  Kijun az 
hóidat jelentik. Illy fok ér
telmek köztt az igazat nehéz 
meg-határozni.

(a) D ió d .  1, i .  (b) V o fs . de 
Idol. 1. a. Amos. j: a6. Tsel. 
r- 43 ·

Resid en t ia . A’ Jus Ec- 
cleliasticum érti ezen a’ fzón 
valamelly Eggyházi fzemélly- 
nek a’ maga Megyéjében va
ló lakását. A’ régi Kerefz- 
tyén Ekkléfiában a’ Papok
nak fíűntelen magoknak kel
lett a’ magok hivatalokat 
folytatni: és ez a’ törvény a’ 
Püspököket is kötelezte. A’ 
Sardicai Concilium’ Végezéfe 
az, hogy eggy Püspök is a’ 
Tsáfzár’táborozó helly éré ne 
menjen, ha tsak a’ Tsáfzár 
levél által nem parantsolja: 
és ha midőn a’ Tsáfzárnál 
valami kéréfe vagyon, azt 
a’ Diaconufok vagy Subdia- 
conufok által végezze. Ugyan
azon Conciliumnak más Ca
nona fzerént, a’ Püspöknek 
három hétig fzabad távol-len- 
ni a’ maga Ekkléfiájától, ha 
tsak valamelly nagy ízük lég 
nem kénfzeríti ötét a’ további 
maradásra. Ugyan-azon Con
ciliumnak más két Canonaí 
fzintén annyi időt engednek 
a’ Presbytereknek és JDiaco- 
nufoknak. Az AfrícaiEkklé- 
fiákbana’Püspököknek házok- 
nak közel a’ templom mellett 
kellett lenni: nem fzabad vált 

nekik
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nekik a’Diceeefisben más Ek- 
kléfiába menni, vagy a’ ma
gok dolgait folytatni, és azok 
miatt kötelefségeket ’s a’ ma
gok Cathedralis Ekkléíiájokat 
el-múlatni. Cabaífutius ezen 
Canonra tett jegyzéfeiben meg
jegyzi a’ Frantziai Püspökük
ről,mint felejtkeztek ők el ezen 
törvényről, kik az efztendÖ’ 
nagy réfzét az Ö mezei múla
tó hellyeiken töltik, (a)

De idővel ezen törvényt 
kezdették félre tenni a’ Pa-
Sok. Sokan a’ Beneficiumért 

omába fiettek, ’s a’ magok 
Ekkléfiájikat oda hagyták. 
De látván a’ Romai Udvar, 
m its o d a  fogyatkozáíbkat 
fzenyvedjenek az Ekkléfiák 
ezen fzokás miatt: ezt mindem 
módon igyekezett meg-aka- 
dályoztatni. Azért III. Sán
dor P. minden Beneficiariu- 
foknak, kik a’ lelkekre vifel- 
tek gondot, meg-parantsoltá, 
hogy a’ magok Refiden- 
tiájokban lakjanak. Ugyan 
ez a’ parantsolat kötelezte 
azokat is, kik valamelly Pa
pi méltófágot, és hivatalt, 
vifeltek. Noha a’ több Bene- 
ficiariufoknak meg-nem enge- 
dődött, hogy az ő Refidentiá- 
joktól külön lakjanak; de a’ 
fém parantsoltattatott, hogy 
mindenkor abban lakjanak: 
és innen fzármazott az a’ kü- 
lönbbfég a’ Beneficium ok 
köztt, hogy némellyek a’ Be- 
neficiariust a’ Refidentiában 
való lakásra kötelezték, né
mellyek pedig nem kötelez
ték. 1220-ban III. Honorius 
P. törvényt hozott, hogy a’ 
ki a’ Pápa’ fzolgálatjában va

gyon, femmi Refidentiához 
ne legyen köteles. Azután 
nem íoká azt végezték, hogy 
a’Pápa’ engedelmével a’ Be
neficiarius, magának bizo
nyos fizetés mellett válal'zt- 
hafson Vicariuít vagy Subtli- 
tutust, a’ ki mindenkor a’ 
Refidentiában lakjon, maga 
pedig a’ Principalis arra ne 
köteleztettefsék; azonban a’ 
Beneficiumnak leg-nagyobb 
réfze övé legyen. így ízaba- 
dúltak-fei a’ gazdag Papok 
a’ Refidentiában való lakás 
alól. (b)

(a) B in g h . L .  6 . c. 4. (b) F  
P a u l  of Eccl. Benef.

Re siGn atio . így nevezik 
azt a’ tselekedetet, mikor va
lamelly Pap a’ maga Benefi- 
ciumát vagy hivatalát le-te- 
fzi. A’ régi Kereíztyén Ek- 
kléfiának törvénye fzerént, 
fém a’ Beneficiumot, fém az 
hivatalt, az Ekkléfia’ Elöl-já- 
rójinak engedelmek, vagy 
valamelly nagy ok nélkül, 
nem volt fzabad le-tenni. Az 
Africai Ekkléfiákban a’ kiLe- 
ctorrá le tt, vagy valamelly 
alsóbb Papi Rendbe állott, 
úgy nézték, mint a’ki magát 
Istennek fzentelte; és így an
nak többé nem lehetett vilá
gi emberré lenni. Ez a’ tör
vény kötelezte, még pedig 
fokkal fzoroíábban, a’ Püspö
köket, Presbytereket, és Dia- 
conufokat. A’ Chalcedoniai 
Concilium átkot mond mind 
azokra, kik a’ magok Papi 
Rendeket el-hagyják,’s mago
kat világi vagy hadi állapat- 
ra adják ; ha tsak tselekede- 
teket meg-nem bánják és eléb-
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bí hivatalokba vifzfza nem 
állanak. A’ Túrommá Con
cilium’ rendeléfe is ehez ha- 
fonló. A’ világi törvények is 
igen keményen bántak az il- 
lyen Izeméllyekkel. Juftinia- 
nus Tsáfzár’ törvénye ízerént, 
az illyeneknek jólzágaik a- 
zoké az Ekkléíiáké es Kla- 
firomoké lettek, a’ mellyek- 
hez magok tartoztak. Ez a’ 
rendelés liafznos volt az Ek- 
kléfiának, ’s a’ Papoknak e- 
ros zabola volt: mindazáltal 
ezt által lehetett hágni, mi
dőn hellyes okok adták ma
gokat elő, a’ miilyeneket né- 
melly közönféges Conciliu- 
mok is meg engedtek. Mert 
azon kívül, hogy a’ Püspökök 
ha vagy el öregedtek, vagy 
betegetek, vagy erötelenek 
vóltak, magok mellé Coad- 
jutorokat választhattak: vált 
még más két ok, a’ mellyért 
a’ Éeneficiumot vagy az hi
vatalt le-tehették.

Az elfő ok volt, ha látta 
a’ Püspök, hogy ötét a’ nép 
gyűlöli, és így ö az Ekkle- 
liának hafznára nem lehet, 
lgyhagyta-el a’ Constantino- 
polifiSzéketGregoriusNazian- 
zenus, és magános életet élt; 
mert a’nép Ő ellene, mint ide
gen ellen,nyughatatlankodott. 
Az illyen Refignatióknak az 
Ekkléfíai Hiftoriákban fok 
példájik vágynak. — Máíik 
ok volt ha a’ Püspök vala- 
melly fzent tzélbol tette-le 
hivatalát, p„ o. hogy vala- 
melly meg-gyökerezett Sza
kadásnak az Ekkléfiában vé- 
get-vefsen. Azért javafolták 
a’ Carthagói Püspök Aurelius

Auguftinus, és a’ több Afri- 
cai Püspökök a’ Donatisták- 
nak , a’ Carthagói eggyütt 
való befzéllgetésben, hogv 
a’ Szakadásnak meg-orvoslá- 
fára minden városbana’melly- 
ben mind Orthodoxus mind 
Donatista Püspök vagyon, 
hivatalát mind a’ kettő tegye- 
le, és hellyettek válafzfza- 
nak eggy újat. Illyenkor az 
hivatalnak le-tétele után a’ 
Püspöknek nem volt fzabad 
magát az Ekkléílai dolgokba 
avatni, lem valamelJy Püs
pöki hivatalt folytatni; ha 
tsak ötét a’ Püspök nem 
kérte, vagy neki hatalmat 
nem adott. Néha az illyen 
hivatal nélkül való Püspö
köknek a’ Püspöki jövede
lemből réfzt adtak, (a)

Ma a’ Refignatio könnyeb
ben me^-efik, mint régen efett. 
Reíignalhat valaki, tsak azért 
hogy akar, vagy ha mást 
valakit kíván maga hellyett 
a’ maga hivatalába ’s Bene- 
ficiumába állítani. És a’mint 
az új dolog új nevet kíván, 
úgy az utolfót Refignatio  in 
Favoremnek nevezik : mert 
az egyedül annak hafznáért 
efik, a’ ki az hivatalt ’s Be· 
ncficiumot kezéhez vefzi.

Az illyen Refignatio egye
nes út volt arra, hogy a’Be
neficium örökfég fzerént va
lóvá váljon; melly á’ Papi 
Rendnek igen káros lett: di 
tsak ugyan hafznos az a’ Ro
mai Udvárnak; mert a’ fok 
Beneficiumoknak ofztogatá- 
fokat, ’s az által az Annaták- 
nak fzaporodáfokat az fzül
te. Mert a’ Refignatiót a’ 
* Püs-
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Püspökök einem vehették, 
hanem az a’ Pápa’ hatalmá
ban állott. De mivel í'ok Be- 
neficiariufok, látván magok’ 
jelen lévő halálokat, magok
nak Succellőrokat választot
tak: a’ Romai Cancellaria 
eggy törvényt tsinalt, nielly 
fzerént minden Rejignatio ad 
favorem erŐtelen, ha a’beteg 
Refignator a’ Refignatio után 
húfz napig még nem él. A’Re- 
lignatiónoz az is járult, hogy 
valaki a’ Beneficiumnak tsak 
titulufát tette-le; de ma$>át 
meg-tartotta: melly Szerent 
a’ Beneficium valósággal az 
ö kezében maradt, és a’Re- 
íignatiónak Semmi más ereje 
nem volt, hanem tsak az,hogy 
SucceíTor lett valaki az által, 
de tsak az , a’ ki a’ Benefici- 
ummal nem élt a’ Reíignator- 
nak halála előtt, (b)

(a) Bingh. 1. 6. c. 4. (b) F. 
Faul. of. Eccl. Benef. c. 40.

* Responsorium . Eggy 
éneklésnek módja az Ekklé- 
íiában, midőn az éneket eggy 
el-kezdi, a’ Chorus pedig fe
lel. Du Fresne.

* Restitu tio n is  edi
ctum . Ezt 1629-ben a’ Tsá- 
fzár a’ Catholica Ligának 
Sürgetésére adta-ki, mellynek 
ereje Szerént, a’ ProteílanSok 
maid azokat az Ekkléfiai jó
szágokat, mellyeket ők a’ 
Paffaui eggyezés után vettek 
ínagokhoz,a’Catholicufoknak 
tartoztak vilzSza-adni. Sür
gette ezt az azután való esz
tendőben a’ Regenspurgi Gyű
lés is. Eggy Tsálzári Coin- 
miSsio is rendeltettetett an
nak meg-visgálására, minden

kerületekben, mitsoda Püs
pökségek , Abbatiák, klaflro- 
mok változtatták Vallásokat 
a’ PaíTaui eggyezés után. Mi
dőn pedig ez a’ CommiSsio 
az ollyan jószágokra is ki- 
terjefzkedett, a’ mellyek nem 
EkkléSiaiak voltak: annak el
lenébe tették magokat a’ Pro- 
teíianl'ok , a’ kiknek fejek a’ 
Saxoniai Elector magát a' 
Sveciai Királlyllyal eggyesí- 
tette. Végre ezen dolognak a’ 
Prágái és Wefiphaliai békes
ség végét Szakaíztotta. Puffen· 
dorf

* Retrochoeum. így hív
ták a’ Chorus megett azokat 
a’ kápolnákat, a’ mellyek- 
ben voltak a’ beteg és idegen 
Rarátok az Hora Canonica' 
idején. Az illyen kápolnákat 
leg-inkább Szűz Mariának 
Szokták Szentelni. Du Fresne, 
Schmid. Lex. Eccl.

* Rex. így hívtak Athene
ben eggyet az Arconthesek 
közzül, a ’kinek gondja volt, 
ezen innepekre: a’ Ceres’ El u- 

Jinajára, a’ Bachus’ Lenwa· 
jára , a’ Minerva’ xlt he na já
ró. , a’ Vulcanus’ Hephaijiiá- 
jára, a’ Prometheus’ Prome- 
theja)&ra.y hogy azok a’ ma
gok idejekben és a’ Izokott 
ceremóniákkal menjenek vég
be. Kiváltképen a’Ceres’Eleu- 
sinájakor maga áldozott a’ 
Rex, és vigyázott, hogy vala- 
melly idegen ottan jelen ne 
legyen. A’ Myíieriumnak, 
végbe - menetele után a’ Ta· 
nátsot öízve - gyülytötte, ’s 
a’ kik a’ Myíteriumban va- 
lamelly hibát ejtettek, azokat 
meg büntette. E’ végezte-el



Rex. R had.
a’ famíliák köztt való perle- 
kedéfeket is. ’s a’ t. A’ fele- 
1 egét Reginának hívták: ez 
is némelly Istetii tifztele- 
tekre vitelt gondot; de a’ 
mellyek igen titkolok voltak. 
Meurs. Eleufin. 15. Pofigll. 
de Rep. Ath. c. 21. Sigon. 
de Rep. Ath.

R e x  S a c r i f i c u l u s . A z 
áldozó Király. Ez a’ régi 
Romaiaknál a’ Religióra vi- 
felt gondot, és a’ Pontifex 
Maximus után való volt. L. 
Pontifices.

Lucius Junius Brutus ak
kor állította e z t, mikor 
a’ Romai Monarchia Respu- 
blicává vált. Mert midőn 
Tarquinius Királyt az öfzve- 
esküdttek Romából ki-verték: 
azt tanátsolta nekik Brutus, 
hogy azt a’ Királyi nevet, 
melly által Roma a’ maga 
gyermeki állapatjában olly 
lzerentséí'sé le '., ne töröljék- 
e l , hanem tartsák-meg , ’s 
adják annak a’ fzeméllynek, 
a’ ki a’ Religióra fő gondot 
vifel. E’ végre eggy Áldozó 
Királyt rendeltek, a’ ki min
denkor a’ Patriciufok közzűl 
a’ nép’ Comitiájiban a’ Cam
pus Martiuson válafztattatott. 
Az hivatalt holtig vifelte, a’ 
hadi fzolgálattól ’s az adó
fizetéstől fzabad volt. A’ 
felefégét Reginának, az az 
Királynénak hívták. L. Regi
fugium. Dión. Hal. 1. 7.

Réz Kígyó. Eggy kígyó
nak réz képe, mellyet Mó- 
fes a’ Puíztában emelt-fel, 
és azután a’ bálványozó 
Izraeliták imádtak. Tudni
illik midőn az Izraeliták a’

P

mannát meg-unták, és az Isten 
ellen zúgolódtak: kígyókat 
botsátott Ő reájok, mellyek 
őket mardosták, és fokakat 
közzülök meg öltek ; akkor 
az Isten’ parantsolatjára Mé
hes rézből eggy kígyó formát 
tsinált, azt fel-emelte, mellv- 
nek az a’ tsudálatos ere
je volt, hogy az ollyan 
ember, a’ kit a’ kígyó meg
harapott, mihellyt árrá né
zett , azonnal meg-gyógyúlt. 
Ezt a’ Chriftus magara alkal
maztatja, midőn így fzóll: 
„ A’ mint Mófes a’ pufztában 
fel-emelte a’ kígyót; úgy fel
keli az ember’ Fijának is 
emeltettetni, hogy minden 
valaki ő benne hiizen, el-ne 
veízl'zen, hanem Örök életet 
vegyen.” Azt a’ réz kígyót 
meg-tartották a’Zsidók fzinte 
Ezekiás Király’ idejéig. Mi
dőn pedig ö látná , hogy azt 
Isteni tisztelettel kezdették 
imádni, azt öfzve-törte. Sok 
Pogány ok, és a’ Kerefztyénék 
köztt némelly Eretnekek, a’ 
Kígyókat imádták. L. Ophl- 
ták. 4 Mós. ai. Ján. 3: 14. 
2 Kir. is: 4.

Rhadamantus. Eggy Po
kolbeli Bíró. L. Acacui. Mi 
nos. Virgilius fzépen le-írta 
ötét. L. Pokol. Strabo azt 
írja, hog ·̂ a’ Cretai Király
nak Minosnak kérésére, Rha
damantus igen bőlts törvénye
ket írt volt, Homerus ofztán 
onnan· vett alkalmatofságot, 
hogy Ötét Pokolbeli Bíróvá 
tegye. Aen. 6. Strabo. Geogr.

Rhamnusia. L. Nemefis.
R,hea. L. Cybele.

* 2 9

3 Rím-
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R i m n o n . Syriának f ő  Vá. 
ro fában Damafcusban eggy 
Isten. Erről tsak a’ Sy fiai 
Námán’ Hiítoriájában emlé
kezik a’ Sz. írás. Rimnon 
Zsidóul Pomagranátottefzen. 
És minthogy ez a’gyümőltsVe
in usnak volt fzentelve, Senden 
a’ nevét is a’ Rumtól hozza, 
melly magafat tefzen, és azt 
mondja hogy Rimnon az E- 
lionnal a’ Phoenici ufóknak Is
tenekkel eggy volt. Seiden de 
,13iis Syris, a. Godw. Mos. & 
Áron. 2 Kir. 16: is-

R o b i g a l i a . Eggy innep 
a’ régi Romaiaknai, mellyet 
ők Aprilisnek 25· n. Robigus 
Istennek fzenteltek, hogy Ő 
a’ mezei vetéfeknek ne ártson, 
íliyenkor a’ kutyának ésjuh- 
nak bélét áldozták neki, bor
ral és tömjénnel eggyiitt: Ovi
dius ennek okául azt adja, 
mert a’ Canicula tsillag igen 
ártalmas a’ vetésnek. Ugyan 
Ovidius le-írja, mint imád
kozott a’ Flamen Pap ennek 
az Istennek.

Varro, de L. L. 1. 5. c. 3. 
Plin. 1. lg. c. 29.

Rochet. A’ Püspöki Öl
tözetnek eggy réfze: már er
ről az VII. Században emlé
kezik Beda. Menage a’ Deák 
Rochettus fzótól hozza ezt a’ 
j zót, melly a’ Rochusnak Di 
miautivurna, és Tunicdt te
fzen. Beda. Bibi. Patr. 1.19.

Sz.· R o c h u s ’ Napja , efik 
Augufiusnak 16. n. A’ Legen
da azt írja, hogy mikor ez 
a’ Szent a’ világra lett; a’ 
bal óldalán eggy kereízt lát- 
fzott, és már tsetsemö korá
ban a’ maga jövendő izent-

légének azt a’jelét ad ta, hogy 
napjában tsak eggyfzer fzo- 
pott: tsak a’ kereíztnek jele 
által is meg-fzabadította az 
embereket a’ pestistől, ma
gát pedig attól eggy Angyal 
mentette.meg : eggy máíik 
Angyal pedig eggy táblát 
adott neki, a* mellyen az ő 
neve arany betűvel volt írva 
az Isten által: a’ pestistől 
tsak az ő nevének emlékeze
tére is meg-fzabadúl az em
ber. Sz. Rochus FrantziaOr- 
fzágban fzülettetett a’ XIII. 
Századnak végén.

R o g a t i o n u m  d i e s . A’ 
Kerefztyén Ekkléfiában a’ 
Chriftus’ mennybe - menetele 
előtt való hétfőt, keddet, és 
fzeredát így nevezik. Neve
ket vették azon rendkívül-va- 
ló küuyörgéfeklől, a’ mellye- 
ket illyenkor a’ buzgó Kereíz- 
tyének mondanak. Ezt az 
áhítatofságot Deákul Roga- 
tionesnek, Görögül Litániá
nak nevezik. Ezeken a’ na
pokon nem tsak meg alázza 
magát az Ekkléíia, hogy úgy 
alkalmatoíább lehefsen a’ 
Chriltus’ mennybe menetele’ 
innepének fzenteléíére: ha
nem az Isten’haragját és íté
letét is el-akarja távoztatni. 
Ezen napokat leg-elöfzör Ma
mertus Frantzia Orfzágban 
Viennai Püspök rendelte, 
midőn 446 ban ott a’ föld in
dulás, a’ tűz, és a’ vadak 
fok károkat tettek volna. Nem 
fok efztendő múlva az ő pél
dáját követte Sidonius Cler- 
monti Püspök; az VI. Szá
zadnak vége felé pedig az 
Aureliaüumi Concilium ren

delte ,
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delte, hogy ezeket a’ napo
kat minden efztendöben meg
tartsák. D u  F re sn o . Hilde
brand de di eb.

Roma. A’ mint a’ Romai 
Birodalomnak fundálóját Ro- 
mulust, úgy a’ Birodalomnak 
fó várofát Romát is az Iste
nek közzé fzámlálták. A’ ké-
Í e hafonló volta’Palláséhoz, 

atona ruhában, fifakos fő
vel, kezében lántsa, paisra 
támafzkodva. Ezt a’ képet 
lehet a’ Coníuloknak pénzei
ken, nem különbben a’ Né
róján is látni. Romának tem
plomai is voltak, mellyeket 
Roma ViStrixTídY. , Roma Ae- 
ternan&Y, Roma Sacran&k. 
neveztek. Leg-el6Ök voltak 
a’ Smirnaiak , kik Romának 
templomot építettek. Ez az 
öregebb Cato’ Confulságában 
efett, midőn Carthagónak el
romlásával és Állának meg- 
hódoltattatáfával a’ Romai 
Birodalom igen nagyra ne
velkedett. Mart. Épig. 8.1. n .  
Claud. Rut\L Itin. 1.1. Claud. 
in Prob. & Olyb. Conf.

R o m a i  - C a t h o l i c u s o k . 
Azok a’ Kerefztyénék, kik a’ 
Romai Ekkléfiának tudomá
nyát és rend-tartáfait köve- 
lik. A’ Romai Ekkléfiának 
ludomáyát meg-lehet látni
V. Pius P. Symbolumában: 
rend-tartáíáit pedig a’ külö
nös Articulufok alatt: mint 
p. o. Baptismus, Kerejztsdg, 
Euchariftia, Epifcopus, Pres
byter, Diaconus, 'sa't.

Itt tsak a’ nevezetefebb dol
gokat említjük, mellyek által 
a’ Proteltaní'októl küiönbböz.

P

i. ) Az Angyaloknak, Szen
teknek , Ereklyéknek, Ké
peknek , Kerelztnek, Óltári 
Szentfégnektilzteletek. 2.) A’ 
Romai Pápára való apellá- 
lás. 3.) Az Apocryphus köny
veknek a’ Canonicufok köz
zé való vételek. 4.) A’ Ke- 
refztségnek el - múlhatatlan 
fzükséges volta: azharangok- 
nak-meg kerefztelél'ek: s.)A’ 
Papoknak nőtelenfégek , 6.) 
A’ fülbe való Gyónás, a’Bér
málás. 7.) Az Ür’ Vatsorájá- 
nak eggy fzín alatt való ki- 
fzolgáltatása. 8·) A’ Kirá
lyoknak az Ekklefiából való 
ki-rekefztéfekre, ’s világi ha
talmoktól való meg-foíztat- 
tatáfokra tzélózó Ekkléfiai 
hatalom: az Eretnekeknek 
világi büntetésfel való meg- 
büntetéfek. 9.) Az Úr’Vatso- 
rájának ezen fzóknak: Hoc 
enim efi Corpus meum, lafsú 
el-mondáfokkal való Confe- 
cratiója. 10.) Az Indulgentia.
i i . ) A’ Böjt, és a’ böjtölés’
módja, iá.) A’ Papoknak a* 
világi hatalom aim való ki- 
vétettetéfek. 13.) A’ Szerze- 
tefek. 1 4 . )  A’ tilalmas házas- 
fag a’ lelki atyafifág köztt. 
15.) A’Mife, mint élőknek és 
hólttaknak bűnökért való ál
dozat. 16.) A’Purgatorium, 
és a’ Canonicus tifztulás. 17.) 
Az Hierarchia, is.) Az Afy- 
lutnok. 19.) Az Isteni tifzte- 
letben az idegen nyelv. 20.) 
A’ teremtett állatokra való 
esküvés. ai.) A’ Tranfubfian- 
tiatio, vagy az Ür’ Vatsorá- 
jábanlévő kenyérnek a’Chri- 
ílus’ valóságos testévé való 
váitozáfa. aa.) A’Romai Pá- 
4 pa,
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a, mint az Ekkíéfianak lát- 
ató feje. ’s a' t.

R o m u l u s . L .  Quirinus.

Sz. R o s a ’ N a p j a , melly 
Auguflusnak 30. n. efik. Sz. 
Rosa, a’ ki Americában Peru 
Orfzágnak Lima nevű Váró- 
fából való volt, már öt esz
tendős korában hólttig való 
fzüzefségre Istennek fzentelte 
magát. Illyen gyenge korá
ban minden héten három nap’ 
tsak kenyérrel és vízzel táp
lálta magát: ortzáját Indiai 
borfsai dörgölte,hogy a’ miatt 
febefedjen-ki, és így a’ má
tokkal való tárfalkodást ke 
rülhefse; mint a’ Chriftus, ö 
is a’ kenyeret meg-fokasítot- 
ta : eggy üres hordót égi méz
zel tsudálatofan meg töltött, 
hogy beteg anyját azzal táp- 
lálhafsa. Eggykor a’Sz. Do
minicus templomába be ment, 
’s midőn ott az Olvasón Szűz 
Máriának imádkozott volna, 
alig efett térdre, olly moz- 
dúlhatatlanná lett, mintha 
testét a’főidbe fzegezték vol
na. Ezen a’ tsudán meg-ré- 
műlvén, azonnal fogadást 
tett, hogy ő a’ Sz. Domini
cus’ harmadik Rendébe áll: 
akkor nagy gyorfan fel-kelt, 
’s fogadáfának eleget-tett. Be 
A'lván a’ Rendbe , azon gon
dolkozott, hogy élhefsen ő 
leg-fanyarúbb életet. Dereká
ra eggy nagy lántzot kötött: 
de midőn az attól fzármazott 
fájdalmat nem fzenyvedhet- 
né, Szűz Máriához folyamo
dott, a’ ki a’ lántzot meg
könnyebbítette ö rajta: az ő 
anyjának házánál tettfzvén 
neki a’ lakás, annak kerté

nek vécében eggy nyomorult 
kunyhót épített, ott a’ fzú- 
nyogok nyughatatlankodtat- 
ták ötét, de óazokkal békes- 
fégre lépett, illy fel-tételek 
alatt: o meg-engedte a’ fzú- 
nyogoknak, hogy a’ nagy 
melegben és hidegben az Ő 
kunyhójában el-rejtezhetnek: 
azok pedig ígérték neki, hogy 
ötét toha nem nyughatatlan- 
kodtatják, főt hogy mindjárt 
ki-mennek a’ kunyhóból, mi- 
hellyt látják, hogy neki ter
hére vágynak. Az ö dítsérő 
Oratora Frater Oliva azt 
mondja , hogy az 0 halálával 
a’ világ ki-pótolhatatlan kárt 
va.llott: mert az Isten Éva 
hellyett Rofát teremtette a’ 
földi Páráditsomban. F. Öli 
v a .  Paneg. in R ó ja .  ap. Bou 
h o u r s .

Arany Rósa. A’Pápa min
den efztendóben fzokott a’ 
Böjtnek negyedik vaíárnap- 
ján eggy arany Rósát fzentel- 
ni, a’ mellyet valamelly Fe
jedelem - Afzfzonynak vagy 
Ekkléfiának küld, ,a’ maga 
fzeretetének jeléül. Ezen fzo- 
kásnak eredetét V. Urbá
nusnak tulajdonítják, a’ ki 
1366-ban a’ Siciliai Királyné
nak Johannának eggy illyen 
Rófát ajándékozott, ’s azt 
rendelte, hogy az ö utánna 
való Pápák minden efztendö- 
ben eggy illyen Rósát fzentel- 
jenek. Ezt a Rósát gyémán
tokkal rakják-meg, temjén- 
nel, fzenteltt vízzel, halfám
mal, pésmával jó illatúvá te- 
fzik. Azon a’ napon mellyen 
a’ Rósát fzenteliK, a’ Pápa’ 
kápolnájában a’ Szent Colle

gium
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gium fzáraz rósa  fzín öltözet- 
Üen m eg-jelenik. Ez a ’ R ósa  
három  m iném úségeiért n e v e 
z e t e s ; fz ín é é r t , Iza g á ért, 
íz é é r t , m e lly ek  az h ív ek et  
p éld á zzá k . M aga a ’ R ó s a ,  
a ’ pésina , a ’ haliam , a ’ Chri- 
liusnak Isten i és em beri ter- 
m éfzetét p éld ázzák . Sacra 
Cerem I. a. Pifcara P rax . Cer. 
Cafal.

RoSEv* crucis fr a tr es . 
EggyEnthufiaftákból állótsu- 
dálatos Secta, mellyet Nau- 
de így ír-le. „ Eredetét vette 
Német Orfzágban 1394-ben, 
eggy ifjútól, a’ ki öt efzten- 
<lós korától fogva klaftrom- 
ban nevelkedett, ez minek- 
utánna a’ Magiát meg-tanúl- 
ta, el-ment Arabiába, ott is 
a’ Magufoktól fok titkokat 
tanúit, kik néki meg-jöven- 
dölték, hogy ö a’ Világban 
eggy nagy változást fog ten
ni. Onnan ment Barbariába, 
onnan Spanyol Orfzágba, hol 
a’ Cabbalában jártas Mauru- 
fokkal és Zfidókkal tárfalko- 
dott. Ott akart ő a’ maga 
Reformatiójához fogni; de 
onnan ki-kergették ötét, ’s 
hazájába ment, hol 1448-ban 
fzáz hat efztendös korában 
meg-halt: testét nem temet- 
ték-el, hanem tsak barlang
ba hellyheztették, hol azt 
1604-ben meg-találták: tud
niillik eggy Kojen Crucianus, 
éízre vett eggy követ, melly- 
be eggy fzeg volt ütve, azt 
a’ követ el-gördítvén, reá ta
lált a’ barlangra, a’ melly- 
ben a’ test feküdt: abban a’ 
barlangban illyen mettízett 
írást találtak: „ Száz húfz

P

efztendö múlva meg-jelenek.<£ 
Az Epitaphiumon ezen be
tűk voltak. A.C. R. C. A’be
tűk után ez az írás: „ Éle
temben a’ Világnak ezt a’kis 
réfzét válafztottam temető 
liellyemnek, az írás körül 
fok Hieroglyphica Figurák 
voltak: a’ hóltt testnek ke
zében eggy arany betűkkel 
írott könyv látfzott, a’melly 
az hólttnak dítséretét ’s azt 
adta-elő, melly álmélkodásra 
méltó fok kintset fedezett Ö 
fel, és hogy minden fájda
lom nélkül halt-meg. “ Ez a’ 
történet adott alkalmatofsá- 
got az új Rofencrucianufok- 
nak egĝ r különös Rendnek 
fel-állítáíara, mellynek Ment- 
fégét és Confefsiójat 1615-ben 
eggy Német ki-adta. Ezen 
Tárfafágnak articulufai fze- 
rént, tartozik minden társ 
eggymásnak hüféget esküdni, 
és hogy a’ törvénynek meg
tartója lefzen, mellynek fő 
tzélja az, hogy a’ Tárfafág’ 
titkait fenki ki - ne jelentse, 
és hogy tsak jegyek és Allegó
riák által befzélljenek: azzal 
mentették magokat, hogy az 
ö tzéljok a’ Religiónak jó 
rendbe való hozáfa, és a’ tu
dományok , nevezetefen az 
Orvoíi tudomány, a’ melly
nek leg el-rejtettebb titkaival 
ditsekedtek: ditsekedtek a’ 
Lapis PhilofophicufsdX is, és 
a’ terméfzetnek leg-méllyfé- 
gefebb titkainak íel-fedezé- 
lekkel: az Orvoslásért fem- 
mi jutalmat nem vettek, az 
Isteni tifzteletböl minden ízük- 
íegtelen Ceremóniákat ki
hagytak; efztendöben eggy- 
$ ízer
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her  gyültek-'óhve, ’s meg
ismertető jelűi rósa fzínü ke- 
refztet hordoztak; a’Religió- 
ra nézve Proteítanfok voltak: 
ollyan Isteni jelentést is em
legettek, melly fzerént meg- 
esmerték, ki legyen az ö tár- 
fafágokra méltó, a’ ki az Ör
dögöt a’ maga hatalma alá 
vethefse, és az el-rejtett kin- 
tseket fel - fedezhelise : eggy 
ollyan új nyelvvel is ditse- 
kedtek, a’ mellyen minden 
dolognak terméízetét le-tud- 
ták írni.

A’ Rofencrucianufokról e- 
lein te fokát befzéllettek; min
den közönféges hellyeken 
ollyan értelmű tzedulákat rag- 
gattak-fel, mellyek által a’ 
könnyen hívő népet fel-zen- 
dítették: „Mi a* Rol’encru- 
cianufoknak követeik, kik 
ebben a’ városban akar lát- 
hatóképen, akar láthatat
la n t  lakunk, a’ Mindenható
nak kegyelme által, minden 
könyv es jelek nélkül meg
mutatjuk és tanítjuk mind 
azoknak az Orfzágoknak 
nyelveiket, a’ mellyekben mi 
élünk, a’ végre, hogy az hoz
zánk hafonló embereket az 
halálos tévelygéstől megsza
badítsuk.

1613-ban eggy Muley Ibn· 
Hamet nevű Barbárjából való 
Rofencrucianus , kevés em
berrel Fetzet és Maroccót 
meg-vette, Spanyol Orfzágot 
is maga hatalma alá akarta 
hajtani. Ugyan-akkor jelen- 
tek-meg Spanyol Orfzágban 
némelly Illuminat ufók; de a’ 
kiket az Inquilitio ki-gyom- 
lált. Instruction. &c. Paris
*. 6 s 3 ·

«•tt r r TAí-a-Sy? U0TÂ E| gyEkklehai Torvény-fzek Ro
mában, melly tizenkét Prae- 
latufokbóláll, kik köztt eggy 
Németi, eggy Frantz, két 
Spanyol vagyon: a’ több 
nyóltzak pedig Olafzok, azok 
közzül hármán Romaiak, a’ 
többek eggy Bononiai, eggy 
Ferrarai , eggy Maylandi, 
eggy Venetiai, eggy Floren- 
tiai.

Ez eggy a’ leg-főbb Tör- 
vény-Szekek közzül Romá
ban. A’ Tanátsnak tagjai 
minden hétfőn és pénteken 
az Apoítoli palotában öfzve- 
gyülnek, és minden Proces- 
fufokat, mellyek a’ Pápa’ Bi
rodalmában vágynak , por 
modum apellationis meg-vis- 
gálnak, hafonlóképen a? Be- 
neficiumokat és az örökféget 
illető dolgokat. Ezeket A u
ditores Rotas nek hívják: hi
vatalokat Cardinaliíi méltó- 
fággal fzokta Ő Szentsége 
meg-jutalmaztatni.

Ezt a’ Törv?ny-fzéket Ro- 
tának azért hívják, mert ke
rék forma márvány kővel 
vagyona’ palota, a’ melly - 
ben tartattatni fzokott , ki 
padimentomozva. A’ Rota 
Auditorinak vagyon hatal
mok, a ' Világi és Ekkléfiai 
Törvényben valakit Doctor 
rá tenni. A’ Rotát XXII. 
János állította-fel. VII. Cle
mens fok privilégiummal 
meg-ajándékozta annak tag
jait, VII. Sándor pedig Sub- 
diaconus Apoítolicufoknak 
tette őket. Onuphr Panvin.

R u b r i c a . A’ Liturgia’Ré- 
fzei előtt való regulák, mint 

kell
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kell élniaz Offiiciumnak min
den réfzeive]. Nevét vette 
a’ Deák Ruber az az Veres 
fzólól; mert régen verefsel 
fzokták azokat a’ regulákat 
nyomtatni, hogy az Onicium- 
nak fekete betüjü réfzeitöl 
meg-lehefsen különbböztetni: 
a’ mint az ma is fzokás a’Ro
mai MifTalében, és a’ Romai 
Ekkléfiának más Olficiumai- 
ban.

Ruth’ Könyve. Eggy Ca
nonicus Könyv az O Telta- 
mentomban. Ezt úgy lehet 
nézni, minta’ Bírák’ Köny
vöknek toldalékját, és a’ Sa
muel Könyveire való be-veze- 
tést. Nevét vette azon fze- 
méllytöl, a’ kinek Históriá
ját le-írja. A’ Zsidók a’ Bí
rák’ könyvökkel öfzve -ra- 
gafztják ezt, és kétség kívül 
mind a’ két könyvet azon- 
eggy ember írta. Minekután- 
na a’ Bírák meg-fzüntek igaz

gatni, azután íródott ez a* 
könyv; mert mindjárt leg elői 
azt mondja, hogy a’ napok
ban mikor a’ Bírák ítélnék 
vala, efett az a’ dolog, a ’ 
mit elö-ád: a’ Könynek vé
gén vagyon eggy famíliái 
Laistrom , melly Dávidon 
végeződik. A’ könyvben levő 
dolog illeti Ruthot, ki a* 
Moab’ nemzetéből való volt, 
és Bethlehembe ment, ott a’ 
maga rokonának Boáznak 
felefégéve lett, a ’ kitol fzűlte 
Dávidnak nagy atyját Obe
det. Bizonytalan mellyik Bí
ró alatt efett ez a’ dolog: 
némellyek Ehud’, máfok Sam- 
gar’, mafok Eli’ idejére hatá
rozzák. Meg-jegyzésre mél
tó ebben a’Könyvben a’régi 
Sógarlágnak jusa, a’ meg- 
hóltt öröklésének meg-vétele, 
és a’ Zsidó Régi fégnek né- 
melly maradványai.

s.
* C*ABAlTáK. Némellyek eze- 

^  ken a’ régi Arabfokat,kik 
Chusnak Saba nevű fijától 
vették eredeteket, máfok pe
dig a’ Chaldaeufokat értik. 
Rabbi Mofes Majmonides ír 
felölök leg-többet, a’ Sabaeu- 
foknak eggy Arabiai nyelvre 
fordított könyvökből,a’ melly 
már el-vefzett. De ez a’ 
könyv a’ Tu dó fok előtt igen 
gyanús, ’s meg lehet hogy a’ 
Mahummed’ idejekor éltt A- 
rab fok költötték, kiknek fzo- 
kálok volt a’ Patriarcháknak 
nevek alatt könyveket köl
teni. Leg - alább úgy látfzik.

hogy Majmonides nem járt 
jól végére a’ dolognak: mert 
azt mondja, hogy a’ Sabaeu- 
foknak tudományok és Sectá- 
jok az ő ideje előtt már ezer 
efztendővel el-vefzett, holott 
Mahummed úgy emlékezik a’ 
Koránban felölök, mint a* 
kik az ö idejében még meg
voltak. Akarmint legyen a’ 
dolog, azt mondja Majmo
nides , hogy Abrahám a’ Sa- 
baiták’ Religiójokban nevel
kedett - fel, kik a’ nappal 
eggyiitt a’ tsillagokat imád
ták: de ö azután az igaz Is 
tennek esméretére jutott, 

’s a’
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’s a’ bálvány imádást oda 
hagyta.

A’ Sabaitáknak ket-fele is
teni tifzteletek volt, az eggyik 
mindennapi, a’ máfik pedig 
minden holnapi. A’ minden
napi abból állott, hogy az 
elsó napot a’ napnak , a’ má- 
fodikat, az hóidnak, áz har
madikat Marsnak, a’ negye
diket M.ercuriusnak, az ötö
diket Jupiternek, az hatodig 
kát Venusnak, az hetediket' 
Saturnusnak fzentelték. Az 
holnaponként való Isteni tiiz- 
telet pedig a’ volt, hogy a’ 
mint ök azefztendöt a’Nisán 
holnapján kezdették, úgy 
annak három első napjait 
Belthának vagy Venus Isten- 
Afzfzonynak fzentelték. Ezen 
holnapnak hatodik napján az 
hóidnak áldoztak eggy ökröt, 
mellyet estve meg-ettek: a’ 
tizen-ötödik napon Samma- 
elnek, az halál’ Angyalának, 
áldoztak;az huízadik napon a’ 
CaraneuíoknakCadi nevi'tCce- 
nobiumokban öfzve-gyültek, 
és ott három ökröt, eggyet 
Marsnak eggyet Saturnusnak, 
eggyet pedig az Hóidnak ál
doztak. Ezeken kívül még ki- 
lentz bárányt öltek ; h etet az 
hét Planétáknak, eggyet a’Ge- 
niufok’ Isteneknek, eggyet pe
dig az Óráknak Isteneknek: az 
hufzon-nyóltzadik napon a’ 
templomba mentek, melly 
Saba városában volt, hol az 
ö Isteneknek Hermesnek eggy 
nagy ökröt, és az hét Istenek
nek hét bárányt, ismét eggyet 
a’ Dsemonok’ vagy Lelkeknek 
Isteneknek, eggyet pedig az 
Óráknak Isteneknek áldoz

tak : az innepet vendégféggel 
töltötték; de azon a’ napon 
az áldozatra való baromnak 
femmi rélzét nem égették- 
meg. így fzenteltek ök in- 
nep napokat minden holnap
ban. Az harmadik holnapot 
Sammaelnek fzentelték, a’ ki 
felól* azt tartották, hogy az 
ád feb.es repülést a’ nyilak
nak: a’ negyedik holnapnak 
közepén volt eggy különös 
innepek, mellyet a’ fíró aíz- 
ízonyoknak innepeknek ne
veztek; a’ mellynek eredete 
ez volt: Midőn eggy Tamtnuz 
nevií hamis Propheta eggy 
Királyt arra akart ven
ni» hogy az hét Planétákat 
és tizen-két égi jeleket tilz- 
telje, ötét a’ Király meg-ölet- 
te: a’ melly éjfzaka a" Pro
pheta meg-ölettetett, azon 
minden hellyekröl az Istenek
nek képeik a’ Babyloniai tem
plomban öízve - gyűltek, a’ 
napnak arany képénél, melly 
az ég és fold köztt függött: 
akkor a’ nap’ képe a’ Földre 
le-vetette magát, ’s a’ körül 
a’ több képek is, mellyeknek 
meg-befzéllette, mint járt le
gyen Tammuz; mellyet hall
ván a’ képek, egéfz éjjel fír- 
tak , reggelre pedig mind a’ 
magok hellyekre mentek; 
ezen okból minden efztendö- 
ben a’ Tammuz holnapban 
fíratták Tammuzt. Ezt a’ 
Tammuzt fírató afzfzonyok- 
ról vagyon emlékezet. —· 
Ezech. g: 14. Spencer azt hi- 
fzi, hogy Mófes a’maga tör
vényében fok hellyeken a’ 
Sabaitákra tzéloz: így értett 
Ö előtte Majmonides js.



Sau. Sab. 237

A’ Sabaitáknak fok köny
veik voltak, mellyek Adóm
ról, Abrahámról fok költött 
dolgokat befzélltek. Vágy
nak ma is fok könyvek, 
mellyek az Adóm’ nevét vi- 
felik, mellyekröl emlékezik 
Abraham Echelleníis in Eu- 
tychio Vindicato: azok a’ 
könyvek Chaldaeai nyelven, 
de nem Chaldaeai betűkkel 
vágynak írva. IStémellyek 
ezen könyvek közzül Kéz
írásban a’ Colbert Könyves 
házában vágynak. Pater An-
f;e Carmelita, a’ ki Napke- 
etén Mifsionarius volt, a’ 

maga Iráfaiban a’ Sabaiták- 
ról fokát befzéll, ’s Őket az
oknak tartja, a’ kiket Sz. Já
nos’ Kerefztyéneinek nevez
nek. Azt mondja felölök 
hogy ők Mondáinak vagy 
Bendehainak, vagy az Élőnek 
teremtéfeinek nevezik mago
kat. Máfok azt mondják, 
hogy Mendai Chaldaeai fzó, 
és Gnofiicust tefzen, és így 
hogy a’ mai Sabaiták a’ régi 
Gnoíticufoknak inaradványi. 
Hozzá adják, hogy a’ Gno- 
fticufok Kerefztyéneknek ne
veztettek ugyan, de nem a- 
zok, hanem Philofophufok 
voltak, kik a’ Philoíophiát 
a’ Chaldaeufoknak Aílrologiá- 
jokkal, Sethnek, Abraham- 
nak, és más Patriarcháknak 
költött könyveikkel elegyí
tették. L, Sabasufok.

Majmonid. Mór. név. P. 3. 
c. 29. 49. Stanley, Hill. Phil. 
Orient, der. in ind. Philos. 
Spencer, de Leg. Ebr. rit. 1. 2 . 
Le Pere singe de S. Jofeph. 
DilTertation , Sur la Religion 
des SnbäiU».

* Sabasius. V a g y , a ’ m in t  
C icero és m áfok  n evez ik , Sa
bazius, Jupiter’ n e v e , m e lly  
az ö Áegioehus n e v é v e l m eg  
eg g y ez . M ert a’ m int ez a* 
n é v  o lly a n  G örög fzó tó j jö , 
m e lly  k etsk ét je le n t : ú gy  a* 
Sabafius n é v  is a ’ Phoenicia! 
Zebaoth fz ó tó lv e fz i  ered etét, 
m e lly  k is k etsk ét jelent. E z t  
az értelm et az  is e r ő s í t i , h o g y  
a’ C retaiak  Jupitert Sabazius 
n é v  a la tt t if z te lté k ; m in th o g y  
o tt ö té t  eg g y  k etsk e  fzop -  
ta tta . M áfok  a ’ Sabafius n e 
v e t  a ’ Sabazein G örög fz ó tó l  
h o z z á k , m e lly  a ’ régi TraaTok
nak az ö Isten i tifz te le tek b en  
v a ló  öröm  k iá ltá so k a t je len ti, 
m int a ’ G örögök n él a z  Eya- 
zein. Sabajiust, Sebafusnak, 
Sebadiusnak, Sabadiusnak is  
n evez ik . V o fsiu s’ értelm e a z , 
h o g y  ez az  I s te n , a ’ k it a ’ 
G örögök a ’ T r a c iu fo k tó l, a ’ 
T ra c iu fo k  O rp h eu stó l,O rphe
us az E g y ip to m ia k tó l v a g y  
S y ru fo k tó l v e ttek , a ’n ap ot e s  
B acch u st je len tette. S ő t a z t  
m o n d ja , h o g y  a ’ P og á n y o lp  
tu d a tla n fá g b ó l a ’ Z sid ók n ak  
Zebaoth o k b ó l ts in á ltá k  a ’ Sa
batius n evet. Jupiternek Sa
bazia n evű  inn ep e is v o lt . L . 
Sabazia.

Cic. de Nat. D e o r . Clem. 
Al, In Protrept. Amob. adv. 
Gentes. Bochart. in Can. 1.1. 
c. ig. Vofs. de Őrig. Idol. 1. a; 
c. 14. Mar sham.

SABATHIANUSOK.Régi Ke- 
refz ty én ek , k ik  neve'ket eg g y  
C on fian tin op o liíi Z sid ó tó l 
v e tté k , a ’ k i 392-ben m eg-ke- 
r e lz te lk e d e tt , és M arcian u s  
Jsovatiajius P ü sp ö k tő l P a p 

ié g-
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fágra fel-fzenteltettetett. Mi
dőn ö látta, hogy neki mind 
a’ Zs'dók mind a’ Novatia- 
nus Eerefztyének előtt kevés 
betsüiete vólna : eggy új 
Sectát kezdett fel-állítani. És 
minthogy még meg-vólt ben
ne a’ Zsidóknak fzokáfok 
eránt való titkos hajlandófág, 
a’ Q u  a to r d c c im a n u fo k n a k  ér
telmek fzerént azt mondta, 
hogy az Husvétet Martiusnak 
14. napján kell fzentelni. Ezen 
értelemnek erősítésére olly 
tsalárdfággal élt, hogy midőn 
Luc. aa. olvasta: „ El-közel- 
get vala pedig a’ pogátsás 
innen , melly mondattatik 
Paíchának: ” ezen fzókat 
mondotta, „ Jaj annak a’ ki 
Husvétet nem a’ pogátsás in- 
nepen fzenteli ” Még pedig 
a’ maga fzavait olly mester- 
fégesen uránná toldotta a’ 
Textusnak, hogy a’ tudat
lan hallóitok azokat a’ Chri- 
ftus’ fzavainak gondolták 
lenni.

S i fi η n i u s Novatianus
Püspök Conftanlinopolisba 
ment,’s magát Sabathiusuak 
ellene tette. Midőn eggy- 
kor Sabathius a’ maga ko- 
vetöjivel a’ templomban volt 
vólna; valaki hírt támafz- 
to tt, mintha SiJinnius kato
nákkal jöhe reá jók: mellyet 
hallván a’ Sabathianufok, 
meg-ijjedtek, ’s ki akartak 
fzaladni; de eggymásra tó
dulván, nagy réfzént eggy- 
mást öizve-tapodíák, a’töb
bek pedig Sifinniustól való 
féltekben el-fzéledtek, S o c ra t.  
S o z r rn, B a r o n .

Sabazia. Jupiter S a b a z iu s ·  
nak innepe. lllyenkor az Ini- 
tiatufoknak kebelekbe eggy 
kígyót botsátottak , annak 
emlékezetére, hogy Jupiter, 
kígyóvá vált, mikor Proler- 
pinát teréhbe ejtette. Ennek 
emlékezetére vifelt Mercu
rius is két kígyót páltzáján. 
Bacchust is S a b a z iu s n a k  ne
vezték , ’s hafonló M y f te r iu m -  
mal tisztelték. L .  S a b a fiu s .  
C le m . Protr. D ió d .  S ic . A r -  
n o b . M e u r s .

* Sabbaticus. Eggy köl
tött folyó-víz, a’ melly egéfz 
héten foly, Szombaton pe
dig meg-áll. A’ Zsidók azt 
mondják, hogy az őtíznem- 
zetfégek ezen a’ vízen túl 
lakik. P lin . 1. 3 a. c. 11. J o se p h .  
de Bello. Jud.l. 7. c. 24, Ca- 

Jaub. Exer. Cont. Báron. B u x -  
torf. Lex; Rabb. Talm.

* Sabarusok vagy Sabia- 
NUSOK. Eggy Secta, melly - 
nek Religiója a’ Zsidó, Ke- 
refztyén, Mahummedana, és 
Pogány Valláfokból vagyon 
elegyítve. Ezek nem egyebek, 
hanem a’ fenn említett S a -  
b a i tá k .  Némellyek ezeket 
Sz. János’ Kerefztyéneinek 
nevezik; minthogy Kerefz- 
telo Jánost tifztelik. Leg-in- 
káb Perfiának —■ Curdistan, 
és Arabiának Balfora nevű 
tartományában laknak. Meg- 
kerefztelkednek annak emlé
kezetére, hogy K. János a’ 
Christust meg-kerefztelte; de 
nem a’ Sz. Háromfág’ nevé
ben kerefztelkednek. Négy 
Sacramentomokat hifznek, 
úgymint a’ Kerefztféget, az 
Ür’ Vatsóráját, »’ Papi Ren-
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det, és az Házafságot. A zúr’ 
Vatsoráját tsak könyörgés 
által Confecrálják : az Ür 
Vatsorájához való bort víz
ben meg-ázott malofa fzölő- 
böl nyomják. Vágynak felfő 
és alío Rendű Papjaik : a’ 
Papfág az Atyákról a’ Ajakra 
fzáll, vagy ha azok nintsenek, 
az atyafijakra: a’Papokat kö
nyörgés által fzentelik-fel. Az 
házaíság így megyen végbe: a’ 
menyafzfzony meg-eskiifzik', 
hogy Ö tifzta Szűz: azután a’ 
Pap mind a’ Vőlegényt mind 
a’ menyafzfzonyt meg-kerefz- 
teli, háttal öfzve-fordítja, ’s 
reájok eggynéhány könyör
gést olvas: mindeneknek fza- 
bad két feleféget tartani: az 
Ür’ Vatsorájakor némelly 
könyörgéfeket el-mondanak, 
azután vefzik a’ kenyeret, a’ 
kényér után a’ bort: a’ va- 
fárnapon kívül efztendönként 
három nagy inneppeik vágy
nak: az elfő az uj efztendő, 
mellyet három napon Szentel
nek , annak emlékezetére, 
hogy az Isten Adámot terem
tette: a’ máfodik innen a’ 
negyedik holnapnak elején 
élik, mellyet három napon 
tartanak, KerefztelŐ János’ 
emlékezetére : az harmadik 
élik az hetedik holnapnak 
elején, tart öt napokon, a’ 
Chriftus’ kerefztfégenek em
lékezetére : ezeken az Öt na
pokon minden nap’ meg-ke- 
refztelkednek: ezt az utólio in- 
nepet Pendgidnak nevezik; 
más Szenteset nem esmer- 
nek, hanem tsak KerefztelŐ 
Jánost, és az ö atyját Zacha- 
rjást, ’e anyját Erfébetet: a’

Chriftus tsak úgy tifztelik, 
mint a’ KerefztelŐ János’ fzol- 
gáját: hifzik a’Paraditsomot 
es a’ Poklot: tagadják a’ Pur- 
atoriumot ; azt mondják 
ogy a’ gonofzok, halá

lok után egyenesen po
kolba mennek, egßy úton, 
mellyen fok kígyók , Sár
kányok, és Orofzlánok vágy
nak, mellyekőket meg-akar- 
ják enni: a’ jók is azon az 
úton mennek a’ Paraditsom- 
b a , mellynek gyönyörüfé-
Seit a’ Koran fzerént képze- 

k; de őket azon az utón 
femmi állat nem rettenti. Né
melly állatoknak húfokat 
meg - nem efzik, ha tsak a’ 
Pap nem öli-meg azokat: 
azért is a’ Papok fzoktak len
ni a’ méfzárofok, a’ kiknek 
kötelefségek meg-ölni az enni 
való állatokat : az ollyan 
edényből nem ifznak , a’ 
mellyből valaki ivott, a’ ki 
nem ö közzülök való; mert 
minden embereket, magokon 
kívül gonofzoknak, tartanak: 
az efztendejek 366-napok
ból áll.

Ricaut így írja-le a’ Sa- 
baeufokat: A’ napot imádják 
mint leg-föbb Istent: az hói
dat mint fő Isten-Afzfzonyt, 
a’ tsillagokat, mint Istene
ket. Ez a’ Religio napkelet
nek nagy réfzen el-terjedt: 
Mahummed emlékezik rólok 
a’ Koránban, és ugyan azon 
privilégiumokat adja nekik, 
a’mellyeket ád a’ Kerefztyé- 
neknek: ezeket a’ bálványo- 
zőkat fok-képen nevezik, p o. 
Chaldaeufoknak, Nabathaeu- 
foknak , Cananaeufoknak,

* 3*
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*s a’ t. Vagynak ezek köz- 
zűl némelly ARronomufok 
és Medicufok Coníiantino- 
polisban: Perfiában pedig a’ 
TabriRani tenger körül igen 
fokán laknak : úgy látfzik, 
mintha a’ léleknek halhatat- 
lanfága, a’ jövendő jutalom 
és büntetés felől kételkedné
nek: ritkán állanak bofzfzút 
akarmelly bofzfzúfág-tételért 
is; mert azt Isteni végezés- 
nek tartják , és akarmelly 
igazfágtalanfáget is harag 
nélkül fzintén úgy el-fzeny- 
vednek, mint mi a’ zápor 
esőt j vagy a’ nap’ melegét : 
magokat Mendainak nevezik, 
’s az Arabiai nyelven kívül 
Chaldasai romlott nyelven is 
befzéllnek : a’ P a p o k a t  
Scheiksnék azaz öreg embe
reknek hívják , kik a’ felföbb 
Papoknak , Barátoknak és 
Püspököknek, kiket Chanze- 
brának hívnak, engedelmes
kednek : azt hifzik hogy Ifsa, 
az az Jefus, az Istennek Lel
ke, vagy az Istennek fzerel- 
mefe, és hogy a’ Zsidók nem 
Ötét, hanem valamelly tün
dér embert fefzítettek-meg. 
Három - féle áldozatjok va
gyon : az elfő kenyérből, 
borból, és olajból áll; a’má- 
fodik eggy kakasból, az har
madik eggy kosból. L. Sabai- 
ták. Thevenot. Voyage. Ri- 
eaut.

t  SaBellianusok. Eret
nekek az III. Században, Sa- 
belliusnak eggy Egyiptomi 
Philofophusnak tanítványi, 
a’ ki a’ maga tanítójának 
Noetiusnak tudományát a60- 
ban kezdette lerjefzteni.

Azt tanítottad,hogy azls- 
tenfégben tsak eggy fzemélly 
vagyon; és a’ maga értelmé
nek erösítéfére illyen hai'onla- 
tofsággal élt: Valamint az 
ember, noha testből és létek
ből á ll, mindazáltal tsak eggy 
fzemélly: íigy az Isten is, 
noha A tya, Fiú, és Szent 
Lélek, mindazáltal tsak eggy 
fzemélly. Dionyíius Alexan
driai Püspök írt ő ellene, 
Dionyfius Pápa pedig kár
hoztatta ötét eggy Romai 
Synodusban, 263 efztendöben.

A’ Sabellianufok a’ magok 
tanítójuknak értelmét követ
ték, az Igét és a’ Sz. Lelket 
tsak Isteni virtusnak mondot
ták, és hogy az a’ ki az ég
ben vagyon az Atya , magát 
eg^y Szűznek méhébe le-bo- 
tsatotta, gyermekké le tt, ’s 
a’ Szűztől mint annak gyer
meke fzülettettetett, a’ ki 
minekutánna a’ mi idveí'sé- 
günknek titkát el-végezte, tü
zes nyelveknek formájokban 
az Apoííolokra ízállott, ’s 
akkor Sz. Léleknek' neveztet- 
tetett. Az Istent a’ naphoz, 
az Igét a’ napnak világához, 
a’ Sz. Lelket pedig annak me
legéhez hafonlították. Azt 
mondták, az ige, mint vala
melly Isteni fú^ár, ki-jött az 
Idvefség’ munkaijának ki-dol- 
gozására , és minekutánna Ö 
mennybe fel-ment, és a’ ma
ga eredetére vifzfza-tért; az
után hafonlóképen az Atya 
a’ maga melegét közlötte az 
Apoflolokkal. így befzélltek 
a’ Sabellianusok: ezek vol
tak elől-járójik a’ Samofate- 
Biauusoknak, Photinianuíek-

Huk j
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nak, Arianufoknak, Mace- 
donianufoknak, Socinianu- 
fbknak, ’s inás Sz. Három- 
fágot tagadóknak.

A’ Sabellianufokat máské
pen Unionitáknak, Monar- 
chianufoknak, és Patropafsia- 
nufoknak is nevezték. Unio- 
nitáknak. azért, mert az há
rom Személlyből eggyet tsi- 
náltak: Monarchinnufoknuk 
azért, mert ezen értelem nél
kül az Istennek eggysége fel
nem állhat, a’ mint Ök mon
dották: Patropafsianufokn&k 
pedig azért, mert azt mond
ták, hogy az Atya vett ma
gára emlierí testet, ’s abban 
ö fzenyvedett. A’ IX. Szá
zadban Rofcellinus újra fel
elevenítette a’ Sabellius’ tu
dományát.

Epiph. haer. 57. 6 a.Auguß. 
haer. ?6. 41. Euj. Praep. Ev. 1. 
7. Baron, a. 260. Basnage. 
Hift del’Egl.T. i.l.ii. Worm. 
Hifi. Sabeli.

t  Sa Car a. vagy Sacarum 
Fcjtum. Eggy innen a’ régi 
Persáknál és Babyloniaiak- 
nál, melly a’ nevét eggy 
Scythiai néptől, a’ Saciu- 
foktól vette. Ezen innep- 
nek eredetét így adja-elő 
Strabo. „ A’ Saciufok Scy- 
thák voltak, és a’ Cafpiumi 
tenger körül laktak: ezek 
fokfzor be-iitottek Perfiába, 
végre Bactrianát ésArmeniá- 
nak nagy réfzét el-foglalták. 
Midőn eggykor eggy nagy 
innepet tartottak: a  Perfiai 
Király rajtok ütött, ’s egéfzen 
meg-verte őket. Ezen győző- 
delem után eggy nagy hegyet 
tsináltak a’ Perfák, ’* azt kő-

Q

fallal be - kerítették ; és mi- 
nekutánna ott Anaitis Isten- 
Afzfzonynak, Amamus és 
Anaudatus Isteneknek, kik 
a’ Perfdk’ Isteneik voltak, 
templomot építettek: a’ Sa- 
ciufokon való győzödelem- 
nek emlékezetére a’ Saccea 
innepet rendelték. “ Né- 
mellyek, a’ mint Strabo is 
említi, ezt a’ gyŐzödelmetCy- 
rusnak tulajdonítják, a’ kit 
táborával eggyiitt a’ Saciu
fok meg-fzalafztottak. De ö 
azután a’ m,aga táborát min
den-féle eleséggel,nevezeteiért 
borral meg-rakat,ta; mellyel 
midőn a’ Saciufok el-foglal- 
ta k , ’s tele ették itták ma
gokat; Cyrus reájok ütött, 
’s őket mind eggy lábig le
vagdalta.

Ezen az innepen eggy ra
bot Királyi ruhába fel- ltöz- 
tettek , Királyi-Székbe ültet
tek, ’s eggynéhány napokon 
kedvére hagyták élni, a’ mit 
enni ’s inni akart, mindent 
adtak neki, főt azt is meg
engedték,hogy a’Király’ágya- 
faival élhefsen. De midőn a’ 
napok el-múltak; ismét le
vetkeztették, keményen meg
ostorozták, a’ várolon meg
hordozták , ’s azután fel- 
akafztották. Ezen az inne
pen az urak egéfz fzabadfág- 
gal hagyták élni a’ fzolgákat, 
mint a’ Romaiak a’ Saturna- 
/irfkon, Athenasus. ex Berofo. 
Ctefiat in Perficis. Chryfofl, 
Or. 4.

Sacco. Fratres de. Eggy 
Szerzetes Rend, mellyel az
ért neveztek így, mert zsák
hoz hafonló ruhát vifelt. Ez

a’
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a’ Szerzet kevés ideig tartott, 
és már négy fzáz efztendejé- 
nél több hogy el-múlt; azért 
lehet felőle olly kevefet tud
ni. Hifi. des Ord. Rel. T. 3.
c. so.

* Sacramentariusok. 
Így nevezték a’ Reformatio’ 
idejekor tsűffágból azokat, 
kik a’ Zwingliusy és Calvinus’ 
értelme fzerént, a’ Christus’ 
testének jelen-léteiét az Ür’ 
Vatsorájaban tagadták.

Sacramentumnak, IMá- 
dóji. Benedictina Apátzák. 
A’ Carmelita Szerzetből való 
Renden kívül, kiket Anton, 
le Quieu a’ Sz. Sacramen- 
tomnak tifzteletére különö- 
ícjn állított,

* Sacramentum. így hív
ták régen Rómában azt a’
{>énzt, a’ mellyet a’ két per- 
ekedö fél, az ítélő Bíró előtt

le-tett. A’ ki a’ pert meg
nyerte, az a’ pénzét is vifz- 
fza-vette; a’ ki pedig a’ pert 
el-veíztette , annak pénze az 
Aerariumban maradt. Sa
cramentumnak azért nevezték, 
mert az áldozatra való dol
gokat nagy réfzént abból fzer- 
zették. Sacramentumnak hív
ták a’ katonák’ esküvéseket 
is, inellyllyel magokat az liü- 
íégre kötelezték. A’ Kerefz- 
tyének pedig a’ Sz. Jegyeket, 
mint az Ür’ Vatsoráját, Ke- 
refztTéget, ’s a’t. nevezték Sa
cramentumnak.

Guther. de Jure Pontif. 4. 
ai. Hansen, de jure jurando 
Vet. c. 12. Pitifcus.

* Sacrificatus. L.Lapfi,
* Sa crista . A’ régi Ekklé- 

iiában így hívták azt a’ Pa

pot , a’ ki a’ templomhoz tar
tozó kéfzületekre viselt gon
dot. Másképen Thefaurarius- 
nak is nevezték.

Du Frepie. 3. 738. 
Sacrilegium . így nevezik 

a’ Kerefztyének azt a’ vétket:, 
mikor valaki az Istennek fzen- 
teltt dolgot akarmelly módon 
el-lopja. A’ régi Kerefztyé- 
neknél a’ Sacrilegiumnak fok
féle neme volt, ’s a’ fzerént 
fok-fcleképen büntették azt.

1. ) Ha valaki a’ Szent dol
got más végre fordította. Ha 
valaki (így fzóllnak az Apos
toli Canonok) a’Papok vagy 
a’ Laicufok közzül olajat, 
vagy viafzat a’ templomból 
el lop , azt az Ekklénából ki 
kell rekefzteni, és azt a’ mit 
el-lopott, adja-vifzfza, ahoz 
még a’ magájéból eggy ötöd 
réízt tévén. így búntették- 
meg azokat is, a’ kik az a- 
rany, ezüst., gyólts templom
béli kéfzületeket el-lopták, 
vagy magok’ízükfégekre for
dították. A’ Carthagói IV. 
Concilium, mint Sacrilegufo- 
kat, azokat is Excommuni- 
cálja, a’ kik az hólttak- 
nak testamentomokat, mel
lyet az Ekkléíiának tettek, 
meg-nem adták. Sacrilegus 
vagy Szentfég-törö volt az is, 
a’ ki azt, a’ mit eggyfzer az 
Ekkléíiának ajándékozott , 
vifzfza-vette , vagy a’ mit 
más adott, azt magának meg
tartotta. vagy a1 mi az Ek- 
kléíiájé volt, azt el-vette.

2. ) Ha valaki az hóltt tes
teknek Cryptájikat fel-verte, 
vagy el-rontotta: az ollyan- 
ra a’ Tsáfzári törvények ha

lált
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Iáit mondtak. Az illyen tol- 
vajfágokra az adott alkalma- 
tosfágot, hogy az hóltt tes
teket fokfzor drága gyön
gyökkel , ruhákkal, ’s a’ t, 
teinették-el, ’s temetÖ-hellyei- 
ket fok drágafágokkal ékesí
tették. Az illyen bünöföknek 
az Ekkléíia’ rendelése fzerént 
Pcenitentiát kellett tartani.

3. ) Ha valaki a’ Diocletia
nus Tsáízár’ üldözésének ide
jében a’ Bibliát, vagy azEk- 
kléfiának valamelly jófzágát 
a’ Pogányoknak által-adta. 
Ha azt Pap tselekedte, hiva
talát el-vefztette, az Arela- 
tumi Conciliumnak végezé- 
fe fzerént.

4. ) Ha valaki a’ Sz. Sacra- 
mentomokat, templomot, ól
tárt , V a’ t. meg-fertéztette , 
mint a’ Donatisták, kiket az 
Orthodoxufok azzal vádol
tak, hogyazok az Ő templo
mokban lévő óltárokat öfz- 
ve-rontották , meg-é^ették, 
az Ur’ Vatsorájában levÓ ke
nyeret az ebeknek hányták. 
Ide tartoztak azok , kik a’ 
templomokat az Eretnekek
nek adták. Azért állott el
lent Ambroíius az ifjabb Va- 
lentinianusnak , mikor Ő Me· 
diolanumban eggy templo
mot az Arianusoknak akart 
adni. Vágynak példák is , 
hogy némellyek a’ templo
mokat istállókká fordították. 
Ide tartozik a’varázslás, bál
ványozás , M agia, a’ Szent 
Írásból való l'ors vetés, az 
ígézés , az Amuietumok.

S-) Ha valaki az Eggyházi 
Személlyeket a’ magok hiva

talokban meg - háborította. 
Az illyeneket Honorius Tsá
fzár keményen meg-bűntet
tette.

6.) Ha valaki a’ Sz. írás
nak Olvafását, vagy az Úr’ 
Vatsorájában a’ pohárt meg
tiltotta. Azok ellen, a’ kik 
az Úr’ Vatsoráját tsak eggy 
ízín alatt akarták ki-fzolgál- 
tatni, Gelafms Pápa kémén / 
törvényt tett, azt adván okúi 
a’ mint fzóll: Quia divijio u 
nius cjusdemque Myfterii, fine 
grandi Saailegio non poteft 
provenire az az: Mert az u- 
gyan azon-eggy Myfteriumot, 
az az Sacramentomot, nagy 
Sacrilegium nélkül nem lehat 
meg - tsonkítani. A’ Sacra- 
mentomnak meg - tsonkítójit 
kárhoztatja, ’s Excotnmuni- 
cálja Leo Pápa. is. Ide tar
toztak azok is , kik a’ Sacra- 
mentommal más végekre él
tek.

A’ mai Cafuisták fok dol
gokat Sacrilegiumnak tarta
nak , a’ mellyeket a’ Régiek 
annak nem ta-itottak. P. o. 
ha a’ világi Magiftratüs a’ 
Pápa’ engedelme nélkül a’ 
Papokra adót vét, mellyért 
a’ Bulla In ccena Domini a’ 
Fejedelmekre átkot mond. 
Ha valaki az Eggyházi fze- 
méllyeket valamelly gonofz- 
fágért világi Törvény - fzék 
elébe idézi. ’sa 't.

Bing/i I. 16. 6. Gelas apud 
Gratian. de Confecrat. diít. a. 
c. 12.

Sadder. E g g y  S z e n t  
könyv, me'ly a’ Perfiában 
lakó Gauroknak Religiójo- 
* fá t
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katés erköltsi tudományokat 
foglalja magában. L. Gaurok.

Ez a’ könyv föképen a’ 
fzeretetet dítséri , mint a’ 
melly fok bűnöket el-fedez: 
azt tanítja, hogy mikor az 
ember prüfzfzent, az ördög’ 
kífértetére ki vagyon tétettet- 
ve ; azért is ollyankor imád
koznak, hogy az ördögöt, el- 
űzhesfék : a’ Fő - Pap eránt 
vak engedelmesféget paran- 
tsol; továbbá hogy az em
ber minden kedvezés nélkül 
visgálja-meg magát, mint 
töltötte-el az el-multt napot; 
hogy az ember ígéret-tételét 
tökélletesen töltse-be; min
den oktalan állatok, kivált 
az ökrök, lovak, juhok, és 
kakasok ^ránt,barátíágot mu
tasson; hogy az ember öt
féle vefzedelmes férget ve- 
fzessen-el: hogy fenki a’ föl
dön mezítelen lábbal ne jár
jon; mert azt úgy meg-fer- 
téztetné; hogy az ember a’ 
vizet betsülje, és így ha vi
zet akar tűznél melegíteni, 
az edénynek leg-alább is har
mad réíze üresen maradjon, 
hogy a’ víz ki-ne forrjon: tilt
ja tovább a’ rágalmazást, 
liazugfágot, házasfág-törést, 
tifztátalankodást, és lopást : 
parantsolja a’ gyakori mosó- 
dást, és a’ bűnért való ál
dozatot. A’ bűnöket mind 
egyenlőknek tartja , a’ bünte
tésre nézve, ’s a’ leg-kissebb 
vétket is kemény büntetéssel 
fenyegeti.

Sadducaeusok. Eggy hí
res Secta a’ Zsidók köztt, 
melly, a’ mint a’ Talmud 
mondja, Zadóktól vette ne

vezetét. Támadott ez a’Se. 
cta Antigonus Sochus alatt, 
a’ ki a’ Sanhedrinnek Elöl
ülője , és a’ Theologiának 
tanítója volt a’ Jerusalemi 
Oskolában , és Ptolemaeus 
Philadelphus Egyiptomi Ki
rály alatt halt-meg. Ez az 
Antigonus azt tanította, hogy 
az Istent nem a’ jutalomért 
kell fzolgai módon fzeretni, 
hanem íiúi fzeretetból és fé
lelemből kell néki fzolgálni, 
az honnan az ö két tanítvány! 
Zadok és Baithus azt hozták- 
k i, hogy ez élet után nints 
í'emmi jutalom; azért is taní- 
tójokat oda hagyták, a’ fel
támadást , és a’ jövendő éle
tet tagadták. Ezt az értel
met fokán kezdették követni, 
’s azokból támadtak ofztán 
a’ Sadducaeusok, kik hason
lók voltak az Épicureusok- 
hoz, és ezektől tsak abban 
különbböznek , hogy noha 
ok tagadták a’jövendő álla-
fiotot; mindazaltal az Isten’ 
latalmát, melly e’ világot 

teremtette , az ö gondvifelé- 
sét, és igazgatását vallották, 
az Epicureusok pedig tagad
ták.

Prideaux’ értelme az, hogy 
a’ Sadducaeusok előízör nem 
egyebek voltak, hanem a’ 
mik most a’ Karaiták , az az, 
a’ Régieknek Traditiójikat 
nem hitték, hanem egyedül 
a’ Sz. íráshoz tartották ma
gokat. Minthogy pedig a’ 
Pharifaeusok a’ Traditiókhoz 
igen ragafzkodtak , innen 
fzármazOjtt ezen két fél köztt 
való ellenkezés. L. Pliarifee- 
ufók.

Idő-



Idővel más tudományt fzív- 
tak-bé a’ Sadducieusok, melly 
őket eggy Istentelen Sectává 
változtatta. Mert tagadták 
az halottaknak fel-támadáso
kat, az Angyalokat, ’s az ha
lál után a’ léleknek léteiét: 
az Istenen kívül femmi lelket 
nem hittek; azt mondták, 
hogy az embernek e’ világon 
kivid femmije lints, hogy a’ 
testtel eggjíiUa’ lélek is meg
hal ; hogy ez élet után fém 
jutalom, fém büntetés nem 
leízen: vallották hogy e’ vi
lágot az Isten teremtette és 
igazgatja , és tsak egyedül 
azért tifztelték őtet, ’s azért 
engedelmeskedtek 1 az ö tör
vényének : meg-vetették nem 
tsak a’ Traditiókat, hanem 
a’ Szent írást is , a’ Móses’ 
öt könyvein kívül. Hihető , 
hogy ezt Zadok a’ Samarita- 
nuíoktól tanulta; ha igaz a’ 
mit a’ Talmud befzéll, hogy 
ö a’ maga jövendő élet felöl 
való tudományának n]eg-ero- 
lítését a’ Samaritanuloknál 
kereste. De talám a’ több 
könyveket azért vetették-meg 
a’ Sadducaéusok, mert azo
kat a’ magok értelmekkel 
nem tudták meg-eggyeztetni: 
tagadták az Isteni végezést, 
’s azt mondták, hogy az Is
ten az embert olly tökélletes 
fzabadíággal teremtette, hogy 
ö magátol maga tettfzéí'efze- 
rént jót ’s roízfzat tseleked- 
hetik : a’ büntetésben igen 
kemények, rofzfz terméíze- 
tüek, mások eránt kegyetle
nek , ’s zúgolódók voltak. 
A’ Zsidók köztt ugyan kevés 
követöjik voltak nékik; de

S a d .

a’ kik őket követték, azok 
mind nagy méitóíágú és te- 
hetfégü emberek voltak: és 
minthogy a’ Jerusalem! ve- 
fzedelemkor a’ Romaiak 
mind meg-öldösíék őket, úgy 
látfzik hogy akkor a’ Secta- 
nak is vége lett.

Joannes Hyrcanus FŐ-Pap, 
a’ Pharifaeufoktól a’ Saddu- 
caeufokhoz által-ment: az Hyr
canus íijai is Aristobulus és 
Alexander Jannaeus, igen haj
landók voltak hozzájok.. Ka- 
japhas, a’ ki a’ Christust ha
lálra ítélte, Sadducseus volt, 
a’ mint az ifjabb Ananus is, 
a’ ki Sz. Jakabot a’ Chris
tus’ atyjafiját meg-ölte.

A’ Zsidóknak el-fzéledések 
után ismét fel-támadt ez a’ 
Secta. Az III. Századnak e- 
lején Egyiptomban annyira 
el-hatalmaztak a’ Sadducaeu- 
fok, hogy az Origenes’ taní
tója Ammonius , iziikféges- 
nek tartotta légyen ő ellenek, 
vagy inkább a’ Zsidók ellen, 
kik azokat fzenyvedték, írni. 
Juftinianus eggy Novellájá
ban emlékezik a’ Sadducaeu- 
fokról, kiket minden biro
dalmából ki - tilt, ’s ellenek 
kemény büntetést mond. A’ 
XII. Században híres volt kö
zöttük, ’s nékik nagy óltal- 
mazójok eggy Alpharagius 
nevű Spanyol Zsidó Theolo
gus , a’ ki nyilván azt taní
totta, hogy a’Zsidó Religió- 
nak til'ztafága tsak a’ Sad- 
ducaeufoknál vagyon. Mais 
fokán vágynak Africában és 
más hellyeken is ; de mago
kat nem igen nyilatkoztatják- 
ki. Frideaux. Connect. P. a- 
3 Jós.
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J o s . Ant. 1. 15. c. 9.10. Id. de 
B. J. 1. 2. c. ia. Mat. 22: 23. 
Tsel. 33; g. D r u f iu s ,  Scaliger. 
S e r a r iu s .  Hottmger, Salden, 
B a r to lo c o . &'<?.

Sagan . A’ Zsidó Fö-Pap- 
nak Vicéje, a’ ki annak jelen 
nem létében az hivatalt vifel- 
te. A' Rabbinufok a’ Tör
vény-ház’ atyjának nevezik 
ötét. A’ Zsidóknak eggy Tra- 
ditiójok azt mondja, hogy a’ 
ineg-tifztúlás’ napja előtt va
ló estve, a’ Fó-Pap mellé eggy 
fegítőt válafztottak, a’ végre, 
hogy ha a’ Fö-Pap valami
képen tifztátalanná talált 
volna lenni, melly miatt hi
vatalát nem folytathatta vol
na , az innep azért félben ne 
fzakadna. üzen fzokásnak 
eggy példáját említi Jofephus, 
MatthiasFö-Pap’ idejében. Az 
első templom alatt ha a’ név 
nem volt is esmeretes, de az 
nívatal meg volt: így rendei- 
tettetett Elcazar Áron mel
lé , Hofni és Phineás Éli mel
lé. Jós. Ant. 1. 17. c. 8.

Sakhar. A’ Zsidó Talmud 
érti ezen a’ néven azt az ör
dögöt, a’ ki a’ Salamon Ki
rály’ ízékét el-foglalta volt. 
A’ dolgot így adja-elö a’ Tal
mud: „ Salamon meg-vette 
Sidon városát, annak Kirá
lyát meg-Ölte, a’ Király’leá- 
nyát Jeradát magával el-vit- 
té , ’s azt maga kegyelmére 
méltóztatta: de midőn Jera- 
da az atyja halálátfzüntelen 
keí’eregné , Salamon paran- 
tsolta az ördögöknek, hogy 
a’ .Terada’ atyjának képét tsi- 
nálnák-ki, mellyllyel Jeradát 
akarta tsendesíteni: a’ képet

a’ Jerada’ házába tette, 
meliyet; ö a’ vele levő afzfzo- 
nyokkal reggel és estve tifz- 
telt. Végre Salamonnak tud
tára adta ezt a’ bálványo
zást az ö hadi vezére Asaf: 
azért is ö a’képet öízve-lör- 
te , az afzfzonyokat meg
büntette, maga pedig eggy 
pufztába el-ment, hol ezért 
a’ dologért l’írt, és imádko
zott a’ bűn botsánatért: de 
az Isten ezt az ö lágyfágát 
nem akarta büntetés nélkül 
hagyni. Salamonnak fzoká- 
fa volt, hogy mikor fzükfé- 
gét [tqnni ment, vagy mos
dott; a’ maga petsét gyűrű
jét, mellytoi az ő orfzáglása 
függött, eggy Amina nevű 
ágyasának f z o k t a adni. 
Eggykor midőn épen a’gyű
rű kezében volt, Sakhar ör
dög a’ Salamon’ képében 
>meg-jelentneki, ’s azt el-kér- 
te tóle, mellynek ereje által 
a’ Salamon Király’ fzékibe 
be-últ, ’s a’ törvényeket a’ 
maga) tettízése Izerént vál
toztatta. Azonban a’ Sala
mon’ külső formája el-válto- 
zott, fenki meg-nem esmerte 
ötét, melly miatt kéntelen 
volt koldulni. Végre negy
ven nap múlva, a’ mennyi 
ideig tartott a’ Jerada’ bálvá
nyozása, el-fzaladt az ördög, 
’s a’ gyűrűt a’ tengerbe ve
tette , ott azt eggy hal el-nyel- 
te , az halat történetből ki
fogták, Salamonhoz vitték, 
a’mellynek halában a’ maga 
gyűrűjét rneg-találta; és mi
dőn ö így a’ maga Királyi 
Izékibe ismét vifzfza-üit, 
Sakhar ördögnek eggy nagy 

kö-



követ kötött a’ nyakába, ’s 
Ötét a’ Tiberias tengerébe 
buktatta. „ (a)

Mahummed ezen történet
re tzéloz a’ Koránban, mi
dőn az Istennek fzájába ezen 
Lókat adja: „ Megpróbál
tuk Salamont is, midőn eggy 
Ó hozzá hasonló formájú tes
tet ültettünk az Ó ízekébe: 
azután ismét Istenhez tért ö, 
’s így fzóllott: Óh Uram! 
engedj-meg nekem, adj ne
kem olly’ Orfzágot, mellyet 
én utánnam fenki ne -bírhas
son : mert te vagy az Orfzá- 
goknak adójok. ” (b)

(a) T a lm u d , en Jacob, part. 
(b) K o r a n , c. 38.

Sakrat . Eggy híres Me- 
tse t, mellyet a’ Mahumme- 
danusok, minekutánna Jeru- 
salemet meg vették, a’ Sala
mon templomának régi fun- 
damentomára építettek, még 
pedig azon a’ kövön, a’ mellé
nél, a’ mint mondják, Jákob 
az Istennel beí'zéllett, ’s a’ 
melly felől azt hifzik , hogy 
az épen az a’ kő, mellyet Já
kob mennyorfzág’ kapujának 
nevezett. Midőn a’ Kerefz- 
tyének Jerusalemet a’ Mahu- 
medanufoktól el-ny érték; ezt 
a’ Metsetet templommá vál
toztatták , ’s a’ tetejére eggy 
arany kerefztet tettek-fel. JL)e 
Saladiu le-vettetteazt, mikor 
Jerusalemet a’ Kerefztyének- 
tól ismét vifzfza-nyerte. D’ 
H e r b e lo t .

* Saladinae . vagy D e c i 
m e t S a la d in a s . így nevezték 
Angliában és Frantzia Or- 
fzágban azt az adót, mellyet 
(188-ban a’ népre vetet-

Q
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tek, a’ végre, íiogy az É- 
gyiptomi Sultan Saladin el
len, a’ ki Jerusalemet a’ Ke- 
refztyénektől el-nyerte,a’ Sz. 
hadakozást tovább is lehes- 
fen folytatni. Tudni illik va
lakik fzemélly fzerént az had* 
ba nem mentek, még a’ Pa
pokat főt a’ Barátokat is oda 
fzámlálván, mindazok min
den jövedelmekből-, ingó jó- 
fzágokból, ki-vévén ruháso
kat, könyveiket, fegyvere
ket , gyöngyöket, fzent edé- 
nyeiket, és ékesfégeket, déz- 
mát tartoztak adni.

M a im b o u r g .  H i ß . d e s  C ro j· 
f a d e s .

Salamon’ É n e k e . Eggy 
Canonicus Könyv azó  Telta- 
mentomban. Ezt a’ Talmu* 
disták Ezekiás Királynak tu
lajdonítják: de a’ Tudófok 
mindnyájan Salamonénak 
tartják. A’ Zsidó Textus
ban, mind a’ régi GÖrögFot- 
dításban, az ő neve vagyon 

’ a’ Könyv előtt. Ez eggy E p i 
t h a l a m i u m ,  vagy Lakodalmi 
Vers, I d y l l i o n  vagy Páfztori 
Vers formában , melly ben a’ 
vőlegény, a’ meny afzfzony, 
és azoknak baratjaik eggyütt 
befzéllgetnek, még pedig igen 
fzerelmetes módon; melly ért 
is a’ Zsidók ezt a’ könyvelt 
az ifjaknak nem engedték ol
vasni, míg harmintz efztendöt 
el-nem értek.

Némellyek úgy ítélnék, 
hogy ezen könyvben tsak a’ 
Sunamitis Abifággal , vagy 
az Egyiptomi PharaoKirály’ 
leányával való fzerelmét írja- 
le Salamon, és egyebet ben
ne nem találnak, hanem két 
4 há-



* 48 Sal.
házas fzeméllyeknek, kik 
eggymást forroan fzeretik, 
cggyütt való befzéllgetéfeket. 
Maiok a’ könyvet egéfzen 
Allegóriának tartják , és az 
Istennek az Ekkléíia eránt 
való fzeretetét értik rajta. 
A’ bizonyos, hogy az író a’ 
Salamon’ házaísagát tartotta 
Szemei előtt, melly tsak ezen 
Szókból is meg-tettízik: „Jój- 
jetek-ki és nézzétek Sionnak 
leányi Salamon ívirályt a’ 
koronában, mellyet Szerzett 
neki az Ő anyja az ö mátká
jának el-jegyzéfének napjára, 
és az ö fzivének vígasságá
nak napjára. ,,

Ez az Ének igen felléges, 
tűzzel, Szeretettel tellyes és 
követhetetlen befzéddel va
gyon írva. Némellyek öt 
Scenákraofztják: hellyefebb 
hét Ecclogákra vagy hét ré- 
ízékre ofztani, a’ Régiek’ la- 
kodalmoknak hét napjai fze- 
rént.

Prédikátori Könyv. Eggy 
Canonicus Könyv az Ó Telta- 
mentomban. Hogy ez a’ 
könyv Salamoné legyen,meg- 
lettí’zik az ellő versből: „ A’ 
Prédikátornak David’ íijának 
Jerufalemben való Királynak 
befzédi.” Tzélja az, hogy 
ft’ világi dolgoknak hijában- 
valólágokat meg - mutafsa; 
melly végre fok dolgokat 
Számlál, a’ mellyekben Szok
ták az emberek világi bol
dogságokat hellyheztetni; tie 
Sok Szép elmélkedései után 
meg-mutatja, hogy minden 
emberi bóldoglág és világi 
gyönyörűség nem egyéb, ha
nem hijábaiivaiólág, A’kö-

vétkezés a’ melly az egéfz 
könyvnek veleje, ez: „ Az 
Istent féljed, az ö parantso- 
latit meg-tartsad, mert ez 
az embernek fö dolga. ” Sz. 
Hieronymus meg-jegyzi,hogy 
ezek a’ befzédek tartóztattak 
a’ Zsidókat, hogy ezt a’ Pré
dikátori könyvet is el-ne 
nyomják, mint Salamonnak 
fok íráfaival tselekedtek; 
líiinthogy ebben azt mond
ják, hogy Salamon az Isten
nek minden teremtéseit híjá- 
ban-valófágnak mondja.

Ezt a’ könyvet Görögül 
EacÍ/JíaJiesnek, Zsidóul t o- 
helethnek nevezik, melly betű 
Szelént Gyülytöt tefzen; mint
hogy azt mondják, hogy ezt 
valamelly Gyülekezet előtt 
mondotta Salamon. A’ Tal- 
inudisták Ezekíás Királynak, 
Kimchi’ Eíaiásnak, Grotius 
Zorobabelnek tulajdonítják. 
De a’ könyvből a’ maga ér
telmét Senki nem bizonyít
hatja.

Ez a’ könyv, eggy új Tu
dósnak ítélete Szerént, eggy 
oílyan belzéllgetés, mellyben 
eggy kegyes ember eggy Sza
badon gondolkozóval vagy 
Epicuraeufsal, vagy Saddu- 
c.eufsal hartzol. A’ Tudó- 
Sok közönségesen úgy tart
ják ezt a’ könyvet, mint a’ 
Salamon’ meg-térésének gyü- 
moltsét , minekutánna ö ez 
életnek minden-féle gyönyö
rűségeit és liijábanvalofá- 
gait meg - kóstolta. Sokan 
máig is kérdést támafztanak 
a’ Salamon’ idvefsége felöl.

Példa-Bajztides Könyv. Eggy 
Canonicus Köny v az Ó Téká

mén-

Sal.
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mentomban, mellj Salamon
nak a’Dávid’ fijának és Izrael’ 
Királyának közönféges bólts 
mondálit foglalja magában. 
Ez a’ könyv a’ Salamon* Pél
da-be Izédének tsak eggy ré- 
fzét foglalja magában. Mert 
olvafsak i Kir. 4: 3a. hogy 
Salamon fzerzett három ezer 
élda-befzédeket, ésazöéne- 
einek fzámok volt ezer és 

öt. Feld. as. a’ vagyon, hogy 
a’ következő Bolts Befzédek 
is Salamonéi, melíyeket öfz- 
ve fzedegettek az Ezekiás- 
nak Juda’ Királyának embe
rei. Az 30 Réfznek ez az 
eleje. „AgurnakJake íijának 
Befzédei. Az 31 pedig így 
kezdődik: „Lemuel Király’ 
Belzidi. ” Ezen kiílönbbözö 
titulufokból azt hozták - ki 
hogy az 34. elíobb Réfzek 
Salamontól magától fzármaz- 
tak : az azok után követke
zői öt Réfzek is Salamonéi, 
de a’ melíyeket Ezekiás Ki
rály fzedetett öfzve: a’ két 
útolfó Réfzt pedig némelly 
esmeretlen írók adták a’töb
bihez.

A’ Zsidók azt mondják 
hogy Salamon a’ maga Éne
két ifjú, a’ Példa-befzéde- 
ket középidejü, a’l’redikátori 
könyvet pedig vén korában 
írta. A’ Zsidók ezt a’ köny
vet Mtifchlenek nevezik, az az 
Mondásnak vagy hal’onla- 
tofságoknak , a’ Görögök 
Parab' la j , a’ Deákok Pro· 
verbiáknak nevezik. Ez a’ 
könyv elo-adja az Erköltsi 
tudományt, a’ Királyoknak, 
Eó embereknek , líráknak, 
fzolgáknak,aljáknak, anyák

nak, gyermekeknek 's a' t. kö- 
telefségeiket. A’ Görög For
dítás íokfzor nagyon ei-tá- 
vozik a’ Zsidó Textustól, 
’s némelly verfeket ragafzt az 
Originálishoz, mellyek.abbaa 
nintsenek. A’ régi Deák 
Fordításban vágynak né-, 
melly versek, melíyeket ab
ból az Hieronymus’ idejétől 
fogva ki-hagytak.

Valamint más Napkeleti 
népeknél, úgy a’ Zsidóknál 
is fzokás volt példa-befzé
dek által fzóllani, írni, mint 
meg-tettfzik a’ Sábái Király
né’ tselekedetéböl is , a’ ki. 
el-ment Salamonhoz , és ötét 
nehéz kérdéfek, vagy pelda- 
befzéciek által próbálgatta. 
Azt írják, hogy illyen mefés 
levelezést gyakorlottak eggy- 
más közt Salamon és a’ 
Tyrufi Király Hiram. B r a u n .

. Sei. Sacr. lib. V. exerc.
t  Salius. Romában a’ 

Mars’ Papjai: neveket vették 
vagy a  Ü a l io n d o , a’ t.ántz- 
tó l, mert az útfzákon tán* 
tzoltak; vagy eggy Arcadiai 
Salius nevű embertől, a’ ki 
Evandert Italiába vitte. A’ 
Saliufokat Numa rendelte, 
hogy azok a’ Palatinus he
gyen Mars Istennek fzolgál- 
janak; fzam fzerént tizen- 
ketten voltak. Midőn tud
niillik Romában nagy pestis 
uralkodott, Numa azt be- 
lzéllette , hogy neki Mars 
Isten az égből eggy paist 
küldött alá. Ezt a’ paist a* 
Mars’ templomában Őrizték, 
és hogj valaki el-ne lophas- 
Ta, más hozzá hafonló tizen
kettőt tsináltattak , hogy így 
S azok-
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azoktól a’ Mars’ paifát ne le- 
hefsen meg - kiilönbböztetni. 
Ezeket a’ paiíokat minden 
efztendóben fzéllyel-hordoz- 
t.ák tantzoláfsal énekléfsel a’ 
Saliufok, a’ Mars’ innepén, és 
a’ Saliare Nurncc Carment, 
vagy Nurnának Saliai éne
két énekelték. A’ palló
kat A n c y l i á n a k  hívták, 
mellyeket a’ Saliufok vállo- 
kon hordoztak. Ezt a’Pap- 
fágot a’ leg-főbb emberek vi- 
í'elték; Appius Claudius , Sci
pio Africanus, és Titus Tsá- 
fzár Saliufok voltak.

A’ Saliufok fok-félék vol
tak. p. o. Salii Albani·, ezek
nek templomok az Albanus 
hegyen volt. Salii Antonini, 
ezek az Antoninus Caracalla’ 
halála után rendeltettettek: 
Salii Collini, ezek a’ Colli
nus hegytől vették neveket, 
de T ullus Hoftiliustól rendel
tettettek. Salii Palatini·, eze
ket Numa rendelte, ’s a’ Pa
latinus hegyen tifztelték Mar- 
lot. Tufculum várofában vol
tak Saliufok , minekelőtte 
még Romában aziok fel-nem 
állottak. Voltak Hercules- 
nek is Saliufai, Salii Hercu
lei. Salii Pavvrini , &1 Pal
lo ríni , Salice Virgines, kik a’ 
Pontifex Maximus körül Szol
gáltak; , mikor Ö áldozott.

Liv. 1. ao. Panvin. Defer. 
Ürb. Rom. c. 31. de Saliis, 
c. 7. Pitifcus. s. 676. &c. 
Guther. de Jur. Pont. a. 13.

* Salisatores. így hív
ták régen azokat, a’ kik a’ 
testnek rezgéféből jövendöl
tek , mint a’ mellyel vala- 
melly jó vagy rofz dolognak 
jelének tartottak.

•25°

Aug, de Nat. Daem. & de 
Doctr, Chriít. Bulenger. de 
omine.

Salus. Görögül Hygeja. 
A’ Romaiak és Görögök az 
Egéfztéget Istenné tették, ét 
azt eggy afzfzonynak képé
ben festették, a’ ki eggy ól
tár mellett ü l, mellyre eggy 
kígyó tekergodzött , maga 
pedig a’ kígyó elébe eggy 
tséfzét tart. A’ Salust az Or
vosi tudománynak és mes- 
terfégnek Istenének Aescula
pius’ leányának tartották, 
és mind a’ kettőt, eggyiitt 
tifztelték. Junius Brutus Bu
bulcus Roma városának 446. 
efztendejében építtetett ezen 
Istennek eggy templomot, a’ 
mint magat fogadással kö
telezte , mikor a’ Samnite- 
fek ellen hadakozott. A’ 
templom a’ Colliniai kapu 
mellett v o lt, mellyért azt 
Porta Salutarisnak hívták. 
A’ Salus’ képét fok Tsáfzá- 
roknak és Tsáfzárnéknak 
pénzeiken lehet látni különbb 
féle Infcriptiókkal. p. o. Sa
lus Publica. Salus Reipubli- 
cce. Salus' Augufii, Eggy Fa
bius nevű ember ki festette 
a’ Salus’ templomát, mellyért 
Őtet P i c t o r n a k  nevez
ték. Ez a’ festés meg-vólt 
Claudius Tsáfzár’idejéig, ak
kor pedig meg-égett.

Struv. Ant. Rom. c. 1. Lau
rent. Var. Sacr. gentiL c. 13.

* Salutatorium . így hív
ták a’ klastrombán azt az 
hellyet, hol a’ Barátokkal 
lehetett befzélleni. így ne
vezték a’ templomban is azt 
a’kápolnát, az hol a’ Püspö



S am. S a m . *5*
k ö t köfzön tötték , m in ek elő t-  
te  az Isteni t ifz te ie t el-k ez- 
död ött. Du Frejhe.

S a m a r a t h . E ggy  S e c ta  a ’ 
B an ian u sok  k öztt N a p k e le ti 
Ind iában . A ’ L éleknek  prae- 
ex ilien tiá já t, és eggy  testb ő l 
m á sb a  va ló  á lta l-k ó ltö zésé t  
h ifzik  : azt m o n d já k , h o g y  
az I s te n , kit ok Permiseer· 
nek n evezn ek , a ’ v ilá g o t  h á 
rom  h elly -tartók  á lta l ig a z 
gatja : az e lső  B ram a, e l-κύΐ- 
di a ’ le lk ek et a ’ testek b e , 
azok at P erm ifeer ren d e li: a ’ 
m ásod ik  Buffina, ez  tan ítja  
az em b erek et, m int kelljen  
Isten ’ tö rv én y e  ízerén t é l n i , 
m elbr~négy k ön y v ek b en  v a 
g y o n  m e g -ír v a ; u gyan -ez  v i
te l gon d ot a ’ gab on án ak  és 
plán ták n ak  n ev e lk ed ések re:  
az harm adik  Mais, ez v ig y á z  
az h a lo tta k r a , a ’ m int kiki 
több  v a g y  k eveseb b  jó t  tse- 
le k e d e tt , a ’ ízerén t küldi a ’ 
le lk et is v a la m e lly  t e s t b e , 
h o g y  abban to v á b b  v a g y  k e 
veseb b  ideig  lak oljon : és m i
nek utánna a ’ le lk e t íg y  m eg- 
t iíz t íto tta , a z t a ’ P erm ifeer  
elébe á llítja , a ’ k i a z t a ’ m a 
ga ízo lgá la ty íb a  veí'zi.

M ikor ezen  S ectáb ó l va-  
la m elly ik  férjfi m e g -h a l, az  
a lz íz o n y  öröm est m eg-éget- 
téti m agát annak hóltt te s té 
v e l ,  m ert tök élle tesen  a z th i-  
í'zik , h o g y  a ’ m ás v ilágon  h é t
képen k i-p ó to lód ik  n ék ik , a ’ 
m it ezen  a ’ v ilágon  el-vefz- 
tenek . M ik or v a la m e lly  afz- 
íz o n y  gyerm ek et ízü l , a ’ 
gyerm ek e léb e  té n tá t , p a p i
rost, pennát tefzn ek , annak  
je le n té sé r e , h o g y  B uffina a ’

Perm ifer’ tö rv én y é t elm éjébe  
akarja neki ír n i: h a  a ’ g y e r 
m ek  fér jfi,  eggy  n y ila t is  
tefzn ek  * eléb e , m e lly  a z  Ö 
h ad a k o zá sb a n  fejen d ő  fze- 
ren tséjét je len ti. Mandeflo. 
Olearius.

Samaritanusok . Eggy1 
rég i S e c ta  a ’ Z sidók k ö z t t ,  
kik  R o b o á m  K irá ly ’ id ejéb en  
a z  Izraeliták  k ö z tt el-terjed- 
tek . M in th o g y  a z  Izra e l Or- 
fzágán ak  fő  vá ro sa  Sam aria  
v o l t ,  a ttó l n ev ez te ttettek  o k  
S am aritan u sok n ak . T u d n i
illik  a z  AÍTyriai K irá ly  Sal- 
manalTár m eg -v év én  Sam ari- 
á t , az egéfz  n ép et a ’ m aga  
ta r to m á n y a ib a  fog fágra  v it 
te  , ’s az  h e lly e tt  p ed ig  B a- 
b y lo n ia ia k a t , C uthaeusokat, 
és m ás P o g á n y o k a t k ü ld ö tt  
az Izráel’ pufztán  m aradtt or- 
fzágába. M időn  ők et a ’ fe n e 
vad a k  p u fztítan ák , eg g y  Z si
dó P a p o t  kértek  a z  iz r a e li
ták  k ö zzü l, a ’ ki ő k e t annak  
a ’ fő id n ek  rég i R elig ió jára  
és cerem on iájira’ tan ítaná- 
m eg. M időn  a ’ m eg-lett, a ’ 
v a d a k tó l m eg - fzab ad ú ltak  , 
a’ M óses tö rv én y é t b é-vették , 
de a z z a l a ’ m a gok  P o g á n y  
V a llá so k b ó l fok át e le g y íte t
tek . A ’ R ab b in u sok  a zt  
m o n d já k , h o g y  ők  eg g y  ga-> 
lam b  k ép et tü zte itek  a ’ Ga- 
rizim  h egyén .

A z  v a ló ,  h o g y  a ’ Sam ari- 
tan u sok  egéfzen  e l-h a g y tá k  
a ’ b á lv á n y o z á s t , é s  a" P o 
g á n y  V a llá s t ,  m ikor a ’ Z si
dók  a ’ B a b y lo n ia i fo g fá g b ó l  
v ifzfza-jöttek . N o h a  p ed ig  
ők a ’ R e lig ióra  n ézv e  a’ Z si
d ók k al eg g y e t értettek; m ind

az-
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a z á lta l tö lö k  id eg en ek  v o l 
ta k  , m ert fok  v á d o k k a l ter
h e lté k  ’s a k a d á ly o z ta ttá k  is 
Őket a ’ Jeru salem i te m p lo m ’ 
é p íté s é b e n : de m id őn  nem  
b o ld o g u lta k , a ’ G arizim  h e 
g y é n  e g g y  tem p lo m o t é p íte t
tek . L. Garizim,

A ’ S am aritan u sok  hát ere
d e tek re  n é zv e  P o g á n y o k  v o l
ta k  : k ik i a ’ m aga  h azáján ak  
Iste n é t im á d ta : a ’ S zent írá s  
k ilen tz  Sam aria i Isten ek et  
em lít. A zok n ak  n ev e ik  ezek  
Succoth-Benoth, Nergal, Afi- 
hima v a g y  Mendes, JSibhaz 
v a g y  Anubis, Tárták, Adrarne- 
lec/i, Au amelech Remphanv&gy 
Ckiun, és Nif roch. L. azokat a' 
magok nevek alatt.

M ik or a ’ Z sid ó  V a llá sra  
tértek  a ’ S a m a r ita n u so k , a ’ 
M ó se s’ ö t  k ö n y v e in  k ív ü l a ’ 
S z . írá sn ak  m in d en  m ás  
k ö n y v e it  m eg -v e te tték .

M a is fok án  v á g y n a k  a ’ 
S am aritan u sok  : n e v e z e te s  
la k ó -h e lly e ik ,  G a za , D a in a-  
fc u s , C ajro, é s  N ap k eletn ek  
fok  m ás ré fze i, de leg-inkább  
S ic h e m , m e lly  v á ro st m a  
N ea p o lisn a k  n evezn ek , és a ’ 
rég i S am ariának  m arad vá
n y á b ó l é p ü lt , h o l  m ég  ez  
e lő tt  nem  fok el'ztendőkkel 
is á ld o zta k  a ’ G arizim  h e 
g y én . Jós. S ca liger , a ’ k i ezt 
tu d ta , le v e le t  írt E g y ip to m 
b a  a ’ S am aritan u sok n ak  , 
és azok n ak  F ö  - P ap  jók n ak  
N ea p o lisb a . A z o n  le v e léb en  
fok -fé le  n eh ézfég ek et h o z o tt  
ö e l ő , a ’ m ellyek re am azok  
m e g -fe le lte k , az H egirának  
yyg. efzten d ejéb en : a ’ fe le 

le t  a ’ G enebrardus k e z é b e , 
ab b ól a ’ P eyrefciu séb e  m ent, 
ö  pedig  a z t  P . M orinusnak  
á lta l-a d ta , a ’ ki is azt D e 
ákra fo r d íto tta , m elly  et L o n 
donban ezen  titu lus a la tt:  
Bibliotheca Orientalis, k i
n y o m ta tta k . P . S im on m ár  
annak  e lő tte  m ind a ’ két le 
v é ln e k  é r te lm é t , m elly ek et  
a ’ k étS am aritan a  S yn agogák , 
ú gym in t a ’ N e a p o lis i és az 
E g y ip to m i S ca ligerh ez k ü l
d ö ttek , k i-ad ta  a. m aga  Z si
dó cerem ón iák ró l írtt m un
k áján ak  Supplementumá ban. 
R . B enjam in  azt írja a ’ Sa- 
m a r ita n u so k r ó l, h o g y  az ő 
P ap jaik  az  Á ro n ’ fam íliá jáb ól 
v a lók n ak  tartják  m agok at, 
és m in d en k or a’ m a gok  line- 
á jo k b ó l v a ló  fziizet vefznek  
fe le fé g ü l, h o g y  az ó fam i- 
liá jo k  id egen  fa m íliá v a l öfz- 
v e  ne e leg y ed jen . A zt is ír
j a ,  h o g y  a ’ G arizim  h eg y én  
v a g y o n  nékik  eg g y  óltarok , 
a zo k b ó l a ’ k ö v e k b ő l, m e l
ly e k e t az  Izraeliták  a ’ Jor
dán v izéb ő l h o z ta k -k i, m i
kor a z o n  tsu d á la to sa n  áltá l- 
m entek . T o v á b b á ,  h o g y  a ’ 
S am aritan u sok  n a g y o n  ő r iz 
ked n ek  a z  h ó lt t  te sttő l, h o g y  
az m eg ne fer téz te sse  ők et —  
H o g y  m ik or  O sk o láb a  m en 
n e k , m ás ruhát vefzn ek  m a 
g o k r a , ’s m in ek előtte  p e 
d ig azt fe l-v e n n é k , m eg-m o- 
fódnak . —  H o g y  Ők az  E p h 
raim  n em zetfégeb ó l v a ló k  — 
H o g y  a ’ J o se f’ k op orsó ja  ö 
n álok  v a g y o n , va lam in t m ás 
P rop h etak é  is , a ’ többek  
k ö ztt ped ig  az  E leazáré  és 
lth a m a r é ,a z  Á ro n ’ lija ié , és
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*’ Phineásé az Áron’ uno
kájáé.

Az Anglufok nem régen 
írtak ezeknek a’ Samaritanu- 
íoknak, a’ kik nekik majd 
Czintén úgy feleltek , mint 
Scaligernek: a’Levél’ tituíufa 
ez volt: „ A’ mi fzerelmes 
Atyánkfijainak Angliában. ” 
az honnan némellyek azt hoz- 
ták-ki, hogy a’ Samaritanu- 
fok az Anglufokat Samari- 
tanufoknak gondolták lenni. 
Az említett Levélben azt ír
ják , hogy nekik nints Fő- 
Papjok, és hogy ók tifzták 
azon tévelygésektől mellye- 
ket a’ több Zsidók fognak 
reájok , nevezetesen hogy 
Ók Sadducreufok volnának. 
Della Vallenek vólt tárfal- 
kodáfa a’ Samaritanufokkal, 
mikor ö napkeleten utazott, 
’s eggy Zsidó Samaritanus 
Pentateuchust vett is tölök, 
mellyet M. de Sancy akkori 
Frantzia Követ a’ Török Ud
varnál, Conftantinópolisba 
vitt, most pedig az Oratorii 
fatereknek Bibliothecájok- 
ban vagyon Parisban. Ezen 
exemplarból vagyon le
nyomtatva az a’ Samarita
nus Pentateuchus^meWy a’M. 
le Jay nagy Bibliájában ki 
vagyon adva, és a’ mellyet 
azután az Angliai Polyglot- 
tába be-teltek : a’ Kéz - írás
ban való betűk fokkal fzeb- 
bek, mint a’ nyomtatásban 
lévök. A’ Samaritanufok azt 
mondják, hogy nálokMofés- 
nek azok a’ Könyvei vágy
nak, mellyeket Phineas az A- 
ron’ unokája írt. A’ bizonyos 
hogy a’ Neapolifi Samarita-

nufoknak vagyon eggy igen 
régi Pentateuchufok. A’ Tu- 
dofok régen kívánják hogy 
valaki azt l e - í r n á a v a g y  
tsak valamely darabot be
lőle , hadd lathatnák ánnak 
betüjit. Eggy Eleazar nevtl 
Samaritanus Fö-Pap írt 1590- 
ben eggy könyvet, a’ melly- 
ben Árontól fogva ö magáig 
122 FÖ-Papókat fzámlált, ’s 
eggyfzersmind azt mondja, 
hogy a’ Zsidóknak az Áron’ 
famíliájából nints Papjok. 
Ugyan ő írja, hogy a’ Sa- 
mariai betűk épen azok , a’ 
mellyekkel élt az Isten a’ 
Törvénynek le-íráfában, mi
kor azt Mófesnek ki - adta.

A’ Samaritanufok Scaliger- 
hez írtt két Leveleikben eze
ket mondjak magok felöl; 
„hogy ök a’Pafchát minden 
efztendöben az elfő hólnap- 
nak tizennegyedik napján a’ 
Garizim hegyén fzentelik: 
hogy ök a’Szombatot fzorofan 
meg-tartják, úgy hogy azon 
kívül hogy a’Synagogába el
mennek ,lábokat az ajtón fém 
teízik-ki, — hogy ök a’ 
Szombat’ éjfzakáján felefégei- 
ket nem illetik, hogy ök a’ 
Pafchát azon áldozaton kez
dik , a’ mellyet Mófes pa- 
rantsol; — hogy ők máíutt 
nem áldoznak , hanem a’ 
Garizim hegyen — ho^y a’ 
nagy meg-tifztúlásnak, Sáto
ros innepnek , aratás’ inne- 
pének napjait meg-tartják; 
—hogy a’környülmetélkedést 
nyóltzad napon túl nem ha- 
lafztják — femmit nem tse- 
lekefznek, hanem tsak a’ mit 
a’ Törvény parantsol, ho

lott
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lőtt a’ Zsidók ellenben a’ Abrahám ellen engedetlen- 
Törvényt fokfzor félre te- fégre ingerlette. Sammaelről 
fzik,’s a’ Rabbinufoknak ta- emlékezik a’ Jonathan T a r· 
lálmányaikat követik. L .  G a -  g u m a  Mófes elfő könyvére, 
r i z i m .  M o r in . Exercit. in Pen- hol ötét halál’ Angyalának 
tat. Samar. H a tt in g e r . in An- nevezi. A’ Karaiták, kik a’ 
ti Morino. L .  C a p e llu s . Difs. Cabbalát meg-vetik, a’ ma
de litt. Hebr. Buxtarf. Difs. gok könyveikben nevetik 
de litt.Hebr. P . S im o n . J ö v e t , mind azt, valamit a’ Rabbj- 
Hiftoire des Religions. nufok Sammaelről befzéll-

* Sammael. A’ZsidóCab- nek. R a b b i  M o je s  More Ne- 
balisták fzerént annak az ör- vochim. P. t. 30. 
dögnek neve, a’ki Évát meg- Samosatenianusok. X, 
tsalta, a’ kit halál’ Angyala- P a u l in i a n is tá k .  
nak és Őrdögök’ fejedelmek- Samuel’. Könyvei. Két 
nek is neveznek. Azt is mond- Canonicus Könyvek az 0  Te- 
ják hogy Sammaelt kell azon flamentomban , mellyeket 
az Afafelen érteni, a’ kiről közönfégesen Sámuelnek tu- 
emlékezet vagyon. 3 M ó s . x6: lajdonítanak. A’ Görög For-
j. és hogy az ott említett dítás OrfzágKönyveinek, a’ 
bakot neki áldozták azért, V u lg a ta  Királyok könyvei-

í'égei vágynak , kiket az Or- Gáspár Fordítáfa is, Sámuel 
dögök nagy anyjoknak ne- Könyveinek nevezi azokat, 
veznek: nevek Lilith, Igge· Minthogy azhufzon-négy el- 
r e t h ,  N a a m a h  , M a c h a la th .  főbb Refzekben a’ Sámuel 
Ezek felől azt mondják, hogy életét illető dolgok írattát- 
ezek azon hetven nemzetek- nak-le: a’ több Réfzek pedig 
nek is Fejedelmeik, mellyek és a’ máfodik Könyv ollyan 
a’földön laknak, és mellyek- dolgokat ád-elő, mellyek a’ 
bői áll a’ Pogányoknak l’zá- Samuel’ halála után estek; 
mok. Ugyan-ez a’ Sammael innen fok Tudófok azt hoz- 
az, a’ ki minden állatokban zák-ki, hogy Sámuel tsak az 
nemzésre való hajlandófágot hufzon-négy elföbb Réízeket, 
indít. Végre Sammaelt és a’ többit pedig Nathan és 
mindazokat a’ népeket, a’ Gad írták legyen. A’ Tal- 
kiken Ö uralkodik, a’ Mes- mudistáknak is ez az értei 
íiás meg-fogja győzni és ölni. mek, mellyet 1 Chron. 29: 
R. Mófes azt mondja, hogy 29. erősítenek, 
a’ Zsidók a’ Sammael neve- A’ Samuel’ és a’ Királyok’ 
zeten közönfégesen a’ Sátánt Könyveik, az Izrael és Juda 
értik, a’ ki Abrahámotmeg- Királyainak Historiájok: a- 
akarta akadályoztatni, mi- zért nevezik a’ Samuel’ két 
dőn Ifákot meg-kellet volna Könyveit is a’ Királyok elfő 
neki áldozni: Isákot pedig és máfodik, a’ Királyok két

Iíüny-
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K ö n y v e ik e t, K irá ly o k ’ h ar
m adik ‘ és n eg y ed ik  k ö n y 
veiknek .

A ’ S ám u el’ E lső  K ö n y v e  l e 
írja a z  E l i , S a m u e l, S au l 
a la tt efett d o lgok at, és a ’ D á 
v id  tse lek ed ete it Saul a la t t ; 
m agában fo g la l Száz e g g y  efz- 
ten d öt. —  E lő-adja m int v á lt  
a ’ Zsidó R esp u b lica  M onar
ch iává , és m itsod a veszed el
m ek Származtak a b b ó l a ’ v á l
tozásb ó l —  M int vefztette-e l 
Saul engedetlenfége m iatt a ’ 
K irályí'agot, m int ig y ek eze tt  
Ő az  árta tlan  D á v id n a k  h a 
lá lára  , v égre  m int efett Ö e l 
a ’ m aga fijával Jonathánnal 
a ’ G ilb oa  h egyén .

Sam uelnekM áfod ik  k ö n y v e  
n egyven  efztend<|k a la tt efett 
d olgok at fo g la l m a g á b a n , és 
egéízen  a’ D a v id ’ uralkodása  
a la tt torténtt d o lgok at írja-le. 
ElÖ - adja a ’ D á v id ’ v é tk e it , 
’s  azok ért az  Istennek m ind  
Ö r e á , m ind a ’ Zfidó népre  
Szállott íté le te it. L. Királyok' 
Könyveik.

Sancrats. A ’ B anianufok- 
nála’T alap ojok n ak  klaflrom a- 
iknak fő  gondvifelőjök . L. 
Talnpoj.

A’ Sancratsoknak n agyob b  
m éltóságok  v a g y o n , m int a ’ 
klaftrom oknak rendes P rio- 
raiknak. Sancrátsi m éltóság
ra g rad u fon k én t, nem p ed ig  
érdem e á lta l m ehet v a la k i. 
A ’ S an cratsok at a ’ K irá ly  
m eg-fzokta ajndékozni eggy  
árn y ék -ta rtó v a l, Székkel, és 
Szolgákkal 'sa 't. leg  drágább  
ajándék az árnyék-tartó.

La Loubiere. D escription  
o f  S iapi.

Sanhedrin . Íg y  h ív ták  a ’ 
Zfidók a ’ m agok T ö r v é n y 
székeiket. H árom  illy e n  T ö r 
vény-Székek v o lt  nekik. A z  
első  v o lt  a ’ N a g y  Synedrium ; 
a ’ m áfod ik  .a’ KÍÍTebbik,melly 
hufzon-három  fzem élly ek b ő l 
á l lo t t ; a z  harm adik eggy  h á 
rom  fzem élly ek b ő l á lló  tör- 
vény-Szék.

A ’ N a g y  Synedrium  h etven  
fzem élly ek b ő l á l lo t t , ’s m ind  
a z  E k k lé fia i, m ind a ’ p o lg á r i 
d o lgok at ig a z g a tta :  a ’ tem -

E lom n ak  G azitn  nevű  réfzé- 
en Szokott ö fzv e  - g y ű ln i, 

m e lly  kerek  form ára  v o lt  
é p ítv e , ú gy  h o g y  fe le  réfze  
a* tem p lom on  b e lő l , fe le  p e 
d ig  k ív ü l e fe tt , h o g y  íg y  a ’ 
T a n á tsb e liek  le-ü lhetnének  ; 
m ert a ’ tem p lom b an  nem  v o lt  
Szabad le-ü ln i. A ’ N ali v a g y  
a ’ Synedrium ’ F ejed e lm e , a z  
házn ak  végén  eggy  thronus- 
ban ü lt; k i-m e lle tt  k ét fe lő l  
a ’ T an átsn ak  tagjai ü lte k ,  
kik P a p o k b ó l, L e v itá k b ó l, 
é s  a ’ k is S ynedrium ból v a 
ló k  v o lt a k ,  k iknek a ’ T ra- 
d itiók b an  és a ’ T ö rv én y b en  
jártafoknak  k e lle tt lenni; tud- 
n iok  k e lle t a ’ jövendö-m on- 
d á s t , a ’ T erm észeti tu d o
m á n y t , Szám vetést és n y e l
v et. K i-rekefztettettek  a ’ S y 
nedrium ból az  u z so r á so k , a ’ 
já ték o tok , az  h eré in ek , az  h i
b ás testfiek , és  a ’ kik a ’ S zom 
b a t efztendöben  a z  ö gabo- 
nájokon n yerekedtek  : a ’ ta -  
n áts’ tagjainak m eg-értt idejű, 
g a z d a g , és Szép em bereknek  
h elle tt lenni,

A ’N agySynedrium nak igen  
p a g v  ta ta lm a  v o lt :  a z  h atá

rom

Í S S
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rozta-m eg a z  o lly a n  d o lg o 
k a t ,  a ’ m e lly ek e t a ’ k is Sy- 
nedrium ról arra a p e llá lta k :  
annak h a ta lm a  a la tt v o lta k , 
a ’ K ir á ly , a ’ F Ő -P a p , és a ’ 
P rop h eták . H a  a ’ K irá ly  a ’ 
tö r v é n y t á lta l-h á g ta . p. o. 
h a  tizen  -n y ó ltz  fel e légénél 
töb b  v ó l t ,  v a g y  igen  fok lo 
v a k a t  ta r to t t ,  v a g y  igen fok  
a ra n y a t és ezü stö t g y ű ly tö tt, 
a ’ Synedrium nak v ó lt  h a ta l
m a  Ötét m eg -o sto ro zta tn i: a ’ 
n a g y  Synedrium  íté lh etett h a 
lá lra  is v a la k it , m e lly  h a ta 
lo m  a ’ Jerufalem i tem p lo m 
n ak  el-pufztú lá íá  e lő tt  n e g y 
v e n  , a: Chriftus’ h a lá la  e lő tt  
p ed ig  h árom  efzten d övel el- 
vétettetett tő le .

A ’ R abbinufok  a zt m ondják  
h o g y  a ’ Synedrium  a ’ M ófes’ 
id ejétő l fo g v a  az u to lsó  tem 
p lom n ak  el-p u fztú lá íá ig  m in
denkor m e g - v ó l t ,  és annak  
ered etét azo n  h etven  fzem él- 
ly e k tö l h o z z á k , a ’ k ik et a ’ 
p u fztáb an  M ófes rendelt 
v ó lt . A zt m o n d já k ; h o g y  e- 
lŐfzör ezek  a ’ G yü lek ezet S á 
torán ak  ajtója előtt gyü ltek -  
ö fz v e : m időn p ed ig  a ’ Z íidók  
a ’ C anaan  fő id é t e l-fog la lták , 
a ’ Synedrium  is m indenkor  
a ’ S átort k ö v e tte , p .o .  G ilgál- 
b a ,  onnan S iló b a , Kirjath  
Jearim ba, N ó b b a , G ibeonba, 
a z  O bed E d om  h á z á b a , v é g 
re Jerufalem be, h o l a ’ B ab y-  
lo n ia i fogfág ig  m a r a d t: d e  az  
h o v a  a ’ fog fag  után B a b y lo -  
n iá b ó l ism ét v ifzfza-tért.

D e  ezen  fzam lá lásb an  a ’ 
T u d ó fo k  nem  eggyezn ek -m eg  
a ’ Z fidókkal. P etav iu s a ’ San- 
hedrinnek er e d e té t, G abinius 
H elly ta rtó ra  v i f z i , a ’ k i ö t

fő  váro fo k b a n , ú gym in t le- 
ru fa lem b en , G ad aráb an , A- 
m ath u sb an , Jerichóban és 
Sephorisban tö rv én y  - fzéke- 
ket á llíto tt. G rotius k ezd e
tét M ófesre, v ég eze tét az  H e
ro d es’ u ralkodóidnak  elejére, 
B a sn a g e  p ed ig  Judás M acca* 
baeus’ v a g y  a ’ Jonathán’ id e 
jére tefzi. A ’ k is Synedrium  
m inden várofokban  v ó lt ,  a ’ 
m elly ek b en  fzáz húfz em be
rek lak tak . A ’ Sanhedrin a ’ 
G örög Synedrioniól v a g y o n , 
m e lly  eg g y ü tt-  ü lő  fzem éllye-  
k et tefzen .

Seiden, de Synedr. U lter. 
H ebr. Petav. de D octr . tem p- 
1. a. c. a6. Grot, ad Farai. ax. 
4, Basnag. H ill, des Juifs.

Sa n -Ta s h S. E ggy  Szerzet 
a z  In d ia i B r a m in o k n á l, k ik
n ek  tagjai R em ete é le te t él
n ek , nötelenfégben  ’s m inden  
g y ö n y ö rű fég tö l v a ló  m agok  
n a g y  m e g -ta r tó zta tá fo k k a l:  
fém  aran yat fém  ezü stö t nem  
il le tn e k , fok k al inkább m a
gok k al nem  h o rd o zn a k ; feiri- 
m i b izo n y o s la k ó -h e lly e k  
nintsen, két éjjel u gyan  azon- 
eggy  h e lly en  fo h a -fe m  h á l
n a k , h an em  tsak  azon  két 
h ó ln a p o k b a n , m ellyek b en  
fza b a a  n ek ik  m inden efzten- 
d őb en  a zo n -eg g y  h ellyen  m a
radni. A ’ San Jajiiseküek hat 
e llen fégeik  vágyn ak , m ellj-ek- 
k el nek ik  hartzoln i k e l l : tud
n iillik , a ’ Cama, a z  a z  a ’ 
g y ö n y ö r ü fé g , a ’ Croota; h a 
r a g , a ’ Lopa, F ö sv é n y íé g , a ’ 
M á d d á  a’ K e v é ly íé g , e ’ v i- 
lágnak  fz e r e te te , és a ’ M a -  
tsara, a ’ B ofzfzú állás. A. Ro
ger. Difi', on  th e  Bram ins. P. 
i.  c, 3. San-



SAp. S á r .

S a n t o t t s . T ö rö k  B ará tok , 
kik m agokat ö ltö z e te k k e l, é- 
letekkel, és fok-féle r e g u lá ik 
k al külonbböztet.ik-m eg m á
koktól. N ém elly ek  fzegény- 
fégre, m áfok  fzúzefségre, m á
kok böjtölésre k ötelezik  m a
g o k a t , m álok  pedig  fzünte- 
len  elm élkednek: m indenik- 
nek  jele vagyon  , a ’ m e lly b ö l 
m eg-lehet tu d n i, k inek  m i a ’ 
k ö te le ísé g e : a ’ k ik  a ’ fejeken  
to lla t h o rd o zn a k , a z o k  el- 
m élk ed ö k , ’s Isten i je len té
sek k el is b írnak: a ’ k iknek  
ruhájok tz ifra  darab pofz- 
tók k a l m eg-vagyon  tark ázva , 
a zo k  fzegén ységre k öte lezték  
m agok at; a ’ kik n yak ok b an  
lán tzot v ife ln e k , a z  annak a ’ 
L éleknek  n agy  erejét jelenti, 
m elly  Őket m eg -fz á llo tta : a ’ 
kik  a ’ fö lö k b en  v a la m it h or
d o z n a k , az azon  lé lek  eránt 
v a ló  engedelm efségeket m u
tatják , a ’ m elly  ö  bennek  
m unkálkodik . N ém ellyek  köz- 
zülök  tárláfágban é ln e k , m á
fok R em eték , m áfok  k o ld u l
nak. F. Simon. R em arks an  
a ’ journey to  M ount L ibanus.

Sapan . íg y  nevezik  a’ P e- 
guban lak ó  P ogán yok  a ’ m a
g ok  innepeiket. N égy  n e v e 
zetes S apanaik  vágyn ak : A z  
e lső t Sapan Giaciuhlek h ív 
já k , m e lly  a ’ Bútsú-járásnak  
eggy  n e m e , m ellyen  a ’ K i
r á ly ,  K irá lyn é, és m inden FÖ 
em berek m eg-jelennek, és azt 
n agy  p o m p á v a l vifzik-végbe: 
a ’ K irály és K irá lyn é fok drá
ga k övek k el fé n y lő  ö ltö z e t
ben eggy  g y ö zö d e lm i fzekér- 
ben ülnek. A ’ mákodik inne- 
pet Sapan Catenanak hívják,

3S5?
a ’ m időn n ém elly  P y ra m is  
form a figurákat t s in á ln a k , 
m ellyek n ek  tsinálójik  m áfok  
e lő l el-rejtik m a g o k a t, h o g y  
a ’ K irály  , a ’ k i azok n ak  a ’ fi
guráknak nézéfekre m egyen , 
leg  - e lő fzör  Őket láfsa-m eg. 
Éjjel az  ő Isteneiknek  tifzt.es- 
fegekre v ia fz  g y erty á k a t éget. 
n e k , ’s a ’ v á ra s’ kapuját n y it
v a  tartják. A z harm adik  in- 
nep Sapan Dajehe, V íz  in- 
nep , m ellyen  a ’ K irá ly  és a ’ 
K irályné eg g y m á st ró sa  v íz 
zel m e g -h in t ik ;  hafonló*  
képen  tse lek e lzn ek  a ’ F ő  em 
b erek , a ’ k a ton ák , és a ’ k ö z 
nép. A ’ n egyed ik  Sapan Do 
non a z  hajókok’ in n e p e k , a ’ 
m időn a zo k  m agok at az  h a 
józásb an  g y a k o r a ljá k , kik  
k ö z z ü l a ’ K irá ly  juta lm at ád  
a n n a k , a ’ k i leg-febefebben  
tud k o r m á n y o z n i, és a ’ tzél-  
ta  leg  - ham arább ér. E z az  
innep eggy  egéfz h o ln ap ig  
tart. Ovington. Purchas.

SARABAiTáK. B arátok  a ’ 
régi K erefztyének  k ö z tt , k i
k et az  E gy ip tom iak  Rembotk- 
nak n eveztek . E zek  nem  pufz- 
tá k b a n , h anem  várótok b an  
lak tak  , h o g y  a z  ö tse lek ed e-  
te ik et m indenek lá th atn ák , 
és d ítsérn ék , m e lly  eg y ed ü l 
v a ló  tzéljok  v o l t : m ert Ők a ’ 
R elig ió t m esterféggé v á lto z 
ta tták  , ’s a ’ k egyességet tsa k  
nyerekégérc gyakorlottak: k e t
ten  ’s hárm an lak tak  eggyü tt, 
de m inden regula és  v ig y á z ó  
n élk ü l; a ’ m e lly  m unkákat 
m agok  k é fz íte ttek , a z o k a t  
igen drágán a d tá k -e l: igen  
k em ény böjtöt ta r to tta k , v a 
lam it rajtok  ’s bennek ófzret
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leh ete tt v e n n i , az  m ind kén- 
fzer ítésb ő l v a ló  v o l t ; bö ru
h á t v ife ltek  , gyakran  í'óhaj- 
to z ta k , a z  a íz fzo n y o k á t m eg 
lá toga tták  , a ’ P ap ok  ellen  
b e fz é llte k , innep napokon  
m érték letlen k ed tek . Gafsian. 
C olla t. is. c. 7.

Sarlós. B. Aszszony’ in- 
nepe. Vifitatio B.M. V.ECik Jú
liusnak a.napján. SzerzettelV. 
Urbanus 1389-ben, illyen al- 
kalmatofsággal. Midőn a’Ro
mai Ekkléliát némelly fzaka- 
dáfok nyughatatlankodtattak, 
Szűz Máriát hívták az hívek 
fegítfégül,högy azEkkléfiának 
adjon tsendefséget; mellyet 
hogy tőle meg-nyerhefsenek, 
a’ végre fzerzette Urbanus 
ezen innepet, mellyet ő után- 
na IX . Bonifacius meg-erösí- 
tett; a’ mellyen arról emlé
keztek, miképen látogatta- 
meg Erfébetet S z, Mária. Ez 
az innep a’ Napnyúgoti Ek- 
kléfiákban 1441-ben lett kö- 
zöníégefsé, a’ midőn a’ felől 
a’ Balileai Concilium Canont 
tsinált.

Vagyon a ’ R om ai E kklé- 
fiában eggy A p átza  Rend, 
mellyet Vifitatio B.M.V. ne
veznek, ’s mellyet 1610-ben 
Salefius Sz. Ferentz fzerzett. 
Macer. Hierolex. Hiß. des 
Ord. Rel. T. 4; c. 44.

Sa t a n . L. Angyal. Das- 
mon. Eblis.

Satanianusok . E retne
k ek , a ’ k iket azért n eveztek  
íg y , m e r ta z t tan íto tták , h o g y  
a ’ Sátán igen  h a ta lm a s , fok  
vefzed elem n ek  fzerzöje,m elly- 
ért is jobb v o ln a  ö tét tifzte l-  
n i , m int á tk o z n i; m in th ogy

a’ tilztelet állal Ölet maga jó
akarójává tehetné az ember. 
Ezek a’ Meísalianuíók köz- 
zi'il fzármaztak 390-ben. Sok  
más tévelygő értelmeik is 
voltak : azt mondották, hogy 
egyedül tsak ők az Evangyé- 
liomnak igaz meg - tartóji; 
femmi jóízágot nem bírtak, 
alamisnából éltek, az útízá- 
kon háltak, ha valaki őket 
az Ö állapatjok felől meg
kérdezte , magokat Patriar- 
cháknak, Prop bétáknak, An
gyaloknak, főt Jefus Chrillus- 
nak nevezték.

Kpiphan. Hasr. so.
SáTOR. Eggy Sátor formá

jú épület a’ Zfidóknál, mellyet 
a’ Pufztában Mófes által épít
tetett az Isten, hogy ötét ab
ban tifzteljék, és a’ melly a’ 
közönféges Isteni tifzteletnek 
hellye volt a’ Canaán’ főidén 
is , mind addig míg Salamon 
a’ Jerulálemi templomot nem 
építtette.

A’Sátornak formája’smin 
den réízei Ie-vagynak írva 
2 M ós. as. 96. 37.38. 39.40.Ré- 
fzekben.

Spencer azt mondja, hogy 
a’Sátor’ építésében, ’s az az
zal való elesben, Mófes a’ 
Pogányokat követte, a’kik 
nek fzokáfok volt az ö Iste
neiket ’s azoknak templo 
maikat magokkal eggy helly- 
röl másra hordozni. De 
Spencernek ezen értelme el 
len fok Tudófok ki-keltek.

A’ Sátort a’ Canaán’ föl
dére Jofue vitte-be,’s aztGil- 
gálban hellyheztette. Az Iz
raeliták a’ Canaán’ földéi 
egéfzen el-foglalván, a’ Sátort,.



G ilgálból S iló b a , onnan N ob- 
b a , onnan G ibeonba v itték , 
az hol ofztán  m aradt m ind  
a d d ig , m íg -n e m  az a ’ S a la 
m on’ tem p lom áb a  Jerufalem - 
be v ite tte te tt . L Templom.

Du Pin. H ilt. du V ieu x . 
T eli. Spencer, de L eg. H ebr.

SáTOROS INNEP. L. Ha G 
Hassacot.

Saturnus. A ’ régi P o-  
gán yok n ak  e g g y  n ev ezetes  
I s te n e k , Coelusnak és T er- 
rán ak fija : a ’ m aga  h ú ga  O ps 
v a g y  V eíta  v o lt  az  Ő fe le-  
f é g e , k ito l nek i két leá n y i 
le t te k , Juno és Ceres.

Ccelusnak örö k ö se  az  Or- 
fzágb an  az Ő öregebbik  hja  
T ita n  le tt  v o ln a :  de azt S a
turnus fo g la lta -e l o l ly  k ö té s 
fel , h o g y  Ö fem m i fijat ne  
n e v e lje n , h o g y  íg y  az  ural
k od ás ism ét az  eg y en es li- 
n eára  a ’ T itá n o k ra  fzálljon . 
E z az ok a  h o g y  m ih e lly t Sa- 
turnusnak férjfi gyerm ek e  
l e t t , azt m indjárt m eg-ette. 
D e végre tsak  - u gyan  m eg- 
tsa lta  ö tét az ö f e le fé g e , m ert 
m időn ő Jupitert fzú lte , 
h e lly e tte  eg g y  k ö v e t a d o tt  
S atu rn u sn ak , a ’ m e lly e t  Ö 
Jupiternek gon d olván  , m eg 
e v e t t , Jupitert pedig  ακ a n y 
ja  az Id a  h egyere k ü ld ö tte , 
Kit o tt a ’ Curetefek n eveltek , 
de k örü lö tte  fzüntelen zör- 
göttek  , h o g y  az Ö sírását 
Saturnus m eg-ne hallja . L. 
Curetes.

M időn ezt a ’ d o lg o t T itan  
m eg-h a llo tta  , Saturnust a ’ 
K irályfágból k i - v e t e t t e :  de 
Jupiter fe l-n e v e lk e d v é n , a ’ 
T itán ok  ellen  h a d d a l m en t,
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’s az A tyját K ir á ly i- fz é k é b e  
ism ét v ifzfza  - ü lte tte . N e u  
fok  id ő  m úlva Saturnus g y a 
n ak od n i kezd ett Ju p iterre, 
’s ö té t m eg-ak artta  ö ln i;  de  
Jupiter m eg -e lö zte  Saturnust, 
és Ötét O rfzágátó l m eg-fofz- 
t o t t a ,  ’s a z t m agának  eí-fog- 
la lta . Saturnus k i-lzabadúl- 
v án  a ’ fo g fá g b ó l , Ita liá b a  
m e n t, a ’ k irő l a z t Saturniá 
nak, a' Latendo p ed ig  , v a g y  
h o g y  Saturnus o tt  bújdok- 
l ő t t , Latiamnak n evezték .

A ’ Saturnus’ u ra lk od áfáva l 
eg g y  üt t vége  le tt  az  A ran y  
I d ő n e k , m elly n ek  h e lly é b »  
E zü st Idő k ö v e tk e z e tt . A ’ 
Saturnus’ A ran y  Id éjét ú gy  
írják-le a ’ P o é tá k , m int a* 
m ellyb en  a ’ v ir tu s , a ’ jám 
borrág, és a ’ jófág  v irágoztak . 
Saturnus ta n íto tta  Ita liáb an  
az em b erek et a ’ fö ld  - n ö v e 
lésre , a’ T ö rv én y re  , a ’ p én z 
zel v a ló  elésre, ’s a ’ t. e g g y  
fz ó v a l ö fze líd ítette-m eg  a ’ 
vad  erköltsü  em berek et. S a 
turnus a ’ m aga  n ev ét, C ice
ro fzerént, onnan v e tte :  quod 

faturetur annis. D e  M artia- 
nus C a p e lla , és m á f o k , a z t  
a ’ .Sátortól h o z z á k  , m e lly  
m a g-vető  em bert te fzen ;m in t-  
h o g y  a ’ fő ld -m ív e lésre  ő ta 
n íto tta  az  Ita lu fok at. G örö
gü l Chronosnak h ív ták ; m in t
h o g y  Ő az id ő ’ k ép e v o lt :  
m elly ért is ő te t e g g y  görb e  
em bernek képéb en  feste tték , 
jobb  k ezében  e g g y  k a f íá t  és  
e g g y  k arik áb a  tek ered ett  
farkát harapó k íg y ó t , a ’ b a l
ban p ed ig  e g g y  g yerm ek et  
ta r to t t , a ’ k itm eg-ak art enni. 
N éh a  n ég y  ízem m el feste t-  
a ték ,
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ték, mellyeknek kettejek elöl, 
kettejek pedig hátúi állott; 
néha a’ vállára ízárnyakat 
festettek:.

Romában a’Sabinuíoknak 
Királyok Tatius a’ Capito
linus hegyen eggy templomot 
épített Saturnusnak, máíikat 
Tullus Hoíiilius , harmadi
kat pedig a’ Sempronius 
Atratinus es M. Minutius Con- 
fulok. Az utóikéban őrizték 
a’ közönféges kintset, oda 
irták-be az eggyefségrőlköltt 
leveleket, ott tették-le a’í'za- 
badíágot nyertt rab fzolgák 
az ö lántzaikat. A’ Satur
nus’ képén gyapjú lántz 
volt , annak emlékezetére, 
hogy Jupiter ötét ollyannaí 
kötözte-meg, mellyet a’ Sa
turnalia innepen le-vettek, 
annak a’ fzabadfágnak je
lentésére , mellyliyel akkor 
éltek az emberek. A’ régibb 
időkben Saturnusnak embert 
áldoztak , melly kegyetlen 
fzokást Hercules törlött-el, 
’s emberek hellyett tsak em
beri képeket rendelt.

Nemelly Tudótok a’ Sa
turnus’ Históriáját az Adó
méból hozzák; azt mondják: 
Saturnus az Arany Időben 
volt Király: ugyanazt lehet 
mondani az Adám’ állapatjá- 
ról is a’ Paraditsom’ kerté
ben. Adám midőn vétkezett, 
magát az Isten elöl el-rej- 
te tte : Saturnus is Királyfá- 
gát el-vefztvén, Italiában lap
pangott. Saturnus az Égnek 
és Földnek fijavolt: Adámot 
az Isten földből teremtette. 
Máfok a’ Saturnus’ Hiítoriá- 
ját a’ Noejéban kereíik. Az

özönvíz után éltt embereknek 
atyjok és az Arany Időnek 
Királya Noé volt: ö plán
tálta a’ fzőlöt, ö hozta-be 
a’ borral való élést; mind-' 
ezeket tulajdonítják a’ Po- 
gányok is Saturnusnak. Noé
nak három ltjai voltak, Sem, 
Cham, és Japhet, kik közti 
a’ világot fel-oíztotta: Satur
nusnak is három ttjai voltak, 
Jupiter, Neptunus, Pluto, 
kik a’ világ’ birodalmát ma
gok köztt fel- oíztották. Ovid. 
Met. 1. 9. Falt. 1. 6. FiVg. 
Georg. I: 2. Juven. Sat. 6. 
Cin. De nat. Deor. I. 2.

Saturnalia . Eggy innep 
a’ régi Romaiaknál, Saturnus’ 
tiíztefségére Decembernek 
17. n. Macrobius három ér
telmet említ ezen innepnek 
eredete felöl. Némellyek azt 
mondják, hogy ezt Janus ízér
zetté , Saturnus eránt való 
háládatoíságból, azért hogy 
Ö a’ föld-mívelést. tanította. 
Mátok az Hercules tártainak 
tulajdonítják , azért hogy 
őket Saturnus könyörgéfek- 
ben meg-hallgatta, ’s a’ tol
vajoktól meg-mentette. Má
fok ismét azt írják, hogy mi
dőn a’Pelasgiuíok Delos ízi- 
getébe érkeztek, az Oracu- 
lumtól parantsolatot vettek, 
hogy Saturnusnak óltárt épí
tsenek , ’s innepet rendelje
nek. Akarmint lett légyen 
a’ dolog, a’ Romaiak felül 
igaz az, hogy ők akkor épí
tettek óltárt, ’s akkorrendel- 
tek innepet Saturnusnak, mi
kor Tullus Hoíiilius az Al- 
banufokon gyözödelmeske- 
dett. De Livius azt Romá

nak
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mik 27S-efztendejére tefzi, 
A’ Sempronius és M. Minu
tius Augurinus Confulok’ ide- 
jekre , három efztendövel 
azon gyózödelem után, 
mellyel Pofthumius Dictator 
a’ Latinufokon a’ Regillumi 
tó mellett nyert. Ez az in
nen Auguítus’ uralkodáfáig 
tsak eggy napon tartott, de 
Ö ahoz két napokat adott: 
azután pedig ó t , h a t , hét 
napokig is el-tartott. Macrob. 
Sat. 1. i. Lucian, in Satura.

Saturninianusok. Sa
turninus’ tanítvány! , a’ ki 
eggy Antiochiai Philofophus 
volt, és ázó előtte éltt min
den Eretnekeknek tévelygé- 
leiket ns. efztendöben kez
dette terjefzteni. A’ terem
tés felöl különös értelme volt 
néki; mert azt mondta: Az 
Isten hét angyalokat terem
tett, azok teremtették a’ vi
lágot, a’ jó és a’ roi’zl'z em
bereket : továbbá az ember 
Isteni lehellet: által é l, mel- 
lyet midőn az Isten meg-von 
tőle, akkor meg-hal. Ezek
hez azt ad ta , hogy minek- 
utánna az Angyalok az Is
tennek fzéplégét fokáig ten
dálták volna, abban eg^yez- 
tek-meg, hogy az ö kepére 
eggy embert tsináljanak , és 
niinekutánna az embernek 
el-kéfzítésében fok időt töl
töttek, eggy ollyan állatot 
tsináltak, a ’ rnelly nem jár
hatott, hanem mint a’ kígyó 
tsúfzott. Az Isten fok ide
ig ezen tökélletlenfégben 
hagyta az Angyaloknak mun
kásokat, hogy őket az ö ma
gok gondatlaníágok felöl

mcS'£yözné : de végre fzá- 
nakozásból ezen teremtések
kel közlött valamit a’ maga 
tökélletesfégeibol, lábára ál
lította az embert, ’s fejét az 
ég felé emelte.

Saturninus azt mondta; 
a’ Zsidók az ö gonofzfágo- 
kért fok ideig eggy rofzfz 
Angyalnak hatalma alatt 
voltak: de végre az örökké 
való Atya meg - könyörült 
rajtok, és nékik Saturninust 
a’ világra küldötte, a’ ki ő- 
ket a’ gonofz Angyal’ hatal
ma, és az egyenetíenfég alól 
ki-fzabadítsa, és ő az igaz 
Mesliás , a’ Christus pedig 
nem egyéb, hanem tsak eggy 
Phcenomenon, Tündér, nem 
pedig valófágos ember volt.

Saturninusnak igen fok ta- 
nítványi voltak, kik Syriá- 
nak fok városait tudomá
nyokkal bé-tőltötték. Satur
ninus a’ maga tudományá
nak erősítésére eggy Oracu- 
luinmal tellyes könyvet köl
tö tt, melly felöl azt mondta, 
hogy azt az Angyal dictálta 
neki. Az ö követöji a’ vir
tusnak leg-fzorosabb köve- 
töjinek mondták magokat; 
titkon pedig leg-nagyobb vét
keket követtek. Az ötven- 
eggyedik Apostoli Canon 
kárhoztatja Saturninust és az 
ö követöjit. Epiph Haer. 23.

Satyrusok. Mezei és er
dei Istenek a’ régi Romai
aknál , kiket ketske lábbal, 
és hegyes farkkal festettek. 
Leg-inkább a’ Nymphákkal 
és a’ több erdei Istenekkel 
tárfalkodtak. Némellyek azt 
mondják , hogy vaiófággal 
3 vói-

a ö i
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voltak a’ világon oily tsuda 
állatok , a’ kiket a’ Pogá- 
tiyok Satyrus név alatt Iste
neknek tartottak. Syllának 
eggy illyen állatot vittek. 
me ilyet álmában fogtak. Syl
la fok-féle nyelven fzóllíttat- 
ta-meg ezt az állatot, hogy 
tőle valamelly feleletet ve
hessen ; de egyebet nem fzól- 
lo tt , hanem olly hangot a- 
dott, melly a’ ló’ nyerítésé
hez hasonló volt. Ezen tsu
da állatnak emberi teste, ’s 
ketske lába volt.

Hieronymus azt írja, hogy 
ínidőn Sz. Antal Arabiának 
pufztájában bujdosott, volna, 
ott eggy Satyrust ta lá lt, 
mfelly Őtet pálma dióval kí
nálta, ’s neki azon kérdésé
re , mitsoda állat legyen? így 
felelt. ,, Én eggy halandó 
vagyok, és eggy a’ kietlen
nek azon lakóji közzül, ki
ket a’ tévelygő világ Satyru- 
foknak nevek alatt tifztel. 
Én az én egéfz nememnek 
képében követfégben jövök 
hozzád, ’s téged’ igen kérlek, 
hogy mi érettünk könyörögj 
annak az Istennek, a’ kijött 
Az egéfz világnak meg-í'zaba- 
dítására. ” Borát Od. 19.1. 2. 
Ovid. in Ibim. Pitit, in Svlla. 
Bier, in vita Pauli Eremitae.

Sa v ig n i  ordo . Ezt a’ 
Rendet Vitalis deMortain a’ 
FontevraudiRend’állítójának 
Robert d’ Abriflelnek tanít
ványa fzerzette , melly nem 
fokáig maradt maga, hanem 
a’ Ciliercitákkal eggyesíttet- 
tetett. L. Cifierciták. Kilt, des 
Ord. R.I6.

Sc a pu lar e . Eggy darab

réfze némeily Szerzeteseknek 
ruhájoknak , melly a’ Szűz 
Mária eránt való tifzteletnek 
jele, ’s a’ Szerzetes ruhának 
elején és hátulján talpig ér. 
A’ Scapularét Szűz Mária 
m a p  parantsolta a’ XIII. 
Szazadban, Simon Stochnak 
a’ Carmeliták Generálisok
nak; a’ mint azt fok Pápák
nak Bullájik erősítik , ’s 
eggyfzersmind azt is ígérte, 
hogy minden Scapularét vi- 
felő Szerzeteseknek kegyel
mes léfzen , és halálok’ órá
ján mind azokat idvezíti, va
lakik e’ drága záloggal bír
nak. A’ Legendáknak Író-  
jikbizonyítják, hogy a’ Sca
pulare által fok tsudák estek, 
és hogy a’ fok fzerentsétlen 
esetek ellen hafznos oltalma
zó efzköz. A’ Scapulare’in
nen e .Júliusnak 1 6 .  napján 
élik , mellynek tifztelöjinek 
a’ Pápák Bullájik fzámtalan. 
fok bűn botsánatot ígérnek. 
XXII. János P. pedig a’ Sca
pularét minden áhítatosfá- 
gok felett magasztalja, és a’ 
maga Bullájában azt mond
ja , hogy eggykor midőn Ö 
imádkozott-volna, a’ Szent 
Szűz azt ígérte neki, hogy 
ö a’ Carmelitákat és a’ Sca
pulare’ Társait az ö halálok 
után való vasárnapon ezen 
három fel-tételek alatt fogja 
a’ mennybe vinni. r. Ha ók 
a’ Scapularét hólttig hordoz
zák. a. ha Szüzesfégekben 
meg-maradnak., 3. ha a’ Ca
nonica órákat meg-tartják, 
és ízeredán ’s fzombaton 
búst nem efznek. L. Carme- 
lilák. Sodalitas,

SCE-
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Scevophvlax. így hívták 
a’ régi Ekkléíiában azt, a’ 
ki a’ templomban lévő edé
nyekre , ruhákra ’s a’ t, gon- 
dot-vifelt. Ez a’ fzemélly kö- 
zönfégesen eggy Presbyter 
fzokott lenni. Sozomenus 
írja amaz híres Antiochiai 
Presbyterről Theodorusról, 
hogy Ő Julianus Tsáfzár alatt 
azért ölettetett - meg marty- 
romi halállal, mert az Ek- 
kléfiának az Ő gondviselésére 
bízott Szent efzközcit nem 
akarta kézbe adni. Sozom 
Hilt. Eccl. 1. s· c. 8.

Schamman. A’ Chinai Ta
tár Orfzágban lakó Tungu- 
foknakleg-főbb Papjok, ki
nek fő dolga a’ JVlagia és 
varázslás, mellyetígy vifzen- 
végbe. Minekutánna ma
gát fok-kepén Sanyargatta, 
eggy régi vas darabokból 
kéfzültt öltözetet vefzen ma
gára , mellyröl vas kariká
kon madaraknak és más álla
toknak képeik függenek; na
drága ’s kefztyüji is vasból 
vágynak , rnellyek a’ medve 
talphoz hafoníók: a’ fejére 
két vas Szarv akat kö t, eggyik 
kezébe eggy dobot, a’másik
ba eggy egér bőrrel meg-lzif- 
rázott botot vefzen , ke- 
réngvetántzol, ugrál, ordít, 
azonban Szüntelen a’ Süvege’ 
tetején lévő lukra néz: mi
helyt eggy fekete madarat 
meg-lát, melly eggy Szem- 
pillantásban el-Szokott tvinni, 
azonnal a’ főidre le-eíik, el
ájul minteggy eggy fertály 
óráig, melly idő alatt min
den érzékenység és okosfág 
nélkül vágjon. Mikor ma-

*63

gához jő , minden kérdésre 
meg-felel. Relig. o f Chincfe 
&c. ap. Cerem. Rel. T. 4.

Schebhat. A’ ' Zsidóknál 
az Ekkléliai efztendőnek ti- 
zeneggyedik, a’ Civilisnek pe
dig ötödik holnapja, melly 
Januariussal meg-eggyez. fü
zén holnapnak tizedik nap
ján böjtöltek azoknak a’ Vé
neknek haláloknak emlékeze
tére , kik Jofue után igazgat
ták az Izrael’ népét. Az hu- 
fzon-otödik napon is böjtöl
tek rinnak emlékezetére, hogy 
az Izraeliták el-Végezték a’ 
Benjamin nemzetségének el- 
vefztését azért a’ dologért, 
mellyet eggy Levitának fele
ségével tselekedtek. Ezen 
holnapnak tizen -harmadik 
napján ölték-meg Simon Mac- 
cabaeust. Ezen holnaptól 
Számlálták a’ Zsidók az ő 
tölök ültethetett fáknak ide- 
jeket , mellyeknek gyümől- 
tsök a’ negyedik efztendőig 
tifztátalan volt. L. Holnap.

S c h e c h i n a . A’ Jerusale- 
mi templomban az Isteni je
len - léteinek látható jegye ; 
melly eggy fényes felhő volt 
a’Kegyelem’ Székén, a’melly - 
ből az Isten hallható Szóval 
felelt a’ Fő-Papnak, midőn 
az valamelly dolog felől ötét 
meg-kérdette. Azért mond
ja gyakran az írás , hogy az 
Isten a’ Cherubimok köztt 
ül; mert azok a’ Kegyelem’ 
Székét Szárnyaikkal be - fe
dezték.

A’ Rabbinufok azt mond
ják, hogy a’ Schechina elő- 
fzör a’ Sátorban lakott a’ 
pufztában, melly abba azon
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a’ napon fzállott-le, mikor 
azt l'el-fzentelték; onnan a’ 
Salamon’ templomába ment 
annak fel-fzenteltettetésének 
idején, mellyben az mind ad
dig lakot, vqlamíg dzt a’ 
Chaldaeufok el-nem pufztí- 
tonák: de azután foha fenki 
nem látta,

A’ Mahummedanufok azt 
mondják , hogy a’ Schechina 
haíönló volt a’ Leopardutz- 
hoz, és midőn a’ Szövetség’ 
Ládáját az hadba vitték , a’ 
Schechinafel-állott, és retten· 
tő ordítáfsal meg-zavarta az 
ellcnféget. Máfok férjfi kép
nek gondolják azt, melly lá
bain állott, és ki-rohant mint 
a’ ízéi, melly az ellenféget 
m eg-futamtatta.

JL. Sziivetje'g Ládája.
S c h i g g a j o n , E z  a’S z ó  az 

VII. Zsoltár előtt vagyon. 
Dávidnak Schiggájona , a’ 
me Ilyet az Ürnak éneklett. 
Ez a’ fzó Habakuk Prophe- 
tiájának III. Réfzenek elején 
is elő-fordúl. Az LXX. For
dítók Psalmusnak vagy ének
nek , Aquila és Symmachus 
tudatlanfágnak, vagy tudat- 
lanfágból Izármazott bűnnek, 
Theodotion ellenben fzántt- 
fzándékkalefett hitnnek, má
tok pedig tévelyedésnek, má
fok titoknak, máfok örven
dezésnek , máfok nyughatat- 
lanfágnak fordítják. Né- 
mellyek valamelly Mufica 
fzemámnak vagy melódiá
nak mondjak, melly fzerént 
a’ Zsoltárt kellett énekelni, 
L. Psalmus,

ScntlTáK. Eggy Secta a’ 
Mahummedan ufóknál, melly

a’ Sahiat Arabiai fzótól vette 
nevét, melly fzó társafágot 
vagy réfzf jelent. A’ Schii- 
ták Alit követik , kik a’ Son- 
nitákkal vagy az Orthodoxus 
Mulélmanokkal ellenkeznek. 
L. Sonnit.dk.

A’ miben ez a’ két Secta 
eggymástól küiönbböz, az, 
hogy a’ Schiiták azt tartják, 
hogy a’ leg-felföbb Jmamot, 
vagy az a’ méilólág, melly 
a’ Mufulmanokon való lelki 
és világi minden hatalmat 
magában foglal, Isteni tör
vény fzerént Alinak és az ö 
maradékinak ad altatott. A’ 
Períák Schiiták, a’ Törökök 
pedig Sonniíak.

Ez az ellenkezés a’ két nem
zet köztt az Hegirának 363- 
efztendejében izármazott, 
Mothi Lillah Califának ide
jében. A’ Schiiták ismét fok 
réfzekre fzakpcltak. A’ Kes- 
fabianufok ö közttek igen 
különös értelmet követnek. 
Azt hifzik hogy All több 
volt mint ember, és hogy ő 
még ma is él. Az Ali’ ma
radékából való tizenkét Imá
ra okát is különbböző módon 
fzámlálják. Hémellyek az Ali’ 
öregebb íijának fiafsánnak, 
máfokaz ifjúbbnak Houfsain- 
nak ágához ragafzkodnak. 
Máfok Alinak máfik fele ré
gétől izármazott fiját.Mahum- 
med Ben Hannifiát követik; 
máfok Mahadival tartanak, 
a’ ki Egytomban a’ Fathiini- 
táknak Dynaíiiájokat állítot
ta : máfok a’ Períiai Iraki 
Ismaelitáknak réfzeken vágy
nak, a’ kiknek Dynaítiájok- 
nak izerzöjök Halsan Sábák 

volt,



volt. Sok Schiiták azthifzik, 
hogy a’ lélek eggy testből 
maiikba költözik által, és 
hogy a’ Szentíégnek lelke 
eggyik emberről a’ máfikra 
által -íz áll. A’ fok-féle Se- 
cták közit való kiilönbbíégj 
közttök , hafonló a’ fok-íele 
ágazó élő-fához: mindazáltal 
abban mindnyájan meg-egy- 
gyezrtek , hogy ők Abubeker, 
Oman és Othman felöl, ki
ket a’ Sonniták nagyra be- 
tsulnek, azt tartják, hogy 
ők a’ Califafágot eröízakkal 
foglalták-el, ά  Mufulmanok- 
nal levő fő hatalomról pedig 
azt mondják, hogy annak 
Mahummedröl Alira kellett 
fzállani, a’ ki pedig negye
dik Califa volt.. Ugyan ezen 
okból gyűlölik Ők az Omnia- 
des nevű Califának még em
lékezetet is, a? ki az Ali’íiját 
Houfsaint meg-ölte , kinek 
halálát mindert efztendöben 
gyáfzolják : haíonlóképen
nieg-vetik az AbaíTides nevű 
Galliákat is, minthogy azok 
nem Alitól fzármaznak, noha 
különbben Mahuinmedhez 
tartoznak. D' Herbeiot.

Schisma. így nevezi a’Ro
mai Ekklélia a’ Görög Ek- 
kléliának az Hitre és Ekklé- 
Jiai fenyítékre nézve való kü
ld n b b őzé lét. Schisma ha iád ást 
vagy fzakadást tefzen. Mit 
lartott legyen a' régi Ekklé- 
iia Eggyefségnek és Scliis- 
manak, meg-tetti'zik ezekből, 
i.) Az eggyefségnek és â  
í'zakadásnak bizonyos gra- 
dufai voltak , mellyek í'zerént 
ízokták meg-határozni , ki

S chis.

mennyire eggyez az Ekklé- 
íiával, vagy különbböz attól, 
a ) A’ kik az Hitet, a’ Ke- 
reí'ztséget, és a’ Kerefztyé- 
ni közönféges Isteni tifzte- 
letet meg - tartották , ezen 
tekintetben az Ekkléíiának 
e^gyeí'ségében voltak, noha 
ay Schismára nézve attól kü
lön váltak. 3.) Ha valakit 
eggy-átaljában Orthodoxus 
líerefztyénnek akartak mon
dani , annak minden tekin
tetben és minden eggyefségre 
nézve az Ekkléíiának társa- 
fágában kellett lenni. De hogy 
valakit Schismaticusnak tar
tsanak, arra elég volt, ha az 
Ekkléíiai eggyeíséget meg-fér- 
te tte ; noha a’ Schismának 
nagyobb vagy kifsebb volta 
meg volt határozva. Mint
hogy az Ekkléíia az ember’ 
í'zívéröl, vagy az ő tévely
gésének és fzakadáíának oká
ról nem tehetett ítéletet: Izük- 
íégesnek tartotta némelly re
gulákat követni, mellyek fze- 
rént az igaz eggyefségröl a’ 
kiilfö Vallást-tételből, társa- 
fágból ítélt. Valamint pedig 
a’ Schisma köztt, úgy a’ 
Schismaticuíöknak bünteté
sek köztt is volt kiilönbbfég, 
a’ í'zakadásnak mivolta íze- 
rént. A’ kik az Ekkléiiától 
tsak rövid ideig fzakaíztot- 
ták külön magokat, (melly 
a’ Schismának leg-alíó gra- 
dufa volt) azokat eggyne- 
hány hetekig ki - rekefztették 
az Ekkléfiábol. Máfoktól, a’ 
kik az Isteni tifzteletnektsak 
némelly réí'zén ízoktak jeleu- 
lenni, és azt ott hagyták, 
mikor a’ Gyülekezet az Ür* 
S Va-
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Vatsorájával kezdett élni, 
mint nagyobb bűnötöktől, az 
Oblatiót el-nem vették, fém 
pedig femmi Ekkléíiai hiva
talokra nem botsátották. De 
tulajdonképen azokat hívták 
Schismaticufoknak , kik az 
Ekklé[iától magokat egéfzen 
külön fzakafztották, és fza- 
kadáfokat mentegették: ezek
kel keményebben bánt az Ek- 
klélia, és őket, mint az Ek- 
kléíiának tsendefségének és 
eggyefségének világos ellen* 
fégeit, a’ maga társafágából 
ki-rekefztette.

Az Ekkléfiai Astoriákban 
a’ Schismának fok példáji 
vágynak, melly fzerent az 
Ekkléíiának eggyelségétöl 
egéfz társafágok el-fzakafz- 
tották magokat. Illyenek 
voltak a’ IV. Században a’ 
Donatisták, Arianufök, Pho- 
tinianufok , Apollinaristák, 
az Antiochiai Ekkléfiájé, 
mellyet Lucifer Sard iniában 
Cagliari Püspök indított: az 
V. Században a’ Romai Ek- 
kléfiában Laurentius és Sym
machus köztt támadott Schis
ma, nevezetesen pedig az a’ 
nagy Schisma a’ IX Szazad
ban, melly a’ Görög Ekklé- 
íiát a’ Romaitól el-válafz- 
to tta , és a’ Romai és Avig- 
noni Pápák köztt a’XIV. Szá
zadban kezdődött Schisma, 
melly a’ Pifai Conciliumnak 
végéig 1409-efztendeig tartott.

ßingh. 1. 16. c. 1. §, 17.
C. 6 .  §.  2 3 ,

Scholasticusok. Így hív
ják azokat a’ Theologuiőkat, 
a’ kik az úgy nevezett Scho- 
laftica Theologiát tanulták

és tanították. Tudniillik mi* 
dön eggynéhány Századok 
alatt a’ Theologiával fel
hagytak volna: a’ XI. Szá
zadban újra hozzá kezdettek 
ahoz látni, és azt a’ Cathe- 
dralis Ekkléíiáknak és kla- 
ftromoknak Oskolájikban ta
nították. Előfzör meg-elé- 
gedtek a’ régi tanítás’ mód
jával, és nem tselekedtek 
egyebet, hanem a’ Sz. Írás
nak hellyeire a’ régi Atyák
nak mondáfaikat hordták-elö. 
De ofztán a’ Századnak vége 
felé, a’ Religióban a’ tudo
mányt illető refzeket világosí
tani, a’ Kerefztyén Religiónak 
titkai körül kérdéfeket tá- 
mafztani, azokat a’Metaphy- 
íica fzerént meg-fejteni kez
dették. E’ volt a’ Scholafiica 
Theologiának eredete.

Scieria . Eggy Innep a’ré
gi Görögöknél, mellyet Ar- 
cadiának Alea nevű váró
idban Bacchus’ tifztefségére 
fzenteltek , kinek képét Hypo 
te Skiadi, az az, eggy árnyék
tartó alatt állították-fel, és 
hihető hogy ez az innep nevét 
is ezenfzokástól vette. Illyen- 
kor az afzfzonyokat, vala 
mint Spartában a’ férjfi gyer
mekeket az Orthia Diána’ in- 
nepén,meg-fzoktákkorbátsol- 
ni. Ezt a’ fenyítéket a’ Del
phicum Oraculum parantsol- 
ta. Vaus. in Arcad.

Scjrrophoria. Eggy in- 
nepAthene varofában,mellyet 
vagy Minervának, vagy Ce- 
resnek, vagy Proferpinának 
tifztefségére a’ Scirrophori- 
on holnapnak tizen-kettődik 
napján fzenteltek. ]S«vét vet

te
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te vagy eggy Athene és Eleu- 
íis közit fekvő Sciras nevű 
várostól, hol Minerva Sciras- 
nak eggy temploma volt; vagy 
eggy Eleufisi Sciras nevű em
bertől, vagy a’ Salamisi Sci- 
rontól, vagy a’ Skiros Gö
rög fzótól, melly melizet te- 
fzen; minthogy Thefeus Cre- 
tából fzerentes vifzíza - jöve
tele után Minervának eggy 
álló-képet méí'zből tsinálta- 
to tt: vagy a’ SkironXoi, melly 
árnyék-tartót tefzen, mellyet 
az Erechtheus’ Papjai illyen- 
kor a’ Procefsión hordoztak. 
Ezen az innepen lovaglásban 
is gyakorlották az ifjak ma
gokat, mellyet Oskophoriának 
hívtak, minthogy akkor ge- 
rézdes fzöllő velzfzöket fzok- 
tak kezekben hordozni. A ri- 
fioph. Scholiaft. Svidas.

ScoouiiiAH. Eggy Secta a’ 
Mahummedanuí'oknál, melly 
azt tartja, hogy a’ Sonniták 
nem elsőbbek a’ Schiitáknál, 
hanem mind a’ ketten jó Mu- 
fulmanok. A’ Schiiták mind- 
azáltal ezt a’ Sectát úgy né
zik, mint Pogányokat; a’ mint 
a’ nevek is azt jelenti. Ebben 
a’ Sectában fok Mahumme- 
danuíök vágynak. L. Schii
ták, és Sonniták. D' Herbelot.

Seb Arim . így nevezték a’ 
Zíidók azokat a’ Rabbinufo- 
katvagy Tanítókat, a’ kik a’ 
Tál mucinak el-végezéí'e után 
tanítottak. Ez a’ név jő a’ 
Sr. bar a Zíldó fzótól, melly 
vélekedést telken. Ezt a’ ne
vet vagy onnan vették ők, 
mert minekutánna a’ Zíidók’ 
Oskolájikban a’ Talmud es- 
mereteísé lett, a’ Tanítóknak

nem vólt egyéb kÖtelefségek, 
hanem tsak arról vetélkedni, 
a’ mit a’ Talmud meg-hatá- 
rozott, vagy onnan, mert az 
Ö vélekedéfeiket nem tartot
ták törvénynek,mint a’Mifch- 
nának Tanítójiét, hanémtsak 
merő vélekedéfeknek. A’ Se· 
barimok köztt leg-elsö vólt 
Rabbi Joli, a’ ki a’ világnak 
4536 efztendejében kezdett 
tanítani, és a’ Zfidó Acade- 
miának harmintz-nyóltz efz- 
tendökig vólt igazgatója. A* 
leg-utólsó vólt Rabbi Simon, 
Ezeknek a’ Zfidó Tanítóknak 
ötven vagy hatvan efzt.endö 
múlva vegek lett, a’ kik után 
következtek a’ Gconimok. 
Buxt. Bibi. Rabb.

Sebuabusok. Eggy Secta 
a’ Samaritanufok köztt. így 
neveztettettek vagy Sebeon- 
ró l, a’ kinek fijai kezdették 
előfzör ezt a’ fzakadást, vagy 
Sebőim várófáról, melly Jeru- 
falem mellett vólt. A’Sebuae- 
ufok az efztendönként elÖ-for- 
dúló nagy innepeknek ideje- 
ket meg-változtatták. A’ Pa- 
fehát öfz’ elején, a’ Pünköstöt 
Öfz’ végén, a’ Sátoros vagy 
Leveles innepet Martiusban 
tartották. Ez a’ dolog nagy 
gyűlölséget ízűit a’ Zíidók és 
Samaritanufok köztt: a’ mefz- 
íze lakó Zíidók pedig, a’ kik 
az innepre Samarián útaztak 
által, lök nyughatatlaníágot 
okozlak a’ Samaritanulók- 
nak; és e’ vólt az oka, hogy 
az innepeket a’ Sebuaeufok 
az efztendőnek más réízeiben 
tartották. Epiphanias.

Sefatioun . így nevezik 
a’ Mahummedanuiok azokat

az

2 by
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az ö Theologufaikat, a’ kik 
az Istennek tökélletel'ségei fe
löl, mellyeket ök Arabiai 
nyelven S é f a t  tila lm ak  ne
veznek, kiüönbbözö értelem
mel vágynak. Ezek közzül 
némellyek az Istennek tökél- 
letefségeit az Ö terméfzetétöl 
meg· különbboztetik; máfok 
neki testet tulajdonítanak: 
máfok az Istennek minden tö- 
kélletefségeit tagadják, és azt 
mondják hogy Ö nem az ö 
igazfága fzerént igaz, nem 
mindent - tudófága fzerént 
bölts, hanem azért, mert ö 
tifzta Valófág. Az illyen ve- 
télkedéfekkel tele vagyon a’ 
Mahummedanufoknak Theo- 
logiájok. L. Ascharioun. Me
tarules. ,sa ’ t .  D' H e r b e lo t .

Sejvias. Eggy Secta a’ 
Napkeleti Indiai Braminek 
koztt. A’ többektől abban 
kiilönbböznek, hogy ők Esva- 
rátleg-föbb és Vistnounálna- 
gyobb Istennek tartják. L .  
B r a m in e k .  E s v a r a ,  V if ln o u

A’ S e jv id f o k a t  azon négy 
jelekről lehet meg-esmerni, a’ 
mellyeket tehén ganéj hamu
val tsinálnak a’ fejeken. Né
mellyek a1 nyakokban eggy 
darab követ hordoznak, 
mellyet Ök L in g a m nak nevez
nek. Ez azt jelenti, hogyök 
egéfzen az Esvara’ fzolgálat- 
jára fzentelték magokat. M. 
R o g e r . JDiir. on the Bramins. 
P. i. c. 3.

Seleucianusok. Galatiá- 
ból való Philofophúsnak Se- 
leucusnak tanítvány!, a’ ki 
380-bana’ Hermogenes és Au· 
daeus tévelygését követte, kik 
azt tanították, hogy az Isten

örök Matéria, hogy neki tes
te vagyon , és hogy ő a’ bűn
nek oka. A’ Valentinianulók- 
kal azt mondták, hogy a’ 
Christusnak tsak tündér teste 
volt. Tovább azt mondták, 
hogy a’ lélek tsak eleven tűz, 
mint az Angyalok; és így az 
embert tűzzel kell kerefztelni, 
és hogy az örökké-való öröm 
a’ testi gyönyörüiégben all. 
A u g u ß .  Har. 59.

Semi - ARiANusoK. Ezek 
az Arianufok közzül ízár- 
maztak. Azért nevezték így 
őket, mert fzájokkalaz Arius’ 
tudományát tagadták, de az 
ónban azt hitték, és tsak lá- 
gyabb ízókkal palástolták. 
Az Orthodoxufokkal nem 
vallották hogy a’ Chriftus H o -  
moußoj, az az, hogy neki az 
Atyával azon-eggy terméíze- 
te vagyon, hanem azt mond
ták, hogy ő H o m o ju f io s , azaz, 
az Atya’ terméfzetéhez ha- 
fonló terméfzetü : és így no
ha az Orthodoxufoktól tsak 
eggy betűvel különbböztek 
legyen is: mindazáltal a’ Chri- 
íius’ Istenségét valófággal ta
gadták, és ötét teremtett ál
latnak mondották lenni.

SEMIPELAGIANUSOK.Ezek
a’ Pelagianufok közzül fzár- 
maztak: azt mondották, hogy 
ök a’ Pelagianufok és az Or- 
thodoxulok köztt a’ közép 
utat követik. Az Orthodoxu
fokkal hitték az eredeti bűnt; 
de azt tagadták, hogy az által 
az ember’ akaratjának fza- 
badíága úgy meg-keveíedett 
volna, hogy ő az által fem- 
mit nem tselekedhelik, melly 
által az Istent arra indítsa,

hogy
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hogy eggyik embernek több 
kegyelmet adjon mint a ’ má- 
fiktfek. Azt. tanították, hogy 
az a’ kegyelem, melly által 
az ember idvezül, az Isten
nek, nem tsupa akaratjától, 
hanen? előre való el-látáfá- 
tól is függ, melly fzerént e- 
löre el-látta azokat, kik fog
nak hinni; és hogy az ember
nek idvefségre lett el-válafz- 
tattatáfa, az Ö jóban való áll- 
hatatofságától függ: mint
hogy, a» Isten az idvefségre 
tsak azokat válafztotta, a’ 
kik azhitbenállhatatofanmeg- 
maradnak. Ezeknek fejek volt 
Cafsianus előfzör Conítanti- 
nopoliíi Diaconus, azután 
JVIaísiliai Pap. Profper Au- 
gullinushoz küldött levelében 
nevezi őket Reliquias Pelagii. 
L. Pelagianufok.

Sem inaria . így nevezik 
a’ Romai Ekkléfíában azokat 
a’Collegiumokat, a’mellyek- 
ben a’ Papfágra menendő' if
jakat nevelik és tanítják. Azt 
mondják hogy illyen Semina- 
riumotleg-.eÍ6í'zör Auguílinus 
állított. A’ Tridentumi Con
cilium azt végezte, hogy a’ 
melly gyermekek a’ tizen- 
kettódik efztendöt meg-ha
ladták, azokat a’ Papi hiva
talra kell kél’zíteni, és hogy 
a’ Püspöknek vígyázáfa alatt 
illyen Seminarium minden 
Cathedralis Ekkléíía mellett 
legyen. Sander de Schism.

Semo SANCUS. L. Fidius.
* SEPHARiTáK. Eggy Se

cta a’ Mahummedanusok 
köztt, a’ melly ugyan azt 
vallja, hogy az Isten örök- 
ké-való, bölts, mindenható,

jó, b a ’ í. de azt hifzik felő
le, hogy neki, mint az em
bernek, látható formája, és 
érzékenyfégei vágynak. Ez 
az ő látható formája,, testi 
és lelki réfzekból áll; de a* 
melly réfzek lem nem vál
toznak, fém foha meg-nem, 
rothadnak. Ez az értelem 
közel jár az Anthropomor- 
phitákéhoz. A’ Sephariták- 
nak a’ Motazaliták nagy el- 
lenfégek. L. Motazaliták. Ri- 
caut.

* Sephiroth . Ez a’ Zsidó 
fzó fzámlálást tefzen, melly 
az Istennek azokat a’ tíz ne
veit vagy tulajdonfágait te- 
fzi, mellveket a’ Sz. írás em
lít. Azok a’ nevek ezek. Ke- 
tér. vagy Korona. Chochmu. 
Bőltsefség. Bina. Értelem. Be

fed. Irgalmasfág. GebhUra. 
Erő. Tipheret. Szépfég. Ne 
zach. Győzödelem. Hód. Di- 
tsőfég. Jefod. Fundamentom. 
Malcuth. Orfzág. Mindezek 
felett való az a’ tökélletes- 
fég, mellyet Eusophn&k v. 
Vegetlenf'égnek neveznek. De 
ezen neveket nem mind azon- 
eggy módon értik a’ Tudó
fok. Reuchlin. de Cabbala. 
Ruddceus. Introd.ad Hi ft. Phil. 
Ebr. Berger de Cabbala Jud.

* Se pt e na . így nevezték 
a’ klastromokban azt a’ böj
töt , a’ mellyet az ollyan Ba
rátoknak parantsoltak, a’ kik 
valamit vétettek. Az illye 
neknek tsak estve felé adtak 
valamit enni ; fzeredán és 
pénteken pedig tsak kenyé
ren ós vízen bőjtoltek, azon
ban minden nap’ meg verték 
őket. Du Fretne.

*Sep-



Sept.
* Septenarius . Így ne

vezték régen azt a’ ceremó
niát , midőn a’ meg-liólttnak 
hét napi Misét, Yigiliát és 
Exeqmát tartottak. DuFrefne.

* Septimonium . Eggy in- 
nep a’ Romaiaknál, mellyet 
ök Decemberben tartottak, 
annak emlékezetére, hogy 
Roma’ kerítésébe az hetedik 
hegy is bé-foglaltaltatott, a’ 
mint Plutarchus említi; vagy 
inkább azon hét hegyeknek 
emlékezetekre, mellveken a’ 
Romaiak laktak. Mert Var
róból és Feftusból meg-tett- 
fzik, hogy már ezt az inne- 
pet tartották, minekeiötte 
az hét hegyek a’ város’ kerí
tésében lettek volna. Ezen 
a’ napon eggymásnak aján
dékokat küldöztek. Különb
ben kevés ceremóniát tar
tottak : mert ezt az innepet 
tsak az alávaló paraPztok 
fzentelték. Varro. deLL. Lib. 
j.c . 3. Feßus. in Septimont.

Septuagesima . Se xa 
gesima. Qvinqvagesima . 
Q vadragesima. Négy Va- 
larnapok az efztendőben. E- 
zen neveknek leg-hihetőbb 
eredetek ez: A’ Böjti első 
Vafárnap Husvét előtt negy
ven nappal eíik, azért is azt 
Quadragefimdn&k nevezik.Az 
ötvenedik a’ leg-közeleb va
ló kerek fzám a’ negyvene
dikhez, valamint az hatva
nadik az ötvenedikhez: E’ 
fzerént, minthogy a’ Quad- 
ragefimát leg közelebb meg
előző Vasárnap, annál a’ 
Húsvéttól metzí’zebb eíik, 
azért azt Quinquageßmdnak 
nevezték. Minthogy pedig

270

a’ Q u in q u a g e f im a  előtt eső 
két Vasárnapok Húsvéttól 
még távolabb esnek, azért 
azokat S e x a g e ß m d n a k  és S e-  
p tu a g e / im d n a k  nevezték. E- 
zek a’ nevek Telesphorus v. 
Nagy Gergely P. idejében 
kezdődtek: és ez idő alatt a’ 
bé-állandó Böjtre kéfzűltek. 
Az óltárokat be-vonták, az 
udlleluját el-hagyták , ’s az 
hellyett a’ L a u s  t i b i  D o m i
n ó t énekelték. S c h m id . Lex. 
Eccl. P. 3.

* SeqvENTIA. Eggy da
rabja a’ Romai Liturgiának, 
melly in  p r o f a  eggynéhány 
fzókból állott, és valamelly 
háládatosfágot foglalt ma
gában. Ezt S. Galli Abbas 
Nother találta, Miklós P. pe
dig a’ Mise’ Canonába tette. 
D u  F r e fn e .

Se ra pis . Eggy régi Iste
nek az Egyiptomiaknak, a’ 
kinek eredetiről a’ leg-hite- 
lcfebb tudófitás ez: Kevés 
idővel Ptolomaeus Soter’ ha
lála előtt, midőn ő Alexandria 
vároíat erősítené és leépíte
né , álmában megjelent neki 
eggy igen í'zép ifjú, a’ ki azt 
parantsolta, hogyaz ö képét 
Pontusból Alexandriába ho- 
zafsa-el, azt ígérvén hogy 
az a’ várost híreísé és fze.- 
rentséfsé telizi. A’ Király 
eggy Athénéból való Timo
theus nevű embertől, a’ ki 
akkor Alexandriában vólt$ 
a’ dolog felől tudakozódott; 
a’ kitől meghallotta, hogy, 
Pontusban Sinope vároíá 
mellett Jupiternek eggy tem
ploma vagyon, a’ meiiyben 
áll az ö kepe, és ίϊ  mellett 

eggy
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eggy máfik afzfzony kép, 
mellyet Proferpinájénak tar
tanak. Ezt hallván Ptole
maeus, Követeket küldött a’ 
Sinopei Királyhoz, kik által 
a’' képet kérette tőle. A’ 
Delphicum Oraciilumot a’ 
Követek meg-kérdezvén, azt 
felelte nekik Apollo, hogy 
az ö Atyját vigyék-el, az hú
gát pedig hagyják ott. De 
fém ezek a’ Követek, lem a’ 
kik ő utánnok mentek, a’ do
log’ végbe-vitelében fzcren- 
tsesek nem voltak, míg a’ 
Sinopei lakofok az Ö Iste
neknek el-menetelében meg- 
nem eggyeztek azon alkal- 
matofsággal , midőn eggy 
nagy éli fégnek idején Ptole
maeus Király fok hajó búzát 
küldött nekik. E’képen a’ 
képet Alexandriának Rhaco- 
tis nevű külső várofába vit
ték, és ott Serapis neve alatt 
tifztelték. És ekkor lett Se
rapis az Egyiptomiaknál es- 
rneretefsé. (a)

De fok Tudófok régibbnek 
tartják Serapist. Némelly 
Régiek, mint Julius Firmi
cus , Ruffinus, és mafok, Se
rapist Josef Patriarcliának 
tartják, tsak azon az okon, 
mert ennek az Istennek képé
nek fejére vékát fzoktak fes
teni; az honnan azt hozzák- 
ki, hogy az azt a’ vékát je
lenti, a’ mellyllyel Josef a’ 
gabonát mérette az Egyipto
miaknak. De a’ véka azt a’ 
gabonát is jelentheti , a’ 
mellyet Ptolemaeus ezért az 
Istenért küldött a’ Sinope, 
belieknek. Máfbk, mint Vos- 
lius és Spencer, azt mondják

hogy Serapis nem m ás, ha
nem A p i t  in  S e r o , az az, Api* 
a’ koporsóban. De ez az ér
telem fém állhat-meg; mer® 
a’régi Egyiptomiak nem Gö
rögül befzélltek, hanem a* 
Görög nyelv a’ Ptolemaeufok 
alatt lett közttökesmeretefsé. 
Ide járul az is , hogy Hero
dotus , a’ ki az Egyiptomiak
nak Isteneiket bőven le-írja, 
Serapisról nem emlékezik. 
És midőn a’ Serapis’ képét 
Alexandriában elöfzör fel-ál- 
lítottak, a’ Cypruíi Király 
Nicocreon tudakoztatta, mi- 
tsoda Isten legyen az; mellyet 
nem tselekedett volna, ha 
az Egyiptomi Isten lett vol
na. (b)

Annakutánna Ptolemaeus. 
Soter ennek az Istennek Ale
xandriának Rhacotis nevű 
külfö várofában eggy pom
pás templomot építtetett, 
mellyet S era p e u /rm & k  neve
zett , mellynek kerítéfében 
állott idővel amaz híres köny
ves ház, a’ mellyet a’ Sara- 
cenufok 648-ben el-pufztítot- 
tak. (c)

A’ mint Serapis új Isten 
volt Egyiptomban ; úgy a* 
tifztelete is új volt. Mert az 
Egyiptomiak, a’ Ptolemaeu- 
fok’ idejekig az ö Isteneiknek 
femmi állatot nem áldoztak^ 
hanem tsak imádfággal és jo 
illattal tifztelték azokat. De 
midőn ezek a’ Tyrannufok 
két idegen Isteneknek, úgy
mint Saturnusnak és Serapis- 
nak tifzteletekre kénfzerítet- 
téköket: a’ véres áldozatok 
is akkor lettek közttök esme- 
retetekké. Azért is minden
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kor annyira utálták ok ere
ket az Isteneket, hogy az ő 
templomaikat a’ várótoknak 
kérítéfeiken belöl nem í'zeny- 
vedték, hanem azo kát a’ kül
lő várótokban hagyták épí
teni. (d)

(a) Tacit. Hill. 1. 4. c. 83- 
84. (b) Macrob. Satur. 1. c. 10.
(c) Marcellin. 1. s j , c. 16·
-dbulpharag\ Hifi:. Dynaft. 9.
(d) Macrob. Ibid.

SERViTáK. Eggy Szerzetes
Rend a’ Romai Ekkíéfiában; 
nevét vette attól a’ különös 
tifztelettől, mellyet Szűz Má
ria eránt mutat. Ezen Rend
nek fel-állítóji hét Florentiai 
kalmárok voltak, a’ kik a’ 
FlorentiaiPüspök’ meg-eggye- 
zétével bútsút adtak a* világ
nak, és eggy Florentiától két 
mért-földre fekvő Senar nevű 
hegyre mentek lakni. Mi
dőn ok abban a’ fekete öltö
zetben, mellyet a’ Püspök 
adott nekik, elöfzör meg-je
lentek , még a’ gyermekek is 
azt kiáltozták: ímé a’ Szent 
Szűznek ízolgaji! mellyet ök 
hallván, magokat Serviták- 
nak nevezték. Midőn pedig 
az hellynek a’ várastól távol 
való léte miatt kevés alamis- 
nát kaphattak: a’ város’ ka
puja előtt eggy kis klaílromot 
építettek, ’s abban laktak. És 
ez a’ Florentiai Annuntiado 
nevű híres klaliromnak ere 
dete.

A’ SzerZetefek naponként 
nevelkedvén,Sienában is eggy 
lakó-hellyet nyertek. IV. Sán
dor P klaftromokat ’s tem
plomokat engedett nekik, 

ben. Philippus Benizi’ Er

löl-járófága alatt igen nagyori 
fokalódtak a’Serviták, a’ kik
nek ő fok klaftromokat épít
tetett, és közzúlök Lengyel, 
Magyar \r a’ t. Orfzágokra, 
főt Indiába is fokakat kül
dött. V. Innocentius P. ha 
meg-nem halt volna, ezt a’ 
Rendet el törölte volna, azon 
az okon, mert ezt a* Lyoni 
1274-ben tartattatott Concili- 
umnak végezéfe ellen lévőnek 
mondotta lenni, a ’ melly min
den új Szerzetet tilalmazott. 
Idővel úgy meg-fzaporodtak 
a’ Serviták, hogy hufzon-hét 
Provinciákra kellett őket ol'z- 
tani, mellyek némelly Pá
páktól fok privilégiumokat 
nyertek. Eleinte femmi húst 
pem ettek, és igen fzoros éle
tet éltek; de a’ melly azután 
lágyabbra változott. Sok Car- 
dinalifok, fő és tudós embe
rek fzármaztak közzülök; kik 
köztt nevezetes Pater Paulus, 
a’ ki a’ Tridentumi Concili- 
umnak históriáját írta. Min
den klaftromaik köztt leg
főbb Florentiában áz Annun- 
tiado, melly attól a’ képtől 
vette nevét, melly azt adja- 
elö, miképen köfzöntötte Gab
riel Angyal Sz. Máriát. Az 
óltár előtt fzűntelen ötven e 
züstlámpáfok égnek, mellyek 
fok gyöngyökkel, gyémán
tokkal, a' Chriftusnak és Szűz 
Máriának képeikkel ékesked
nek. Vágynak ezen Renden 
Apátzák is, kik Német és 
Olafz Orlzágban ’s Flandriá
ban laknak. Hiß. des Ord. Rel. 
T. 3. c. 39.

Sethianusok. Eretnekek, 
kiket azért neveztek így, mert 

Seth
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Seth Patriarchat tifztellék, a’ 
kit ok az Isten’ Fijának a’ Je- 
fus Chriítusnak tartottak , de 
a’ kit eggy harmadik Isten 
teremtett, és az Ábel’ és Cain’ 
özönvízben el-vefzett famí
liája’hellyébe állított. Ezek 
az Eretnekek 190-ben lettek 
Egyiptomban esrnerösökké, 
hol meg-fokafodván, két Izáz 
efztendőnél tovább tartottak. 
E p ip h , Haer. 39.

lSe x t 'o n . Így nevezik a’ 
Romai Ekkléíiában azt a’ fze- 
méllyt, a’ ki a’ fzent dolgok
ra vifelgondot. A’ Pápa' ká
polnájában lévő Sexton min
denkor eggy Auguliinianufok 
kozz ill való Püspök. Az Ő 
gondvifeléfe alatt állanak az 
arany és ezüst edények, erek
lyék. V a' t. Midőn a’ Pápa 
Miiét olvas, a’ Sexton kos- 
tolja-meg elöfzör a’ kenyeret 
és a’ bort: mikor a’ Pápa 
meg-akar halni, Ö adja annak 
a’ Sz. Saóramentomot; Ö az 
első a’ Conclavében. Sextan 
a’ Sacriftanus í’zóbói vagyon 
el-r ontva.

S h a s t e r . Eggy fzent 
könyv, melly a’ Pogány Ba- 
nianuloknak Religiójokat fog
lalja magában. A’ Banianu- 
fók a’ világ’ fenn-álláfátbizo- 
nyos idö-fzakafzokra ofztják. 
Azt mondják, hogy az első 
világ a’ maga gonoízlága mi
att özön-víz által el-vefzVén, 
ismét új emberek kezdették 
azt lakni, a’ kiknek az Isten 
eggy könyvet adott, melly 
által őket a’ bűntől tartóztas- 
fa. E’ végre az Isten eggy 
hegyre ]e-ízállot.t, onnan ki
áltotta magához a’ Bréma

S

»7 3
w dt, a’ ki a’ második idő- 
fzakafzban éltt három tökéí- 
letes fzeméllyek közzül eggy 
volt: eggy létét felhőből a’ 
maga ditsőfégének fúgárit ki- 
botsátván, eggy könyvet a- 
dott neki, ’s meg-parantsol- 
ta , hogy az abban lévő dol
gokat hírdesse-ki a’ népnek. 
Énnek a’ könyvnek neve 
S c  h a fte  r , az az, írott fzó , és 
három réfzekből áll. Az első 
réfz az erkőltsi törvényeket, 
a’ második a’ Ceremóniákat, 
az harmadik kinek kinek kü
lönös kötelesfégét adja-eló.

Az erkőltsi törvény nyóltz 
parantsolatokból áll. Az 1. 
azt parantsolja, hogy femmi 
élő állatot nem kell meg-öl- 
ni. A’ a.) hogy az ember a’ 
maga öt érzékenyfégeivel te
gyen ízövetféget, ’s azokat 
zabolázza. Az 3.) hogy az 
Isteni tifzteletre, tiíztulásra 

bizonyos időt rendel
jen. A’ 4.) hogy kerülje az 
hazugfágot és tsalárdlágot. 
Az s.) hogy fele-barátját 
fzeresse, ’s vele jól tegyen. 
Az 6.) hogy máson eröfza- 
kot ne tegyen, fenkit meg- 
ne nyomorítson. Az 7.) hogy 
bizonyos böjtöket és innépe
ket tartson. A’ g.) hogy ne 
lopjon.

A’ Ceremonias törvény fok 
parantsolatokat ád a’ moíó- 
dások, kenetek, áldozatok , 
imádfágok, Bútsúk, házas- 
fág, temetkezés, Va’i, felöl.

Difcovery of the Banian. 
Religion by Mr L o r d , c, 8.

ScHEK-HázAK. Kápolnák 
a’ Törököknél, a’ melly eket 
némelly híres óéáeákeknek;

terne-



temetö-hellyeiken építenek, 
kik az o Jioízlzú fzakállok, 
imádíagaik , Pbarifaeuli ke
vélységek által, tudós és Sz. 
nevet Tzerzettek magoknak. 
Az illyen kápolnákat köböl 
négy Izegeletre Jzokták épí
teni , a’ leg - ki - letlízhetóDb 
hellyekre. Ezen kápolnákba 
ízokott menni a’ nép imád
kozni, mikor valamelly nyo
morólt álla pat ben vagyon. 
M a u n d r e l . Journey ltom. A- 
leppo. ik c .

t  SíBYLLáK. így nevezik 
a’ Pogányok közit azokat 
az afzfzonyokat, a’ kikben 
jövendő - mondó lélek volt, 
’s kik az Orízágcknak jöven
dő Íörfokat, és változataikat, 
’s a’ Mesfiás’ el-jövetelét elő
re meg-mondták. Sibylla Gö
rögül annyit teízen mint Is
ten’ tanátsa, S i a  , vagy D ió s  
B a l e .  Mások ezt Zsidó fzó- 
nak tartják, mások, a’ mint 
leg-hihetöbb is, azt mondják, 
hogy ez eggy jövendölő afz- 
ízony’ neve volt, a’ kiről ofz- 
tán minden jövendölök Sibyl- 
láknak neveztetlettek. i A’ Si- 
byllák tízen voltak. Leg-el- 
60 és leg-régibb a’ D e lp h ic a  
S i b y l l a , a’ kit néínellyek Ar- 
temisnek neveznek. Ez a’ 
Trójai hadakozás előtt fok 
idővel élt. Némellyek úgy 
tartják, hogy Homerus en
nek vériéiből fokát rakott a’ 
maga Iliaíába. Ugyan az ez 
a’kit Diodorus Siculus Daph- 
nenek nevez, és a’ ki Tire- 
fiás’ leánya volt. A’ máso
dik az E r y th i  cea i. Az harma
dik a’ C i tn m e r ia i , melly ne
vét vette Itáliának Gumihoz

nem me/zíze lévő tartomá
nyától. A’ negyedik Cu/nai,

, a’ kit Demophilének vagy 
Herophifének is hívnak; no
ha némellyék ezt a’ nevet a’ 
Delphica Sibyllának tulajdo
nítják. Az ötödik Samcji, 
a’ kit Eufebius izerént iuri- 
philának, jáolinüsfzerént pe
dig Erythraeának hívtak; élt 
a’ Jiuma Pompilius’ idejében. 
Ezen Sibyllának tulajdonít
ják azokat a’ Görög Vérie
két, incllyek a’ Christusról 
jövendölnek, és a’ mellyek- 
nek első betüjikböl ez az ér
telem jÖ-ki: Jefus Christus 
e’ világnak meg-feízíttettetett 
Idvezítöje. Az hatodik H e l
lespontiaca, Hellespontusnák 
Marpefsa , vagy Marmifsa 
várofából való. Az hetedik 
L y b i c a .  A’ nyóltzadik P e r  
Jica, a’ mini Juíiinus-Martyr 
tartja, a’Beroius’ leánya: má- 
fok pedig Zsidó alzízonynak 
mondják , kit bombet kenek 
hívtak, és hufzon-négy köny
veket írt, mellyekben fzoll 
a’ Mefsiás’ el-jövetele felöl. 
A’ kilentzedik Phrygia, jÖr 
vendóléfeit Ancyraban adta. 
A’ tizedik JLiburtina , más
képen Hlbunea , kit Isten- 
Aizfzouynak tartottak. Mind
ezek köztt leg nevezetesebb 
volt a ’ Cuniai Sibylla. Az 
a’ barlang, a’ melly ben ö 
régen lakott, meg volt 1539 
efztendeig, a’ midőn mind a’ 
barlang, mind pedig a’ Si
byllának abban vóltt kápol
nája, eggy nagy föld indulás 
miatt ölzve-romlott. Még 
ma is mutogatják az Utazók
nak a’ Sibylla barlangját, (a)

A’ '



A’ Komái Históriák gyakran 
emlegetik a’ Cumai Sibylla’ 
verleit. Tudniillik Tarqui
nius Superbushoz ment eggy 
afzfzony Romába, a’ ki ne
ki kiíentz Sibyllai könyveket 
akart adni háromfzáz ara
nyakért: de Tarquinius nem 
akart annyit adui. A’ Sibyl
la három könyvet a’ tüzbe 
vetett : az hatot pedig tsak- 
ugyan az említett árronakar
ta adni. Minthogy a’ Ki
rály az afzfzonyt efzelősnek 
vélte , és a’ kértt fummát 
nieg-nen adta, az afzfzony 
három könyvet ismét a’ tüz
be vetett, ’s a’ még három 
meg-maradttakért fzinte an
nyit kért, a’ mennyit a’ ki- 
lentzért kért volt. Az afz- 
ízonynak ezeti különös ma- 
ga-vifelését látván Tarquini
us , az Augurokat megkér
dezte ; a’ kik felettébb für
géitek Ötét a’ könyvek’ meg
vételekre. Minekutánna a’ 
könyvek a’ Király’ kezébe ke
rültek,’s az árrokat ki-íizettet- 
te ; az afzfzony azt hagyta ne
ki,hogy a’ könyveket jó Őrizet 
alatt tartsák ; mert azokban 
vágynak fel-írva Romának 
következő Sorfai: azzal el
tűnt az afzfzony. Ezeket a’ 
könyveket Tarquinius két 
kő ládákba záratta, a’ Jupi
ter Capitolinus' templomában 
eggy bóltozatba tetette, két 
ÍÖ nemes fzeméüyeknek őri
zetekre bízta ollyi parantso- 
lattal, hogy azokat olvasni 
fenkinek jneg-ne engedjék, (b) 

Vége lé ven Romában a’ 
Királyíágnak, a’ Közönféges- 
társalág gyakran élt ezen

könyvekkel a’ fel háborodott 
népnekle-tsendesítésére. Mert 
valahánykor Romát vala- 
melly nagy fzerentsétlenfég 
érte , vagy valamelly tsuda 
történet rémítette: minden
kor ezeket a’ könyveket néz
ték-meg, és ezeknek őrizőjik 
mindenkor olly feleletet ad
tak, melly a’ népnek akkori 
állapatjához leg - illendőbb 
volt. ElŐfzör tsak két őrző- 
jik voltak ezeknek a’ köny
veknek , kiket Duum Firintk. 
hívtak, kik azután tízre fza- 
porodtak, és Decem Firiaék 
neveztettettek : végre tizen
ötre nevelkedtek, ’s Quinde- 
cem Firrnek mondattattak, 
kiket mindenkor a’ Patriciu- 
yWközzül válafztottak, ’s kik 
hivatalokat holtig vifelték, és 
minden várefi ’s hadi fzolgá- 
1 attól fzabadok vóltak. Eze
ket a’ könyveket a’ Sylla és 
Marius köztt támadtt hada
kozásnak idejéig fzorgalma- 
tosan meg-őrizték a* Ro
maiak , akkor pedig a’ Capi
tolium mai eggyütt porrá ég
ték, a’ Chriftus előtt narmintz- 
nyóltz efztendökkel. Azután 
hét efztendökkel, mikor a ’ 
Capitolium újra fel-épiilt, a* 
meg-égett könyvekben vallott 
kárt is ki akarta pótolni a’ 
Romai Magiilratus. E’ végre 
követeket küldött Erythraeá- 
b a , a’ Cumai Sibyllának ha
zájába, hol neki fok jqven- 
dőléfei meg-vóltak, mellye- 
ket a’ követek nagy fzorgal- 
matoísággal öízve-lzedtek, és 
Romába vittek. Ugyan ak
kor keresték - Öfzve a’ több 
Sibyllákuak jövendöléseiket 
* ‘ 1§
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is Samosban, Hiúmban, s’Gö
rög Orfzágnak más váróiéi
ban, Siciíiában, Africában, 
Itáliában, mellyeket mind a’ 
Capitoliumban tartottak. De 
minthogy ezek a 1 Oractilu- 
mok közönségesekké lévén, 
velek a’ Romaiak hafznofan 
nem élhettek : halálos bün
tetés alatt ki-hírdették, hogy 
a’ kiknél valamelly Sibyllai 
versek vágynak, azokat a’ 
Prastorhoz be-vigyék. Mind- 
azáltal azok közzül Sokak 
maradtak-ki, mellyek min
den napon tovább terjedtek. 
Azért is Auguftus TsáSzár 
Fö-Papi hivatalának elején a’ 
régi parantsolatot meg-újítot- 
ta. Akkor a’ Sibylláknak 
igen fok jövendő-mondó ver- 
íeik hordattattak - ölzve, 
mellyeket Auguftus meg-vis- 
gáltatott, a’ költötteket meg
égettette , az igaz erede t be
ket pedig a’ város’ hafznára 
el-tetette. Tiberius TsáSzár 
még eggyfzer meg-visgáltatta 
azokat, közzüllök Sokakat 
meg-égetett, és tsak a’ leg- 
hafzuofabbakat h a g y ta -  
meg. (c)

Míg Roma Pogányfágban 
volt, addig fokfzor élt ezen 
Oraculumokkal, mellyeknek 
méltóságok a’ Chriftusnak 
399-efztendejéig tartott, ak
kor pedig egél'zen oda lett. 
Mert minthogy nem Sokkal 
az előtt a’ Pogány Romaiak 
a’ Sibylláknak könyveikből 
azt a’ jövendölést hírdették- 
k i, hogy a’ Kerefztyén Reli
gio , mellyel Péter Magia 
által tsak három Száz hatvan
öt esztendőkig állított-fel,

ezen időnek végével eggyütt 
el-múiik, melly a’ Chriftus
nak 39ü-efztendejében efett: 
Honorius TsáSzár ezen tör
ténetből mutatta-meg a’ Si
byllai jövendölésnek hazug
sá g á t , ’s minden könyveket 
meg-égettetett Stilico által, 
’s az Apolló’ templomát, 
mellyben azok állottak, le
rontana. (d)

Yirgilius a’maga negyedik 
Ecclogájában lévő verleit a* 
Cumai Sibyllának könyvéből 
vette, mellyeket a’ Pollio’ 
íijára alkalmaztatott. De a* 
régi Kerefztyén Írók úgy né
zik azokat, mint a’ Meísiás’ 
el-jövetele felől való jöven
dölést. Ezen kút-f'őböl ered
tek Svetoniusnak is ezen Sza
vai: „ Vespafianus’ idejében 
közönféges hír volt az egefz 
Napkeleten, hogy az Isteni 
végezések Szerént, ez idő táj
ban Judseából Származik az 
egefz világnak Igazgatója,
(e) Melly jövendölést a’ Ke
resztyén írók is a’ Christusra, 
és a’ KereSztyén Religiónak 
el-terjedésére alkalmaztattak. 
Joí'ephus eggy hellyet említ 
a’ Sibyllai könyvekből, a’ 
mellyten az Özönvízről va
gyon emlékezet, (fi Clemens 
Alexandrinus azt írja, hogy 
Sz. Pál a’ maga predikátzió- 
jiban Sokat beízéllett ezen 
könyvekből, ’s a’ Pogár.yo- 
kat is gyakran ezekre igazí
totta. Sok haSznokat vették 
ezen könyveknek a’ Pogá- 
nyok ellen a’ régi Ekkléíiai 
Atyák , — mint Juftinus Mar
tyr, Athenagoras, Theophi
lus Antiochenus , Tertullia

nus
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nus, Lactantius , Eufebius, 
Hieronymus, Augullinus, ’s  
a ' t .  kiket azért Sibyllisták- 
íiak neveznek, (g)

Meg-vagyon még ma is a’ 
Sibyllák’ verseiknek eggy 
nyóitz könyvekből álló 
Gyülytemények , melly a’ 
Chriíius után 138-efztendők- 
kel kéfzillhetett, mert ab
ban emlékezet vagyon An
tonius Fiús Tsáfzarról; de 
már i67-efztendÖ előtt annak 
kéfzen kellett lenni , mert 
Juíiinus Martyr eggynéhány- 
ízor említi azt. A’ Tu
dótok kérdésbe tefzik, való- 
fággal a’ Sibylláktól fzár- 
máztak-é azok a’ könyvek, 
vagy pedig l’zent tsalárdfág- 
ból, az akkori időnek fzokáfa 
fzerént, nem né melly buzgó 
Kerefztyének költötték - e ? 
A’ Criticufok költött köny
veknek tartják, minthogy 
néhol az Ó és Üj Teltamen- 
tommal úgy meg-eggyeznek, 
hogy ezeket nem más, ha
nem valamelly Iíerefztyén ír
hatta. Ezen kíviíl, a’ költe
ménynek más jelei is vágy
nak azokban, lllyen a’ Chri- 
ítusnak ezer el’zlendeig való 
Királyfága, a’ melly a’ ll. 
Század előtt esmeretlen volt? 
az eggymás után következő 
Rormü Tsáfzárok, Julius Cse- 
fartól fogva Antoninus Piu- 
sig, a’ mellyel olly világo
san le-ír, hogy az inkább 
meg-efett történet mint jö
vendölés legyen. Prideaux 
tudósán elö-adja.a’ Sibyllák- 
ról való értelmét, melly rö
videden ez. (h)

S

I.) Kik és hányán voltak á’ 
Sibyllák, mikor és hol éltek? 
a’ felöl fokán fok-féleképen 
írtak. 2.) Noha jövendő-mon
dásnak lelkéyel ditsekedtek 
legyen is; mindazáltal az nem 
Istentől fzármazott ,’ m ert. 
azok fokfzor útalatos, ’s bál
ványozó fzokáfokat paran- 
tsoltak, a’ miilyenek vol
tak az emberekkel való ál
dozatok. 3.) Ha azért a’ Si
byllák jövendő - mondásnak 
ajándékával bírtak: azt az 
ördögtől vették: vagy mint
hogy a’ Sibyllák’ idejek- 
ben a’ világ nagyon fze- 
rett.e a’ jövendő - mondást, 
ők az embereknek ezen eröt- 
lenfégeket magok hafznokra 
fordították , és a’ magok 
költeményeiket jövendő-mon
dás hellyett adták - ki. Ma
gok a’ Pogányok is találtak 
illyeneket: melly onnan vi
lágos, hogy Auguftus Tsá- 
fzar két ezer illyen költött 
Oraculumokat, Tiberius pe
dig még többeket meg-égette- 
tett. 4.) Igen hihető, hogy 
azon három könyvekről való 
hiftoria , mellyeket Tarqui
nius vett a’ Sibyllától, tsupa 
költemény. 5.) Minthogytsak 
a’ Szent Collegiumnak volt 
fzabad a’ Sibyllák’ Orákulu
maikat olvasni , azoknak 
ollyan értelmet adhattak az 
olyafók , a’ miilyenre a’ Kö
zön leges - társafágnak fzük- 
fége volt. Minthogy nem 
tartották a’ Romaiak magok
nak hafznosnak Ptolomaeus 
Auletest az ö Királyi-Széké
be vifzfza-hellyheztetni, no
ha azt neki már meg-ígérték 
3 is,
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is , még is ígéreteket nem 
teljesítették, mert az Ora
culum attól tiltotta őket. 6.) 
Minthogy a’ régi Sibyl! ai 
Iráfok meg-égtek, és azokat 
a’Romai Tanátsigen nagyon 
kívánta újra hellyre-állítani: 
fez a’ két dolog fok költe
ményekre fzolgáltathatott al- 
kalmatofságot. 7.) A’ Sibyl- 
láknak a’ Mefsia® felöl való 
világos jövendöléíeik, a’ Zsi
dóktól fzármazhattak. Mert 
tudni-való, hogy Jerufalem- 
nek végsó el-pufztúláfakor 
igen nagyon várták a’ Zsidók 
a’ földi Mefsiást. És mint
hogy ők ezenvárással te l je 
sek voltak, a’ Pogányok köz
zé fzéllyel-ofzolván, a’Szent 
írásnak a’ Mesíiás’el-jövete- 
le felöl való jövendöléseiről 
fokát beízélltek, meijekre 
a’ Pogányok is figyelrnezhet- 
tek, és azokat az ö Sibyl- 
láiknak jövendöléseik közzé 
elegyíthették, mintha azokat 
az ö Sibylláik írták vólna. 
Ezt az Isten is meg-enged- 
hette, hogy így az ö Fijának 
el-jövetele felöl a’ Pogányok 
is hallhatnának valamit. 8·) 
Minthogy a’Sibyllák’ Oracu- 
lumaikatöfzve-fzedték,és azo
kat némel j  Görögök a’ Chri- 
ftus’ ideje táján Görög nyelvre 
fordították, mel lyekben a’ 
fenn említett Mesfiás felöl va
ló jövendölések is meg-vól- 
ta k ; ez a’ dolog a’ Kereke je n  
Religion igen nagyot fegített. 
Ez az okamiért emlegetik ö l j  
gyakran a’ Sibylláknak írá
saikat a’ régi Kerefztyén írók, 
az ö Pogány okkal való ve- 
télkedéfeikbcn.

2t7«

(a) Onuphr. de Sibyílis-. 
(b) Dion. Hal. 1. 4. sí. Gel
lius. 1. i. c. 19. Tacit Hiti. 1. 
3. c. 72. Plui, in Sylla, (c) 
Svet. in Octav. Dio. Cafs. 1. 
S7· (d) -Húg. de G. D. 1, >«. 
c. S3, s4· (d) Svet. in Vespas,
(f) Jós. Ant. 1. i.c. 5. (g) O- 
rig. adv. Cels. 1. 7. (h) Pri- 
deaux. Connect.?.2.

SiEGAKi. Eggy Ceremonia, 
mellyet Japanban némeUy 
kóldúlók a’ meg-holttaknak 
lelkeikért vil'znek-végbe. Az
Ö így léízen: eggy éló- 

: agával, mellyet Fám
má Skiinininek neveznek, ne
me) j  apró forgácsokat dör- 
ölgetnek, meilyeken a’meg- 
ólttaknak leikeik vágynak, 

fel-írva. Az alatt eggy bi
zonyos formulát mondanak 
lafsú fzóval, m e lj állal hi- 
fzik a’ lelkeket meg-tiíztúlni. 
Ezért a’ ceremóniáért a’ meg- 
hólttnak atyjafijai és baráti 
az il j e n ‘koidúlóknak pénzt 
fizetnek, mellyet az ö elüt
tök ki - terjefztett fzönyegre 
vetnek. Kacmpf. Hift. Jap. 1. 
3. c. s·

Sigalion . L. Harpocrates. 
Silentium . A’ Pogány 

Romaiaknak Istenek, kit Dca 
Tacit a , vagy Dea Alattinak 
is hívtak. Ez eggy Na is v. 
Vízi Nympba volt, kit Lará- 
nak neveztek; híres volt nyel- 
vesfégérol, mel j  néki ve- 
fzedelmet is fzerzett. Mert 
midőn Janónak meg-jelentet- 
te Juturnával való dolgát Ju-
}liternek: ez az Isten harag- 
ában Ötét nyelvétől meg

fo jto tta ; azután parantsolt 
Mercuriusnak,hogy ötetvigye

po-
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pokolba', és hagyja a’ fele- 
dékenyfégnek és hallgatás
nak hellyén Ötét. A' Feralid- 
kat, vagy azokat az innepe- 
ket, menyeket a’ Romaiak 
a’ föld alatt lakó Isteneknek 
fzenteltek , mindenkor né- 
inelly varázsló tselekedetek- 
kel végezték , a’ mellyek en
nek az Istennek tifzteletére 
voltak rendelve. Ovidius a’ 
dolgot így adja-elő. Eggy 
vén aízÍzony.eggy fereg leá
nyok közzé lé-ült , három 
tömjént kezébe vett, azt az 
ajtó alatt lévő egér lukba ve
tette: azután hét fekete bab 
ízemet meg-íövgatott fzájá- 
ban, bort öntött-ki, és több 
más illyeh ceremóniákat tsi- 
nált: végre a’ társafágot bá
torította, hogy már az hamis 
nyelvek annak íemmit nem 
ártanak, mert már ö azokat 
ni eg-győzte. Ovid. Falt. La.

Silenus . Kggyréízeges Is
ten , a’ Bacchus’ nevelője és 
tárfá, fzamáron izokott jár
ni ; kopafz fővel, fzéles hom
lokkal, lapos orral festet
ték , melly forma a’ réfzege- 
feké Izokott lenni. Eggyik 
kezében eggy korsót, a’ ma
iikban eggy gyümöltsös kő
tárát tartott. Bizonytalan kit 
érteitek legyen a’ Régiek Si- 
íenufon. Diodorus Siculus 
Ny iái első Királynak tartja 
ölet. De az időnek régisége 
miatt, mind Izármazása, mind 
fa m i 1 i á j a feledékeny légbe 
ment. Ovid. de Art, Ani.l, i. 
Firg. Ecl. 6.

Simcha TORA. A’ Törvé
nyen való öröm. Így neve
zik a’ Zfidók a’ Sátoros vagy

S

Leveles innepnek kilentzedik 
és utólsó napját: mert ekkor 
végezik-el' a Mófes’ öt köny
veinek olvasásokat, az héti 
fel-olztás Czerént. Ez az in- 
nep Septembernek a 3. n. élik. 
Azon éjfzakán a’mellyen kei-1 
dödik, eggy rövid imádfág 
után a’ törvénynek minden 
könyveit, a’ládából ki-vefzik, 
és az olvasó hellynél körül
hordozz ík: azután a’ tö r
vénynek elejét és utolját, két 
fzeméllyek, kiket a’ törvény* 
vőlegényeinek neveznek, el
öl va Csák a’ népnek közön- 
leges kíálláíá köztt, melly 
tselekedetet az ördög* vá- 
doláfa ellen hafznosnak mon
danak a* Rabbinufok. Ezen. 
a’ napon tefznek minden 
Ekkléfiai hivatalt vifelő fze- 
méllyeket: az hivatalt pén
zen adják-el, a* bé-vett pénzt 
a’ fzegényeknek és a’ Syna- 
gogának Iziikfégére fordít
ják. Az azt követő Szomba
tot Bér fehith Szombatnak 
nevezik, mert Mófesnek első 
könyve ezen a* fzórr kezdő
dik. Leo Mut Cer. .Tud. Buxt. 
Syn. Jud. c. 27.

Simon’és JuDás’ Napja. Ez 
az innep eíik Octobernek 23. 
napján. Simont vezeték nevé
ről Cananitának hívták, né
metijeit fzerént Cana váró
idról,· máfok fzerént pedig, 
a’ mint hihetőbb is, attól a* 
Zíidó fzótól, meliy buzgót 
jelent; az honnan Zelotes nek 
is hívták. Mert Lukáts vilá- 
gofan Zelotesnzk nevezi ötét; 
melly nevet ö vagy a* maga 
hirtelen indulatjától, vagya’ 
Kerefztyéo hit mellett való 
4  bűz.-
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buzgófágától, vagy a’ Zelo- 
tákkal való régi tárfalkodá- 
íatól vett. L  Zelotdk.

A’ Chriftus’ fzenyvedéfe u- 
tán a’ több Apoftolokkal 
eggyiitt Jerufalemben maradt 
ő rünköst napjáig. Midőn pe
dig az Apoítolok az Evangyé- 
liom’ hírdetéfére fzéllyel-ofz- 
lottak; Ő is azon tzélból el
ment Egyiptomba, Cyrene- 
be, Lybiába és Mauritániá
ba. Járt Britanniában is: de 
minekutánna fókákat meg
térített és fokát fzenyvedett, 
végre az hitetlenek ölet meg- 
felzítettck és meg-égették. Né- 
melly Martyrologiumok azt 
írják, hogy Pernának Gva- 
nir nevű várofában a’ Pogány 
Papok Ölték-meg ötét: de a’ 
hiíloriák illyen városról nem 
emlékeznek.

Judás a’ Chriftusnak roko
na volt; minthogy ö a’ kis- 
febbik Jakabnak atyjafija 
volt, a’ ki a’ Chriftus’ atyja- 
fijának is mondattatik. Né-, 
mellvek Judást és Jakabot a’ 
Cliriftusnak azon-eggy méh- 
ből fzámazott testvéreinek 
tartják: de a’ közönféges ér
telem fzerént, a’ Chriftusnak 
atyjáfijai Jofefnek elsőbb fe- 
lefégétöl valók voltak. Ju
dást Thaddaeusnak és Leb- 
baeusnak is hívják: az első 
név Hieronymus fzerént buz
gó, a’ máfodik okos ízeméllyt 
tefzen. Mind a’ két nevet az 
ö okofságáért és buzgófágá- 
ért vifelte, hogy így. az árú
ló Judástól meg - különbböz- 
tefsék ötét. Igen hihető hogy 
Judás Judarában és Galilceá- 
ban predikallou: onnan jSa-

mariába, Tdumasába, Arabiá
ba , Syriába és Mefopotamiá- 
ba ment. Végre fzerentsés 

redikálláfa után Perfiában 
egyetlenül meg - ölettetett; 

minthogy ott a’ Magútoknak 
babonás Ceremoniájiknak vi- 
lágofan ellenekbe tette magát.

Két unokáji neki a’ Kerefz- 
tyén Religiónak igazíagáról 
vallást tettek DomitianusTsá· 
fzár előtt, kiket ö, mint Dá
vid Király’ maradékit, és a’ 
Chriftusnak atyjafijait, maga 
elébe liívatott. Ezek nyilván 
meg-vallották , hogy ők Dá
vid Király’ házából valók ; de 
rneg-mondták azt is, hogy ők 
igen ízegény és föld - mívelő 
emberek, mellyel azötenye
reknek kemény bőre meg
mutatna —- és hogy a’ Mefsias 
Király ugyan, de nem földi, 
hanem mennyei, és az ö Or- 
fzága a’ világ vége előtt meg- 
nem jelenik. Domitianus meg
utálta az ö fzegényfégeket és 
alávalólágokat', ’s békével 
el-boisátotta őket. Hier in 
Matth.

f.SiMONrANUSOK. Eretne
kek, kiknek fzerzőjök Simon 
Magus volt. Simon Magus 
Samanából fzármazott, neve
zeteién Gitton várofában íz.ü- 
lettetett. Filep Diaconus té
rítette ’s kerefztelte-meg ötét. 
Midőn Péter és János Sama- 
riába mentek , és azoknak a’ 
kik olt meg - kereíztelkedtek, 
a’ Sz. Léleknek ajándékit ofz- 
togatták: látván Simon a’ 
tsuda dolgokat, el-álmélko- 
dott, ’s pénzt ígért az Apo- 
fióloknak a’ Sz. Lélek’ aján- 
dckiéit, mellyért Ötét Péler
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keményen meg-feddette. Si
mon annak előtte Samaria’ 
várofában a’ Magiát gyako
rolta, ott fokakat el-ámított, 
mellyért ótet eggy rendkívül 
való nagy erővel bíró ember
nek tartották, (a)

Simon látván az Apoltolok 
által lett meg-vettettetését, 
még nagyobb tévelygéfekbe 
eíétt, a’ ÍMagiát annál inkább 
gyakorolta, ’s az Apoftolok- 
nak annál keményebben elle
nek állott. Azért is Sama- 
riát, oda hagyta, fok tarto
mányokat öfzve-járt, és a’ 
meily liellyeken még az Apo- 
ftolok az.Evangyélioinot nem 
hirdették, ott a’ lakofokat 
attól előre el idegenítette. Ty
rus városában eggy nyilván
való tif/.tátalan afzfzonyt el
veit, kit Selenának, vagy 
Helénának hívtak, ezt min
denütt magával hordozta, ’s 
annak az Helénának mondta 
lenni, a’ kiért a’ Trójai, ha
dakozás kezdődött Minek- 
utánna Simon fok tartomá
nyokat öfzve-járt, és fókák
nak tsudálkozáíökat meg
nyerte : a’Chriítusnak 41 eíz- 
tendejében, Claudius Tsáfzár 
alatt Romába ment. Ötét, a’ 
mint mondják, a’ Romaiak 
mint Istent tifztelték, és a’ 
Tánáts a’ Tiberis Szigetében 
eggy ofz’opot állított neki e- 
zen íráfsal. Simoni Sancto. 
De a’fő Criticufok ezt a’dol
got kétségbe hozzák, ’s azt 
mondják, hogy Juílinus Mar
tyr tévelyedésböl eggy Semo 
Sancus nevű Pogány. Istent 
gondolt Simonnak lenni. Mi
dőn Sz. Peter Simon után F«.o-

S

mába ment, mind azt el-ron- 
totta , valamit ez a’ tsalárd 
ott tsinált. Azonban Simon 
oda nem 'hagyta a’ várost, 
hanem a’ maga tévelygéfeit 
mindenfelé hintette, és Nero 
alatt a’ maga varázsláfával 
nagy nevet nyert magának. 
Magát Chriflusnak mondta 
lenni, ’s azzal ditsekedett, 
hogy ő az égbe tud menni; a’ 
minthogy eggy tüzes fzeke- 
ren-fel is emelkedett a’ leve
gőbe. De Péternek és Pál
nak könyörgésére le-efett, ’s 
lába- fzárait öfzve-törte. In
nen Brundufiumba vitték, hol 
az háznak, mellybeu lakott, 
felső réfzérÖl alá vetette ma
gát, ’s meg-halt.

Simonnak eretnekfége ab
ban állott, hogy magát az Is
tennek nagy Erejének mon
dotta lenni, ’s azt tartotta, 
hógy a’ Sz, Léleknek ajándé- 
kit pénzen meg-lehet venni. 
Ezen kívül azt tanította, hogy 
minden tifztátalankodás, még 
a’ mellyek a’ terméfzet ellea 
vágynak is , — és az afzfzo- 
nyokkal való közonféges élés 
fzabados, — hogy nem lefzea 
fel támadás, hogy a’ világot 
nem az Isten teremtette, ha
nem más égi lelkek, kiket Ő 
Aeonoknak nevezett — hogy 
az Ó Törvényt eggy gonofz 
lélek adta, azért is azt nem 
lehet be-venni, ha az ember 
az halált el-altarja kerülni. 
L. Aconok.

A’ maga ágyafát Helénát 
elfő okosságnak és minden 
dolgoknak anyjoknak, néha 
Minervának , magát pedig 
Jupiternek nevezte. Solt kö- 
$ ve-
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vetöji voltak neki, kik az Ö 
tudománya fzerént l/.abad és 
• rend ellen életet éltek, Simont 
és Helénát Isteni tifztelettel 
illették, ’s nekik áldozato
kat tettek. Sz János, Péter, 
és Pál, kétség kívül ezekre 
tzéloznak , midőn intik az hí
veket hogy az Eretnekektől 
és hamis Prophetáktól meg
oltalmazzák magokat. És a’ 
mint ók leg-elíó Eretnekek, 
úgy majd minden ö utánnok 
következett Eretnekeknek is 
atyjaik voltak, (b)

A’ Simonianuíöknak eret- 
nekfégek fzinte a’ IV. Száza
dig tartott, (c) Mosheim a’ 
maga Históriájában azt tart
ja, hogy Simon nem volt Ek- 
kléfiai Eretnek, (a) Epiph. 
Haer. ai. Jußin.Apol. 2. Iren. 
1, i. c. ao. T/ieod. Fab. i. c. i. 
Titiem. H. E. 1, a. c. ia. (b) 
Eus. H. E. 1. a. c. 13. (c) 
Orig. c. Ceis. 1. 5.

S iM O N iA . A’ Jus Ecclefia- 
fticum ezen a’ néven az Ek- 
kléíiai hivataloknak pénzért 
való el-adáí'okat és meg-ve- 
véíeket érti. Ez a’ nevezet 
Simon Mágustól vette erede
tét, a’ki a ’Sz. Léleknek tsu- 
da tévő ajándékit az Apofto- 
loktól pénzen akarta meg
venni. jL. Simonianufok.

A’ régi Kerefztyén Ekklé- 
fiában azt tartottak Simoniá- 
nak, mikor valaki az Ordina- 
tióért vagy pénzt vett, vagy 
adott. Az Apofioli Canonok 
két büntetést mondanak az 
illyenekre; az hivataltól való 
meg-fofz tattatást, és Ekkléfiá- 
ból való ki-rekefztettetést. 
A’ Simoniát mindenkor leg

nagyobb bűnnek tartották, és 
leg-nehezebb büntetéfselbün- 
tették-meg , a’ mint íokCon- 
ciliumoknak Canonaikból 
meg-tettl'zik. E’ volt az elfő 
vagy tulajdonképen való Si- 
monia. Ide fzamlálták a’ 
Régiek, midőn valaki az Ür’ 
Vatsorájának vagy Kerefz- 
tségnek ki - ízolgáltatásáért 
jutalmat kívánt. Máíik neme 
a’ Simoniénak a’ volt, mi
dőn valaki az Ekkléfiai hi
vatalokat pénzen vette-meg. 
Ha, vaiamelly Püspök vala
kit nyerefégért emelt Ekklé
fiai hivatalra, az ollyat hi
vatalából ki-tették, az em
bert pedig degradálták. A’ 
Juftimanus’ törvényei fzerént, 
a’ Püspöknek mikor valakit 
hivatalra válaí'ztott , meg- 
kellett esküdni, hogy Ö azt 
az embert nem adományért, 
vagy ígéretért, vagy barátsá
gért, vagy más okért, hanem 
egyedül azért választotta, 
mert tudta azt, hogy az eggy  
feddhetetlen, igaz hitű, és al
kalmatos ember. A’ Simo
njának harmadik neme volt, 
nridón valaki vaiamelly hi
vatalra vagy fzolgálatra, 
mellyre femmi rendes hiva
tala vagy jusa nem volt, ti
lalmas módon jutott, vagy 
ollyan hivatalt tulajdonított 
magának, mellyet már más 
törvényesen bírt. így fzen- 
teltette fel-magát titkon No- 
vatianus a’ R o ma i  Püs
pökrégre , a’ mellyet tör
vényesen Cornelius bírt. Az 
illy Ordinatiókat az Ekklé
fiai törvények helytelenek
nek tartották, ’s mind az Or-

di-
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dinalókat, mind az Ordinatu- 
fokát a’ Laicul’ok közzé le
vétenék. (a)

A’ Romai Ekkléfiának Ca- 
fuistáji azt tanítják, hogy min
den Beneficiuinokat illető 
eggyezések ’s végezések Si- 
moniák voltak, ha azok a’ Pá
pának meg-eggy ezéfe nélkül 
meutek-végbe. Ezen értelme
ket ott építik, mert azt mond
ják, hogy a’ Pápa a’ Befteficiu- 
mokranézve femmi Simoniá- 
ba nem eshetik; minthogy ne
ki minden Ekkléfiai jófzágo- 
kon és Beneficiumokon olly 
határ nélkül való hatalma va
gyon, hogy ő azokkal a’ maga 
tettfzése ízerént bánhat, (b)

(a) tíingk. 1. 16. c. 6. §. 28. 
&c. (b) Fr. Paul. Eccles. 
.Benef.

f. Sin a i . Hegy. Fekfzik a’ 
Köfziklás Arabiában a’ veres 
tenger’ partján, a’ mellynek 
eggy ré/ze az Hóreb hegye, 
Itt volt az Izraelitáknak tá
borok majd f'zintén efztendeig, 
melly idő alatt estek mind 
azok a’ dolgok, mellyek le- 
vagynak írva. 2 Mos. 9. V a* t. 
és 4. Mos. i: io. mellyek közit 
leg-nevezelcsebb a’ törvény
nek ki-adattatása. A’ Törö
kök ezt Gib el Alou/a, az az 
Mófes hegyének nevezik·. Biz 
az hegy három heg}reknek 
eggycfűlésekböl vagyon. Ez 
előtt fok kápolnák voltak 
rajta, mellyek körül 14,000 
Remeték laktak. A’ Görö
göknek is fok Papjaik lak
tak i t t , kiknek templomaik 
közzül nevezetesek a’ Ma- 
riáje, Ilyésé , Annájé , Ke- 
relztelö Jánol'é, a’ Chris tusé,

Remete Antalé, Pantaleoné, 
Dávidé; méllyeken kívül még 
három vagyon, hol eggy Ae- 
thiopiai Királynak két fijai 
negyven efztendeig éltek Re
mete életet. Mindemk ká- 

ólna mellett vagyon eggy 
ért. Az hegy alatt vagyon 

eggy klastrom, a’ mellyből 
az hegynek tetejére 1400 gra- 
ditsokon kellet fel-menni; az 
hegynek eggy fcegeletében 
vagyon eggy fzép forrás: mi
kor az ember az útnak har
mad réfzét el-mente, két ka
put talál, melly az utat el
zárja, ’s mellyet az útafok- 
nak mind addig ki-nem nyit
nak,. valamíg Ilitekről val
lást nem l.efznek. Valamivel 
feljebb vagyon eggy kő, 
mellyllyel eggy Angyal Ilyés 
előtt az utat zarta-el. Az hegy’ 
tetején eggy nagy üres kö- 
fzál alatt vagyon azaz helly, 
az hol Mófes negyven nap 
és éjjel múlatott. Eggy ke- 
véfsel túl ezen a’ köfziklán, 
a’ mint jobb óldalra fel felé 
megyen az ember, vagyon 
eggy Görög, és attól nem 
mefzfze eggy Frantzia tem
plom, a’ mennybe menttld- 
vezítönek tifztefségére. Öt 
vagy hat lépésre tovább ezen 
templom felé vagyon eggy 
máfik barlang, melíyneknap- 
kelet felől való réfzén tizen- 
eggy graditsokon lehet arra 
az helly re menni, hol Mófes 
a’ törvénynek táblájit vette, 
és az Istent kívánta látni. 
Az Arabfok eggy templomot 
építettek azon az liellyen, 
melly körül fok fzép olaj és 
más féle élő-fák állanak, és

eggy
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egg y n éh á n y  forráfok  b u zo g 
nak . A z U ta zó k  a zt m on d 
já k , h o g y  fok k a l n ehezebb  
ezen  h eg y rő l a lá  fzá llan i, 
m in t reá  fe l-m en n i. A ’ Sinai 
h e g y e t  a ’ Sz. K ata lin ’ h e g y é 
tő l  e g g y  m é lly  v ö lg y  l'za- 
k a fz tja -e l, m ellyb en  a ’n e g y 
ven  M artyroknak  k la ílrom ok  
v a g y o n , eg g y  ízép  tem p lom 
m a l,  és e g g y  fok -fé le  drága  
g y ü m ö lts  la k k a l gazd ag  kert
te l. M ahum m ed a ’ K orán 
n ak  e g g y  R éfzé t íg y  k ezd i:  
„ E sk ü fzö m  a ’ fige és o la j
f á r a ,  és a ’ S inai h e g y r e , és 
a ’ bátorfágos és hűféges v á 
rosra. Coppius. V o y a g e . Tor
ni« llus. Salian. in  A nnál V. 
T . Monconnis, Thevenot. &c.

S i n t o i s t ó k . E g g y  Szer
z e t  a ’ Jap án ok n ál, m e lly  a ’ 
S in to -R e lig ió tó l vette  n evét. 
Sin, a ’ Jap án ok n ak  n y e lv e 
ken  Herost, Geniust, v a g y  
F é l- I s te n t  te fzen . A* Sin- 
to isták  to k é lle te s  Epicureu- 
fo k , k ik  m inden b ó ld ogfágo-  
k at a ’ je le n -v a ló  te sti gyö- 
n yörü fégek b en  h e lly h ez te tik . 
M in d azá lta l v a g y o n  n ek ik  
V« lam e Ily za v a ro s  k ép zelo -  
d éfek  a ’ lé le k ’ halhatatlanfága  
és a ’jö v e n d ö b ó ld o g  v a g y  b o l
d o g ta lan  á lla p a t fe lö l. Hifz- 
n ek  eggy  leg -föb b  V a ló fágo t, 
a ’ k i a ’ leg -m agasab b  égben  
la k ik , é s  több  a lfób b  rendű  
I s te n e k e t , k ik  a ’ tsillagok-  
b an  lak n ak : de nem  im ád 
ják a z o k a t , m in th o g y  azok  
a z  em berek’ d o lga ik ra  nem  
v ig y á zn a k . A ’ m i a z  ő Isteni 
tifz íe le tek et i l l e t i ,  tsak  eggy  
néhán}'· Isten ek et im á d n a k , 
kik  az E lem entum okra és a ’
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term észetnek n ém elly  mun- 
kájira v ise ln ek  gon d ot. Ügy 
gon d olk ozn ak : a ’ m int ezek 
az Istenek nem  távozhatnak  
m efzfze h iva ta lok ra  n ézve  az 
em b erek tő l: ú gy  az ö közel 
v a g y  tá v o l lé tek  fzerént k í
vánnak  az  em bereknek vagy  
h a fz n á ln i, v a g y  ártani.

A ’ S in to isták  m ind a ’ test
nek m ind a ’ lé lek n ek  tifzta- 
íá g á t m eg-kívánják. A ’ lé 
lek n ek  tifztafága  a ’ term éfzet 
és O rfzág tö rv én y e  fzerént 
v a ló  engedelm efségben  , a’ 
testnek  tifzta fága  p ed ig  a ’ 
vérnek  és húsnak  el-fávozta- 
táfában , és a z  h ó ltt testnek  
nem  illető iében  áll. A’ki ezen  
p aran tso la tok at á lta l - hágja, 
a zt a ’ P a g o d á b ó l v a g y  tem 
p lo m b ó l k i-rekefztik. Eggy  
tsep p  v é r , hét napi tifzláta- 
lan fágot ok oz . É s a ’ tifztá- 
ta lanfágra  n ézve  o lly  fzoros 
tö rv én y t tartan ak , h o g y  a’ 
fe lő l a z t  m on d ják , h o g y  az  
a ’ lá tá s és h a llás á lta l is 
k özö ltettetik  ’ az em berrel; 
m cllyre n ézve a ’ tifztátala- 
n ok k al nem  tárfalkodnak, 
fő t azok ra  nem  is néznek. 
E zt a ’ m ód n élk ü l v a ló  tifz- 
ta iá g o t az  ö  tem plom aikban  
három  m ajm ok példázzák , 
m elly ek  k ö zzü l az elfő  a ’ tal
p á v a l izém éit, a ’ m áfodik fzá- 
ját, a z  harm adik fü leit fedezi.

A ’ S in to isták  az ö Isteneik 
nek  inn ep eik et nagy buzgó- 
fággal fzer itelik , m elly  id ő 
ben fok m osódásokkal élnek, 
ésin n ep i ruhába fe l ö ltözvén , 
a ’ P agod áb a  m ennek. Mi- 
h e lly t a ’ külső udvarba ér 
nek : azonnal ott találnak  

eggy
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eggy  n agy  v íz -ta r tó t, m elly -  
ben m in ek eló tte  elébb  m en 
n én ek , k eze ik et m eg-m osläk . 
E zen m ofód ás után fö ld re  
függefztett fzem ekkel a ’ tem 
p lom b a m e n n e k , ott eggy  
n agy  tü k ör előtt m eg-álla- 
nak , m e lly  az  Isten legnek  
k é p e , k i m integgy tükörben  
m inden d o lgok at lá t. O tt 
térdre esnek ’s im ád k ozn ak . 
A zután a ’ m agok  aján d ék ai
kat e lő -v e fz ik , eggy  haran g
g a l három fzor jelt a d n a k , 
m elly  az Ő Isten eik  eránt v a 
ló  tifz te le tek et je le n ti, a ’ kik  
ezen  harang h a n g b a n , a z  Ö 
k ép zelőd ése it fzerént, n agyon  
gyön yörk öd n ek .

A’ S in toisták  a ’ B útsút a ’ 
m agok R elig iójok n ak  eggy  
fo  réfzének  tartják. L eg-ne- 
vezeteseb b  az Ifiéi Sanga n e
vű Bútsú. Ifié eggy  híres tem 
p lom a a ’ Ten-Hio-daj-fin Is 
tennek , m elly e t fok apróbb  
k áp oln ák  ve lzn ek -k örü l, m el- 
ly ek  az a lsób b  rendű Isten e
ké. K özel ezen  tem p lom h oz  
lak ik  eggy  Szerzet , m elly-  
nek tagjai az  Isteneknek fzol- 
gajiknak és k öveteik n ek  ne
vez ik  m agokat , és a z  od a  
B útsúra m enőknek fzá llá sok -  
ra v ise ln ek  gondot. M inden  
em ber é letében  leg-alább e g g y  
Hangával tartozik . M ellyért  
is a ’ P a p  m inden B útsú
ra m enőnek eggy Ofarajt 
v a g y  b izo n y fá g  leve let ád , 
a ’ m e lly lly e l az  Istenek e lő tt  
m eg jelen ik . M ih elly t v a la 
k i a ’ Sangára v a g y  Bútsúra  
el-in d ú lt, azo n n a l annak b a
ráti od a  h aza  eggy  fejér p a 
p irosba  tekertt k ö te let fiig-

gefztenek-fel annak ajtaja e- 
l ö t t , a ’ v é g r e , h o g y  annak  
h á zá t a z  igen  n agyon  tiíz tá -  
ta lan  em berek ta v o z ta s sá k ; 
m ert h a  v a la m e lly  tifz tá ta -  
la n  annak  ajtaján b e -m e n n e ,  
a ’ m ia tt a ’ B útsúra m entt fzé* 
m é lly  n a g y  n yom orú fágb a , 
és retten tő  a lm a d o zá so k b a  
esne. M íg  v a la k i a ’ B útsúra  
od a  v a g y o n , a z  ad d ig  m in
den testi g y ö n y ö r ü fé g tö l tar
to z ik  m agát m eg-tartóztatn i; 
főt a ’ m aga  fe le lé s é t  fém  fza- 
bad nek i m eg  - ö le ln i. M i
h e lly t a ’ B útsúra m en ők  Ifio- 
h ez  érn ek , ő k e t eg g y  P ap  a ’ 
tem p lom b a v if z i ,  h o l n ek ik  
az Isteneknek k ép e ik et m e g 
m u togatja . Innen eg g y  bar
lan gb a  m en n ek , m e lly e t a z  
ég’ tartom án yán ak  h ív n a k : 
m ert Ten- Hio-dajfim i l ly e u  
b arlangba m ent, a ’ n a p o t és  
ts illa g o k a t v ilá g o k tó l m eg- 
fo fz to t ta , és az  egéfz főidet, 
m eg-fetétítette . N em  m efz- 
fze a ttó l a z  h e lly tö l v a g y o n  
eg g y  Cami, v a g y  N ap n ak  
k é p e , m e lly  eg g y  fek ete  te 
henén  ü l ; a ’ B útsúra m enők  
ott végez ik -e l áh íta tosfágo -  
k a t , onnan ism ét a ’ Ten- Hio 
daj-fin' tem p lo m á b a  v ifz -  
fza  - v ite ttetn ek  , h o l fzí- 
vek n ek  m inden titk a it k i-nyi- 
la tk ozta tják .

A ’ S zarándokok  k ezek b en  
eg g y  b o to t hord ozn ak , ö v ö k  
m ellett pedig  eg g y  k is ed én y  
v a g y o n , a ’ m e lly b ö l ifznak; 
fejeken fza lm a k a la p o t v i- 
fe ln ek , m ellyn ek  fzéfére fe l·  
vag y o n  írva a z  Ö h áz  áj ok· 
nak és lák ó-h ellyek n ek  n eve , 
V ifzíza-térvén h azájok b a,fzQ - 

kotl;
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k ott Ö ltözetekre eggy  ujjat
lan  fejér ruhát vefzn ek  , a ’ 
m ellyre e lő l és hátúi fel-va- 
g y o n  a ’ n evek  írva. Japán
n ak  FŐ em berei, és az  ad ózó  
K irá lyok , b iztosok  á lta l fzok- 
ták a ’ Bútsút végb e - vinni. 
A ’ Japani T sá fzá r  is  K öve
tek et küld  ezen  Bútsúra m in
den  efztendőben . A ’ Sinto» 
isták  a ’ dolgok n ak  eredetek
rő l ú gy  értenek , h o g y  a ’ 
C h aos kezdetben  ú gy  úfzkált 
f z é lly e l ,  m int az  hal fzok ott  
a ’ v íz ’ fzínén ú ízkáln i: onnan  
le tt  v a la m i tö v is  vagy  fúlánk  
fo r m a , m elly b ő l a ’ fok m oz
gás és v á lto zá s  után L élek  
lett. Kampf. H ill, o f  Japan.

S lR ácH  K ön yve. E ggy  
A p ocryp h u s k ön y v  az Ó T es-  
ta m e n to m b a n , m ellye t Ec- 
r.lefiaflicusnak is  n ev ezn ek ;  
m in th ogy  a z t  a ’ tem plom ban  
in Ecclejia, m int h afzn os és 
ta n ító , de nem  m int tsa lha- 
ta tlan  k ö n y v e t o lvasták . E zen  
k ö n y v n ek  E lől-járó befzédé- 
b ö l ,  m ellyn ek  fzerzöje bi
z o n y ta la n , m cgtettJzik , h o g y  
ezen  k ö n y v et a ’ Siracli’ íija  
Jefus írta  Zsidó n yelven , 
m elly e t a z  Ö h afon ló  nevű  
unokája ford íto tt G örögre. 
H ieronym us azt m ondja, hogy  
a ’ Z sidó eredeti írásnak ez a ’ 
n eve : P élda  -  B efzedek.  A ’ 
R ég iek  ezt a ’ k ö n y v e t Pana- 
retosnak n evezték  , m elly  
o lly a n  k ö n y v et te fz e n , m elly  
m inden fé le  virtu fokát m agá
ban fo g la l ,  G örög n eve e z :  
Jefusnak üirach' fijának Bol- 
Uefsége. E zt a ’ k ö n y v e t III. 
O niás fő  P ap  a la tt írták, 
P to lo in w u s E vergetes v a g y

SiWAKh.

P h yscon  a la tt pedig  ford ítot
ták . JNémelly R égiek  ezt Sa
lam onnak tu lajdon ították . Az 
író  Salam on n ak  Példa-Befzé- 
deiben lé v ő  gon d ola tit , ’s 
erkőltsi regulájit akarta k ö 
vetn i. A ’ k ö n y v  leg  elébb  
is a ’ b ö ltsefségn ek  fzeretetére  
in d ít : azután  fok  erk őltsi 
regu lákat ád  a ’ n egyven  ne
gy ed ik  R é fz ig , h o l a ’ P a  
Iriarch ák at, F rop h eták at, és 
a ’ Z sidók k öztt éltt nevezetes  
fzem éjfyek et d ítséri. A ’ D eák  
F ord ítá s tökélletefebb  a ’ G ö
rögnél , é s  fok  d o lgok at em 
lít  , rrtellyek az utólfóban  
Hintsenek. Ü g y lá t fz ik , h o g y  
a ’ leg -elfő  F ord ító  tsonkítot- 
ta-ineg  az eredeti írást. D e  
m in th o g y  a ’ Z sidó eredeti 
írás e l-v e fz e t t : a ’ F ordítáfsal 
k ell m eg-érni. Őrig. C /ir jj, 
P rideau x ,

S v í a e r t a s . E ggy Secta  az 
Ind iai B ram ineknél, m elly  
m agát fem m i külső je lle l nem  
fzok ta  m eg-különbböztetni, és 
a ’ köz-nép k öztt igen kevés  
követöji V a  g y  n a'k. M ert 
azon  k ív ü l, h ogy  tu d om á
n yok at igen  n agyon  titkolják, 
m agok - v ife lé  1’ek.kel is k evés  
em bereknek fz íve ik et von h at
ják m agok h oz. K ülönös ér
telm ek a ’ Sm aertafoknak az, 
b o g y  V iiinout és E svarát eggy  
Istennek tartják. Λ. Roger, 
R elig . &c. o f  the B ram ins.P . 
I .  c. a .

t  S o c i  niancsok . így  ne
v ez ik  a z o k a t , a ’ kik az  újabb 
időkben Paulus Sam ofatenus- 
nak , P h otin u sn ak , és· m ás 
Chriíius’ Istenfégét tagad ók 
n ak  értelm eket m eg-ú jíto t

ták.
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ták. Leg-elsö volt azokköztt 
Servetus, kinek tanítvány! 
köztt leg-nevezetelebb Lae
lius Socinus , a* ki félvén 
Olafz Országban az Inquiíi- 
tiótól, onnan el-ment, és fok 
ürfzágokat. öfzve-járván, ’s 
tudományát mindenütt hinte- 
getvén, végre Lengyel Or- 
í'zágba ment, hol á’ maga tu
dományát nyalván kezdette 
tanítani. Meghalván Laelius 
Zürichben, az Ö nyomdokát 
’s tudományát követte Fau- 
llus Socinus; a’ ki i57y-ben 
Lengyel Orfzágba ment, és 
ott magának fok köv-etóket 
fzerzett. A’ Socinus’ tudo
mányát Erdélybe Blandrata 
vitte által, a’ kit az akkori 
Fejedelem János Sigmond hí
vott maga udvari Orvosi
nak Lengyel Orfzágból- Blan
drata Dávid Ferentzet, ki a’ 
Reformatuíbk közziil ment- 
által a’ Socinianuídkhoz, an
nyira meg-kedvelitette a’ Fe
jedelemmel, hogy ez ötét Ud
vari Papjának válaíztaná. 
Ezek ketten a’ Fejedelmet 
a’ magok értelmekre vonták, 
és az öUdvaráta’ magok kö- 
vetöjikkelbe-töltötték; a’Fe
jedelem Őket azon fzábadla- 
gokkal, a’ meliyekkel a’ Ro
mai Catholicuíök és a’ Pro- 
testaníök bírnak, meg-aján- 
dékozta , meliyekkel mind 
ez ideig élnek. Minthogy 
Dávid Ferentz tagadta, hogy 
a’ Christust imádni kellene: 
azért ötét Báthori István Fe
jedelem örökös í'ogíágba te
tette. Blandrata pedig és So
cinus Legyei ürízágba men
tek, hol az u ko^etöjikuek
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leg-fŐbb hellyek és Oskolá- 
jok Rakauban volt. A’ So- 
cinianusok Német Orfzáson 
is igyekezték tudományokat 
terjeszteni , mellyet leg-na- 
gyobb do-menetellel az Alt- 
dorli Akadémiában Soner 
ProfeíTor által tselekedtek; 
Hollandiába Oftorodus és 
Vajdovius vitték-bé a’ Soci- 
nus’ tudományát. Angliában 
mindenkor ellent-állottak an
nak; mindazáitai titkon fok 
követöji vágynak ottan.

A’ mi a’ Socinianufok’ tu
dományokat illeti, azt a’Ra- 
kaui Catechismusbol leg-job- 
ban meg lehet tudui. Fó Prin
cípiumok az, hogy ok fem- 
init be-nem vefznek , a’ mit 
a’ józan okosfág meg-nem 
foghat: azért is ok a’ Szent 
Írásból minden titkokat ki
zárnak: tagadják a’ Chri- 
ílusnak és a’Sz. Léleknek Is- 
ténfégét, és az Istenfégben 
tsak eggy fzeméllyt hifznek: 
az Isteni tökélletesfégek köz- 
zill is tsak azokat vefzik-be, 
a’ mellyeket ők a’ magok jó
zan okosfágokkalmeg foghat
nak ; a’ Chriftus’ elég tételét 
lém foghatják-meg; azért va
lamint a’Christust pufztaem- 
embernek tartják, úgy azt 
is hiízik, hogy ő tsak azért 
jött a’ világra, hogy ö mint 
tanító, a’ maga tudománya· 
és példája által az embereket 
a’ kegyefség útára vezérelje. 
Minthogy hát ók ollyan ld- 
vezítónek, a’ miilyennek a' 
Sz. írás a’ Christust elo-adja, 
ötét nem akarják esmerni; az 
emberi romlottságot is, a’ 
i,«ennyire lehet, kitsinyítik;

eUen-
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ellenben a’ terméfzet’ erejét 
Pelagiuí'sal nagyítják, az hon
nan foly az o Isten’ képe, 
eredeti bún , meg-térés, újjá- 
fzülettetés , és a? Religiónak 
más réfzei felöl való különb- 
bözö értelmek: az el-káriiozt- 
taknak örökké tartó búnte- 
téfeket fém föghatják-meg, 
az honnan azt közzillök fo
kán tagadják; máí'ok pedig 
azt mondják, hogy az el-kár- 
hozttak testestől lelkestől 
femmive lefznek.

Hoornbeek. SummaCorítrov. 
de Socin. Bayle. Diet, artic. 
Socinus. Lubieniecius. in Hifi. 
Ref. Pólón. Sandius. Biblioth. 
Antitrinit. &c.

Sol. L .  Nap.
*  S o l a r e s  vagy C h a m s i . 

Eggy Secta Mesopotamiában 
és a* fzomfzéd tartományok
ban, kik azért neveztethet
nek így, mert'a’ napot tifz- 
telik. Semmi templomok 
nints; hanem a’ főid alatt 
való barlangokban gyülnek- 
öfzve, az hol az ö Isteni tifz- 
teleteket olly tit kosan vifzik- 
végbe, hogy miben álljon az, 
azt még eddig íenki ki-nem 
tanulhatta, főt még azoktól 
fém tudhatta-meg fenki , a’ 
kik közzülök Rerefztyénné 
lettek; mert félnek, hogy a’ 
Chamfik meg - ölnék őket ; 
minthogy azoknak halál a’ 
fejeken, a’ kik az Ő Religi- 
ójoknak mivoltát ki-beízél- 
lenék. Midőn a’ Török Tsá- 
fzárnak Bafái látták volna, 
hogy ezek a’ Chamíik femmi 
Isteni tifzteletet nem gyako
rolnak : ez előtt nem régen 
meg pa^antsolták nékik, je*

lentenék-ki, miben álljon Re- 
ligiójok, ha el-lehetne-é ázt 
a’ T ö rö k  Birodalomban 
ízenyvedni ? Akkor kenteié
nek voltak magokat a’ Syru- 
fokhoz és Jacobitákhoz ad
ni ; noha a’ Kerefztyén Reli- 
giót nem tartják, es a’ ma
gok titkos Isteni tifzteleieket 
gyakorolják. M ic h .  F e v r e .  
Theatr. Tűre.

S OLD in us ok. Görög Scilis- 
maticusok, kik az ö ozerzö- 
jöktól Soldin nevit Görög 
Paptól vették nevezeteket. 
Ezek az V. Századnak köze
pén Saba és Godoiia Oriza- 
gokban támadlak. Ezek a’ 
Mife’ áldozatnának módját e- 
gélzen el-forclították : a' Pa
pok aranyat, a’ Diaconusok 
tömjént , a’ Subdiaconuiok 
myrhát áldoztak: miníhogy 
a’ Napkeleti Maguíök illyen 
ajándékokat vittek a’ gyer
mek* Jefusnak. Igen kevés 
Írók emlékeznek a’ Äoidinu- 
fokról, és bizonytalan ha 
meg-vagynak-é még ?

Sommonocadom. Indiá
ban a’Siam Orl’zágiaknak Fő 
Istenek. A’ Siamiaknak ér
telmek fzerént Sommonoca- 
dotn úgy fzülettetett, mint Is
ten, fzülettetése után minden 
tanítás nélkül, minden menny 
orfzágot, főidet, paraditso- 
mot, poklot, és a’terméízet- 
nek leg-méllyfégefebb titkait 
illető dolgokat tökélletefen 
tudott. Minden dolgokat elo- 
hordott ő, valamellyeket e’ 
világon gyakorta való életé
ben tselekedett, és mineku- 
tánna a’ népet ezen nagy dol
gokra meg-tanította, azokat 

írás-



S om . Som.
írásban foglalta az emberek
nek tanúfágokra. Ezen könyv
ben azt beízélli ö, hogy mi- 
nekutánna Ö Istenné lett, a’ 
maga Istenfégét eggy rend
kívül való tsudálatos jel ál
tal akarta az emberekkel 
meg-esmertetni. Akkor hir
telen eggy aranyból és drága 
kövekből kéfzültt Királyi- 
Székben a’ levegő-égbe fel- 
emelkedett, hol ötét az An
gyalok körül-vévén, nagy tisz
telettel fogadták. Azt mond
ja tovább; midőn Ö Isteni 
méltófágra akart lépni, kü- 
lönbb formában fzáz ciíveu- 
fzer jelent-meg a’ világon, és 
mindenkor azoknak az álla
toknak Fejedelmek volt, a’ 
mellyek közzül valamelyik
nek képét vette magára. Ma- 
jom’képében eggy varost eggy 
nagy tsuda állattól fzabadí- 
tótt-meg: máskor e^gy hatal
mas Király volt Ö, es hét nap
pal az előtt hogy uralkodá
sához fogott, Remete képé
ben a’ maga feleségével és két 
gyermekeivel eggy pufztába 
ment, hol a’ világnak és a’ 
maga indúlatinak meg-halt. 
Az egélz világot öízve-járta, 
az embereket az igaz Reli- 
gióra, mellyet írásban ha
gyott , meg - tanította. Ma
gának fok tanítványokat Szer
zett, kik Papokká lévén, mind 
öltözetekben , mind tudomá
nyokban ötét követték. Mi
dőn Ö nyóltzvan-két eízten* 
dös vólt, kólikában meg
halt , ’s a’ lelke a’ nyóltzadik 
égbe ment. Testét meg éget
ték: de tsontjai épen marad

nak1, mellyeket Peguban ée 
Siamban tartanak.

Vólt neki eggy Thevathat 
nevű atyjafija, 'a’ ki Szintén 
annyit vándorlóit a’ világon 
mint Ö, és mindenkor eggyütt 
Sziilettetett ö vele. Thevat
hat is Istenné akart lenrti, de 
Sommonacodom mindenkor 
ellent - állott neki. De mint
hogy Thevathatnak éles el 
méje vólt; új Sectát állított- 
fel, és magádnak Sok követő
ket talált még a’ Fejedelmek 
köztt is. Ezen alkalmatos
sággal oSzlott a’ világ két rél'z- 
re: eggyik Sommonacodo- 
mot, a’ máíik pedig Theva- 
thatot. követte. De ezért The- 
vathatot nagy büntetés érre. 
Mert minekutánna Sómmo- 
nacodom Istenné lett: Theva- 
thatot a’ pokolnak nyóltza
dik tartományában meg-fog- 
ta, kereSztre ízegezte, töviísel 
meg-koronázta, ’s kegyetle
nül meg - kínozta. Azután 
meg-Szánta ötét, ’s el-botsá- 
totta olly fel-tétel alatt, hogy 
Ö t.iSztelni fogja ezen három 
í'zókat. Phúthang. Thamang. 
Sanghang. azaz: Isten,Isten’ 
Igéje, és Isten’ követője. The
vathat reá állott a’két első Szó
nak tiszteletére: de az har
madikat nem akarta tisztel
ni, azt adván okúi; hogy a’ 
Sankhang Papot jelent, a’ 
Pap pedig bűnös ember, és 
így az Isteni teSzteletét nem 
érdemli-meg. Ezért fzenyved 
most is Thevathat a’ pokol
ban, és még fok ezer efzten- 
deig fog fzenyvedni. Som
monacodom a’ maga lába’ 
nyomait három Orfzágokban

•*8y
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hellyeket fok Szarándokok 
látogatják, hol fok tsudák 
esnek. Ennek az Istennek 
két kedves tanítványt voltak; 
kiknek képeik az ö óltárán 
az ö háta megett állottak. Az 
eggyikrftl azt befzéllik, hogy 
ö eggykor az el-kárhozttak- 
nak kéréfekre, az egéfz föl
det meg-fordította, és a’ po
kol’ tüzét markába fzorítot- 
ta; de azt minden igyekeze
tével is el-nem ólthatta. Az
ért is Sommonacodomot alá- 
zatofan kérte, hogy azt ól- 
tsa-el. De ö azt nem tsele- 
kedte, ezt az okát adván: 
hogy ha az emberek a’ bün
tetésnek félelme alól fel-fza- 
badúlnának, ügy igen gono- 
l’zokká lennének. A’ Siamiak 
még eggy máfik Sommona
codomot várnak, a’ kinek 
el jövetelét az első fogja ki
hirdetni: ez a’remény fég igen 
babonáfokká tefzi őket, és 
könnyen hívőkké: azért is 
fok hamis Sommonacodomok 
fzoktak közttök támadni, kik
kel ők kegyetlenül bánnak. 
Hlyen volt nevezetefen eggy 
Siami ifjú, a’ kit a’ Bonzok 
kéíztettek arra , hogy magát 
Sommonacodomnak mondja. 
Míg a’ Bonzok fzükségesnek 
és hafzosnak látták, addig 
ezt az ifjat játfzódtatlák: az
után hírt költöttek, hogy ez 
az Isten meg akarja magát 
égettetni; a’ minthogy még
is égették ötét, minekutánna 
valamelly itallal efzét vefz- 
tették. Tachard. Voyage de 
Siam. 1.1. '

f  S o m n u s . A’ régi Poéták 
az álmot Isten’ képében ifták-

le ; volt ö az Erebusnak és 
Noxnak, tudniillik a’ Pokol
nak és az Éjfzakának fija, 
és a’ Lethumnak vagy halál
nak atyjalija. Orpheus az 
Isteneknek és embereknek 
boldog Királyoknak, és a’ jö
vendő dolgoknak meg-mon- 
dójoknak nevezi ötét; mint
hogy az Isten gyakran álom 
ban jelenti-meg az emberek
nek a’ jövendő dolgokat, tí- 
vidius fzépen és Poétái mó
don le-írja az ö lakó-hellyét. 
A’Régiek a’ Somnusnak ke
zébe eggy fzarvat és eggy 
elefánt fogat festettek. Vir- 
gilius azt mondja, hogy két 
kapuk vágynak; mellyekeri 
az álom be-megyen, az egy· 
gyik fzaruból, a’ másik ele
fánt tsontból vagyon. Ezen 
Istennek óltára a’ Musák’ 
óltárok mellett volt. A’ Ré
giek azért tartották a’ Som- 
nust Istennek , hogy azzal 
annak nagy hafznát adnák- 
elő. Mert az álom az elme’ 
nyughatallaníágit el-üzi, és 
a’ betegféget könnyebbíti. 
Az Éj íz a ka’ íijának mondot
ták ötét, mert az éjlzaka az 
álomnak tulajdon ideje: az 
halált pedig azért tartották 
atyjafijának , mert ő az ha
lálhoz nagyon hasonló. Vir- 
giliusnak azon mondását , 
hogy az igaz álom a’ ízaru 
kapun, az hamis álom pedig, 
az elefánt tsont kapun me- 
gyen-be, némellyek úgy ér
tik, hogy a’ fzaru kapu a’ 
fzemet, az elefánt tsont ka
pu pedig a’ fzájat jelenti: 
mert a’ mit látunk, az min
denkor igaz, nem pedig az 

a’ mit
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a’ mit más’ fzájából hallunk'. 
Máfok pedig azt mondják: 
a’ Régiek az igaz álmot az
ért hafonlították fzaruhoz, 
mert a’ fzaru az ég félé áll , 
melly azt jelenti, hogy az 
igaz álom az égből fzárma- 
zik: az hamis álmot pedig 
elefánt’ fogához azért hafon
lították , mert az elefánt’ fo
ga a’ föld felé hajlik: melly 
azt jelenti, hogy az hamis 
álom a’ testnek gőzölgésé
től és minémüfégétőlfzárma- 
zik, azért is annak nem le
het hinni. Hogy pedig az 
Alom’ óltára a’ Musákriak 
óltárok mellett volt, azzal 
azt jelentették , hogy a’ ta
nuló embereknek mind a’ lé
leknek, mind a’ testnek tsen- 
desíége fzükféges. Somnus· 
nak fijai voltak, Morpheus, 
Icelus, és Phantafus. L. Mor
ph aus.

O.-pheus. in Hymn. Virgil. 
Ovid. Servius, in lib. 6. Aen.

Soknah. vagy Sunnah. 
Ez az Arabiai fzó azt tefzi, 
a’ mit a’ Zsidó M ifc h n a  te
lken ; tudniillik ollyan Tra- 
ditiót vagy törvényt , a’ 
melly írásban nintsen, ha
nem a’ mellyet eggyik ember 
a’ máliknak élő fzóval ád-ál- 
tal. A’ fokát jelentő fzám- 
banSonan vagy Sunan, melly 
nevet a’ Mahummedanus ta
nítók az ollyan munkának 
adnak, a’ mellyben mindent 
efzve-fzednek , a’ mire őket 
az ő törvények kötelezi; no
ha az világofan nintsen a’ 
Koránban. Azonban a’ Son- 
náht V. Sonánt az H a d it ht<ú. 
és H a n a d ith ta l nem kell öfz-

T

ve-zavarni. Mert ezek az 
utolsók tsak némelly Histó
riák, a’ mellyek nem ege- 
fzen hitelesek. De a’ Son- 
nah olly törvény, mellynek 
a’ Mahummedanusok tartoz
nak engedelmeskedni. Mind- 
azáltal a’ Mahummedanus 
írók, gyakran eggyiket a’ 
máfikért vefzik. D. Herbelot.

Sonnitók. Orthodoxus 
Mahummedanusok, kik az 
Eretnek Sectákkal,nevezete- 
fen a’ Schiitákkal ellenkez
nek. A’ Sonna nevű köny
vet követik.

A’ Sonniták a’ Sonnától 
vették neveket. Mert ók a’ 
Sonna nevű könyvet, melly 
a’Mahummedanusok’ Tradi- 
tiojikat foglalja magában , 
nagyra betsülik; mellyet a’ 
Schiiták, mint Apocryphust, 
és nem az o Törvényt - tévő
jüktől fzármazott. könyvet, 
meg-vetnek. A’ Sonna épen 
az a’ Mahummedanusoknál, 
a’ mi a’ Mifchna a’ Zsidók
nál, és épen ollyan ellenke
zés vagyon a’ Sonniták és 
Schiiták köztt, a’ miilyen a’ 
Rabbinusok és Karaiták 
köztt. L. ftlifchna, Karaiták. 
Rabbinusok.

A’ Törökök Sonnitáknak 
nevezik magokat, ’s ellen
keznek a’ Persákkal , kik 
Schiiták. A’ Törökök tilal
masnak tartják, az hartzon 
fogott Sonnitával, mint rab 
fzoIgával bánni; és ha azok 
pártot - ütnek, azokat vagy 
meg-ölik, vagy fzabadon 
botsátják. De a’ Tatárok, 
kik a’ Törökökkel azon-eggy 
Sect.ából valók, ezt a’ tör- 
* vényt
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v é n y t  nem tartják. O ttk -  
m a n n . Hift.

Sz. Sophia* Temploma 
Conftantinopolisban, mellyet 
Conftantinus Tsáízár kezdett 
építeni, azö íija pedig Con- 
íiantius 360-ban el.vegezett 
és fel - fzentelt. ( a ) Ana- 
ftafius alatt porrá égett, a’ 
mellyet Juftinianus ismét fel
épített: nagyfágáért , külö
nös épületének módjáért , 
fzépfégéért és drágafágáért, 
a* világ’ ditsöfégének tartot
ták , a’ mellyért is így fzól- 
lott Juftinianus: Nenikeka f e  
S o lo m o n . „ Meg-győztelek té
ged* Salamon. ” Le-írták ezt 
az híres templomot Evagrius, 
Procopius, Agathias, de leg- 
tökélletetesebben le-írta Pau
lus Silentiarius, és ő belőle 
Du Fresne. Ez a’ templom 
ma Conftantinopolisban a’ 
Török fö templom, de nints 
meg egéfzen ; mert annak 
nagy réfzét a’ Törökök le
rontották , és tsak azt a’ bólt- 
Jiajtást tartották-meg, melly 
a* templomnak Chorusa volt. 
Négy Minaretek vagy tor
nyok vágynak mellette, a’ 
mellvekböl fzoktájr a’ Mue- 
zinek a* népet könyörgésre 
cfzve-hívni.

A’ nagy ajtó felett belöl 
tnég is lehet látni a’ Christus’ 
képét, a’ ki ülve eggy Tsá- 
fzart á ld , bal keze felől va
gyon Sz. Mária. Az ajtó 
mellett két Porphyrius kő 
ofzlopok köztt vágynak két 
vízzel tele márvány vedrek, 
a’ mellyekben a’ Kerefztyé- 
nek az ö fzívek’ tifztaíágá- 
Qak jelentésére mosdani fzok-

tak. Ez hellyen régenten 
ezen arany betűkkel írott 
fzavak vóltak , mellyeket e- 
lőlröl is , hátúiról is lehetett 
olvasni : Nipjon nnomemuta 
me menen opji'n, az az:,, Mos- 
íátok-el bűneiteket, és nem 
tsak ortzátokat. “ Ma ezen 
edényekből vizet ifznak a’ 
Törökök, midőn a’ lök imád
kozás, térdelés, hajladozás, 
Isten’ nevének gyakori kiál
tása után neki melegedtek.

Dél felöl , hol régen a’ 
nagy oltár állott, vagyon a’ 
Mirabe, vagy az az helly, 
hol a’ Koránt tartják ; a’ 
Nagy Sultánnak ebben a’ 
templomban eggy különös 
háza vagyon, mellybe eggy 
el-rejtett graditson fzokott 
menni. Az ajtó előtt vágy
nak [némelly apró boltoza
tok , mellyekben az Otto- 
manniai ifjú Fejedelmeknek 
hóltt testeik feküfznek. Az 
egéfz épület pompás; noha 
ma nem ollyan fényes, mint 
a’ miilyen volt a’ Kerefztyén 
Tsáízárok alatt, (b)

(a) S o c r . 1. a. O. r6. (b) Gre- 
lo t .  Voyage de Cohftanti- 
nople.

SopnoNiás’ Könyve. Eggy 
Canonicus könyv az ÓTeíta- 
mentomban. Sophoniás a’ 
Chufi fija, prophetált Joíiás- 
nak Ju'da’ Királyának idejé
ben, nem foka az Izrael’ tíz 
nemzetségének rabfágra lett 
vitettetése után, és a Juda’ 
rabfága előtt kevés idővel, 
és így Jeremiáfsal azon idő
beli vólt. A’ Zsidóknak az 
ő Isteni tifztelettel való nem 
gondoláfokat , hüíégtelenfé- 

geket,



bosi. Sms. * 9 3

geket, bálványozáfokat, erő- 
fzak-tételeket, tolvajlágokat, 
és más gonofzfágaikat fze- 
mekbe mondta, ’s azokért 
az Istennek haragját meg-
Í'övendölte. Azután, mint a’ 
Jrophetáknak fzokáfok, inti 

a’ Zsidókat a’ meg-térésre: 
az ö ellenfégeiket vefzede- 
iemmel fenyegeti; vígafztal- 
ja az hívőket az Ekkléíiának 
hellyre álláí’ával, az ö nyo- 
morúíágokból való meg-fza- 
badúlálsal, az Isten’ áldáfá- 
val. Ezt a’ Prophetiát úgy 
lehet nézni, mint a’ többek- 
nek rövid fummájokat; az 
ő Iráfának módja hafonló a’ 
Jeremiáséhoz. C a r p zo v . In- 
trod. in Lib. Can. V. T, Bud
áéi Hift. V. T. per. a. Sect. 
4  §. 39. T. a.

S o s i p o l i s . Eggy Isten, 
kit Peloponnefusban az Eli- 
siek tiízteltek, mellynek ere
dete ez; Az Elisiek az Arca- 
diaikkal hadakoztak,’ és mi
dőn mind a’ két fél az hartz- 
hoz hozzá fogott: az Eli- 
sieknek táborokban meg-je- 
lent eggy afzfzony, eggy gyer
meket tartván á’ karján, és 
nekik fegítséget ígért: az
után le-tette a’ gj^ermeket a’ 
főidre, ’s maga el-t.ünt. El
kezdődvén az hartz, azon az 
hellyen, az hova a’ gyermek
le volt téve, látták hogy az 
Elisiekért eggy fzörnyű nagy 
kígyó hartzol. Ez a’ látás 
el-rémítette az Arcadiaiakat, 
’s az Elisieknek engedték a’ 
gyözödelmet; a’ kik az afz- 
l'zonyt gyermekével eggyütt 
az Istenek közzé fzámiálták, 
az afzfzonyt Ilithiának, a’

T

gyermeket Sosipolísnak ne
vezték. Mind a’ kettőnek 
templomot építettek, ’s óltárt 
emeltek, A’ Sosipolis’ képe 
eggy kis gyermeket muta
to tt, kinek ruhája tsillagok- 
kal fénylett, kezében eggy 
Cornucopiát tartott. Jupi
tert is minden várofok S o ß -  
p o l i s nak nevezték, a’ mellyek 
az ő - oltalma alatt voltak. 
Paus. in Eliac.

S p e s . L .  Reme’nyjég .

S p o n s o r e s . L .  Kom ik . 

S t a d i n g u s o k . Eggy utá
latos Secta, melly 1330-ban 
támadt Német Orfzágban, 
’s a’ Papokon fok erőfza- 
kot és kegyetlenféget vitt- 
végbe. Ezek Lucifert tifz- 
telték: az Isten ellen fel-emel- 
ték magokat ; midőn azt 
mondták, hogy ő ezt a’ Se- 
tétségnek Fejedelmét méltat
lan kárhoztatta-el, azért is 
el-jő az idő, midőn ő pokol
ból ki-fzabadúl, ’s ő velek 
eggyütt idvezül. Innen azt 
hozták - k i, hogy az ember 
nem köteles az Isten’ paran- 
tsolatit meg-Őrizni; minden 
fertelmefségre vetemedtek, 
r e t te n tő  káromkodáfokat 
okádtak, és kegyetlen tsele- 
kedeteket vittek-véghez. A’ 
Brémai Püspökségben, Friefz- 
landban és Saxoniában ter
jedtek - el leg - inkább : tár- 
faíágokat állítottak, a’ Pa- 

okat öldösték, a’ Baráto- 
at kínzották, a’templomo

kat fel-dúltak, és Számtalan 
kegyetlenfégeket vittek-vég- 
be. IX. Gergely P. ferken- 
tette a’ Püspököket és Feje
delmeket ezeknek ki-írtáfok- 
j ra.
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ivi. A’ Brémai Érsek, a’ 
Erabantiai Hertzeg , és az 
Hollandiai Gróf 1034-ben 
fegyverrel mentek ellenek, 
kiket ok a’ magok népekkel 
fok-féle módon meg-ökiöstek, 
a’ kik pedig közzülök meg
maradtak , azokat tsendes 
életre kénfzerítették. D Pin. 
Hilt, del’Eglise. Cent. 3. c. 4.

StancaiustAk. Stancar- 
hak tanítvány!. Stancar Man- 
tuában fzülettetett, a’ lleli- 
gióval kevefet gondolt: főt 
azt mindenkor tsúfolta; 
mellyért is Olafz Orfzágban 
gyanúTágba efett, és bogy 
az Inquiiitiót el-kerúlhefse, 
Német Orfzágba fzaladt: de 
ottan is a’ »Sz. Háromfág el
len ollyan dolgokat Ízólíott 
ő , a’ mellyekért gyülölfégbe 
efett, ’s Német Orfzágot kén
tel en volt el-hagyni. Onnan 
hát Lengyel Orfzágba ment, 
hol, nevezetesen Cracauban, 
Zsidó nyelvet tanított: de az 
oda való Püspök onnan nem 
fokára ki-i'izte őtet, a’ mi
dőn Prufsiába által költözött, 
és ott Königsbergben ismét a’ 
Zsidó a’ nyelv’ tanítójává lett, 
és a’ maga minden - féle 
eretnekfégböl öfzve - fzedett 
tudományát hintegette. De 
föképen azt fürgette , hogy 
a ’ Chriítus tsak emberi ter- 
méfzete fzerént Közben-járó. 
Osiander ellenébe tette ma
gát neki, a’ ki ő vele ellen
kező tévelygést tanított, tud
niillik, hogy mi az Isttennek 
igazfága által igazúlunk-meg, 
és így a’ Chriítus az ö Isteni 
terméfzete fzerént a’miigaz- 
fágunk. Stancarnak lók kö-

vetöjiakadtak: a’ Sacramen- 
tomok ellen fokát fzóllott, 
Luthernek és Calvinusnak tu
dományát, mellynek elöfzör 
nagy pártfogója volt, kárhoz
tatta. A’ Lengyel Püspökök 
fok Synodusokat tartottak 
ellene: a’ Tridentumi Syno
dus is kárhoztatta őtet; va
lamint a’ Formula Concordia: 
is ellene fzóll.

Spondan. ad a. x 5 5 1. A nőid. 
c. 34. Kirch. Hitt. Walch. Ein 
lejt.

S t a t i o n e s . A z héti böj
tök a’ Kercíztyén Ekklésiá- 
ban , mellyek Szeredán és 
Pénteken estek ; másképen 
fél-böjtöknek, Deákul Fetia 
quarta, Feria Sex tónak , az 
hétnek negyedik és hatodik 
napjának neveztettettek. E- 
zen böjtről emlékezik már 
Clemens Alexandrinus és 
Tertullianus. Ennek fzerez- 
tettetésének oka volt a’ Zsi
dóknak az a’ fzándékok, 
melly fzerént ök a’ Chri- 
ftustmeg-akarták ölni, és a’ 
Christusnak pénteken esett 
fzenyvedése. Ezek a’ böj
tök minden héten egéfz elz- 
tendöt által elő : fordultak, 
ki-vévén az Husvét és Pün- 
kost köztt való ötven napo
kat , a’ midőn azokat nem 
olly fzorosan tartották-meg; 
minthogy akkor a’ böjt tsak 
dél utánni három óráig , 
máskor pedig egéfz estig tar
tott.

A’ Montanisták igen fzo
rosan meg-tartották ezt a’böj- 
töt reggeltől fogva-estig, még

Íledig nem úgy mint tsak va- 
amelly Ekkléíiai , hanem 

mint



Sta. Stau.
mint oily fziikféges ésel-múl- 
hatatlan rendélest, a’ melly 
a’ világnak parantsoitatta- 
tott a’ Sz. Leiektől, a’ ki az 
Ö nagy Prophetájok Monta
nus áltál fzoilott. Ebben ál
lott ö közttök és az Ekkléíia 
közttvaló kiilönbbfég, a’mint 
Tertullianusnak üe Jejuniis 
adverfus Psychicos nevű 
könyvéből meg-tettfzik. Az 
Eliberitanumi Conciliumnak 
idejekor lett a’ Szombat né- 
meily napnyúgoti Ekkléfiák- 
ban böjté: és így minden 
heten három böjti napjaik 
voltak. Idővel nagyobb tifz- 
teletben kezdett a’ fzoinbati, 
mint a’ í'zeredai böjt lenni, 
melly et latsanként el is hagy
tak, míg-nem végre minden 
Ekkléfiákban, mellyek a’ 
Izombati böjtöt vették-be, 
azt egéízen-el is hagyták.

Á’ Romai Ekkléliában Sta- 
tióknak az ollyan templo
mokat hívják, a’ mellyek- 
ben bizonyos napokon Indul-
Kmtiát oíztanak. P. O. a’ 

omai Kalendáriumban fel- 
vagyon jegyezve A ldozó Tsö- 
törtök’ hetében Hétfőn a* Sz. 
Mária Maggiorében, Kedden 
a’ Lateranumi és Mária No
vellában , Szeredán a’ Péter’ 
templomában való Statio. 
Így vagyon az eí'ztendönek 
más rélizeire nézve is a’ do
log. Sz. Gergely P. rendelte 
a’ Statiókat Romában a’ké- 
pen, ’s Ö tette-be a’ maga 
Sacramentariumába úgy, a’ 
mint ma a’ Romai Mifsalé- 
ben vagyon. A’ Station ér
tik azt a’ Ceremóniát is, 
midőn a’ Papok vagy a’ Ca-

nonicufok a’ Chorusból ki- 
jönek, és a’ Crucifixus vagy 
a’ Szúz Mária képe előtt éne
kelnek. Bingh. 1. ai. 3.

* S t a u r o p e g i o n . A ’ Stau, 
ros, kerefzt, és Pegnuo, fel-te- 
ízem, Görög fzóktól. Ez a’ 
Görög Ekkléliában a’ Papok
nak az a’ jusok;, melly fze- 
rént ők valamelly templom 
mot vagy kápolnát fel-fzen- 
telhettek , a’ melly úgy lett- 
meg, hogy abbaeggy kerefz- 
tet tettek. Idővel ezt a’just 
egyedül magoknak vették 
a’ Patriarchal, ’s azok a’ 
templomok is , a’ mellyeket 
ők fzenteltek - fe l, nem a* 
Püspököktől, hanem egye
nesen a’ Patriarcháktól füg
gőitek, De minthogy e’ mi
att a’ Püspökök és Patriar- 
chák köztt fzúntelen való per 
volt: ezen justól a’ Patriar- 
chákat Michael Palaeologus 
meg-fofztotta. Du Fresne.

* S t a u r o p h o r o s . í g y  ne
vezik a’ Romai Ekklésiában 
azt, a’ki a’ Procesíión a’ ke- 
refztet fzokta vinni. Con- 
ítantinopolisban a’ Sophia 
templomában ez az hivatal 
némelly Papoké volt , kik 
fü vegeken kerefzt tzímert hor
doztak. Illyenek voltak a’ 
Magnus Oeconomus, Magnus 
Sacellarius, Magnus Scevo- 
phy lax , Chart ophy lax, Prce- 
feölus Sacelli , Protecdicus. 
Du Frefne. Gl. Gr.

* S t a u r o f h y l a x . Egfcy
Pap a’ Jerusalem! Kerelz- 
tyen Ekklésiában, a’ ki a’ 
Christus’ kerefztének darab
ját őrizte. Sokfzor a’ Patri- 
archáknak adták ezt a’ ne- 
4  vet.
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ret. Schmid. Lex. Eccl.
P. 3.

STERCORANISTáK. Ezt a’ 
tsúfos nevet a’ IX. Század
ban azoknak a’ Theológu- 
í'oknak adták, a’ kik azt ál
lították , hogy az Ur’ Vatso- 
rájában való Elementumok, 
valamint más eledelek, a’ 
gyomorban ganéjjá változ
nak. (a)

Ezen akkori időben híres 
vetélkedésre alkalmatosfágot 
fzolgáltattak azok, a’ kik il
letlennek tartották azt mon
dani, hogy az Ür’ Vatsorájá- 
ban való Elementumok ha- 
fonlók más eledelekhez, és 
hogy azoknak valamelly ré- 
fzek az árnvék - izékbe me
gyen. Leg-elölzör Origenes 
vette ezt a’ kérdést gondo
lára, ’s így ízóll felőle : „ A’ 
könyörgés és az Isten’ Be- 
fzéde által ipeg-fzenteltt. ele
del a* gyomorba, onnan pe
dig az árnyék - izékbe me
gyen , annyiban, a’ mennyi
ben az materia , annyiban 
pedig nem megyen, a’ mivé 
az a’ könyörgés által lett. ” 
Annak az Úr’ Vatsorájáról 
való prédikátziónak író ja , 
rnelly Chryfoltomus’ Munká
jának V. Darabjában vagyon, 
ellenkezőt állít, (b) Joannes 
Pamascenus is ezt az értel
met követi, (c) Pafchaíius 
azt mondja „ Szükfégtelen 
dolog ezzel a’ kérdéssel ma
gunkat fárafztani. ” Bertram 
azt állítja, a’ Christusnak 
látfzliatatlan teste nem ol- 
lyan terméfzetií , mint más 
eledelek : de a’ látfzható 
jeleket azokhoz halönlók-

nak mondja lenni. Amala- 
rius fel-tefzi a’ kérdést; de 
nem határozza-meg, hanem 
kinek kinek tettfzésére bízza 
mit hiddjen , fel-vitettetik-é 
a’ Christus teste az égbe, 
vagy testünkben marad, míg 
el-nem temettetiink , vagy 
pedig a’ levegő-égbe el-repúí? 
Rabanus azt mondja , hogy 
az Úr’ Vatsorájában való E- 
lementumok haíönlók más 
eledelekhez. De más írók 
azt hilzik, ezt mondani, il- 
lyen nagy titokhoz nem illik, 
es illendőbb az okofsághoz , 
azt hinni, hogy az Elemen- 
tumok vagy íemmivé leik
nek , vagy mindenkor meg
maradnak, vagy testté és 
vérré, de nem nedvesléggé 
és ganéjjá változnak. Ez 
eggy nevetlen írónak értel
me, a’ kit. Eriger említ, ’s 
a’ mellyel ő tsalhatatlan igaz- 
fágilak tart. Guitmond és 
Alger tovább mennek, és azt 
mondják: az Úr’ Vatsorájá
ban való Elementumok, noha 
úgy tettzenek is , de foha 
femmi rothadást, fém vál
tozást nem fzenyvednek. (d)

(a) Du Pin. Hift. de 1’ Egli- 
fe Cent. 9. c. 7. (b) Cfoys. 
Serm. 38. (c) Damafc. de lid. 
Orthod. 1. 4. c. 13. (d) Mab ill. 
Praef. 1. Saec. 4. ad Heribal. 
c. 3 s. Guit. de vera Euch. 1. 
a. Alger, de Sacram. 1. a. c. i.

* Stoecharium. Eggy fe
jér Papi ruha, mellyet a’ Gö
rög Ekkléíiában a’ Püspökök, 
Presbyterek , Diaconufok , és 
Subdiacoiiulbk vifeltek.

Du Fresne. Ch. Sonntag. 
Difs, de Sioechariis.

Sto-
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STooRjouNKARE.Eggy alfó 

rendi'i Islen a’ Lapponiaiak- 
nál, 7 /Wnaka’Viceje : annyit 
telken mint Igazgató. L. Thor.

Stoorjounkare házi Isten, 
mert minden famíliának tu
lajdon Istene vagyon: a’képe 
eggy nagy faragatlan darab 
kö, a’ mint azt az hegyen ta
lálják ; a’ mellyet, a’ mint Ök 
hifzik , maga Stoorjounkare 
muiat-k-i nekik. Ezen darab kó 
mellé fok más darab köveket 
is raknak,eggyik azok közzül, 
a’ Stoorjounkare’felefégét, a’ 
többek fija.it, leányait, tselé- 
deit jelentik. A’Lapponiaiak 
minden ö bóldoglágokat en
nek az Istennek tulajdonítják. 
Ugyan-ö a’ vadaknak gond- 
vifelöjök is, a’ mellyért a’ 
vadáfzok Ö tóle kérnek fze- 
rentsét. Azt hifzik felöle, 
hogy fenki kedvefebb dolgot 
nem tselekefzik neki, mintha 
valaki az ő lakó - hellyeire 
megyen, a’ miilyenek, a’ kő- 
fziklák, barlangok, és mo- 
tsáros hellyek, az hol ö a’ 
maga tifztelöji köztt meg- 
lzokott jelenni. Schaff. Hilf. 
Lappon.

f Stylitök. így nevez
ték a’ régi Ekkléfiában azo
kat a’ Barátokat, a’ kik fiziin- 
teíen magas ο Íz lop ok on lak
tak. Simeon Stylites volt 
leg-elfó a’ ki ezt az életnek 
nemét a’ Barátok közzé be
vitte-: a meliy olly botrán- 
ko/.tatónak tettfzett az Egyi
ptomi Barátoknak,hogy azért 
ötét az Ekkléfiáböl ki - akar
ták rekefzteni , de azután 
fokán meg-kedvellették azt. 
Eggy malik Simeonról írják,

hogy ö hatvan efztendeig la* 
kott ofzlopon : Aleppius 
Adrianopoliíi Püspök a* ma
ga fzéket el-hagyván, eggy 
ofzlopon hetven efztendeig 
lakott, hol két Chorus Szü
zekkel, és eggy chorus Bará·» 
tokkal éjjel nappal énekelt. 
Füvekkel, gyökerekkel, és 
igen alávaló eledelekkel él
tek , mellyeket nekik a’ leg
közelebb való klastrombol 
fzolgáltattak. DuFresne. Si- 
berus. Difs. de Sanctis co
lumnaribus. EvagrA. i. c. 13. 
1. 6. c. 13.

t  Styx . Eggy pokolbeli 
folyó- víz. Az Istenek ne
vezetesen erre a’ vízre fzok- 
tak esküdni, melly esküvést 
leg-erösebbnek tartottak. O- 
vidius írja, hogy ezt az es
küvést Junóra nézve Jupiter 
fokfzor meg - rontotta. A’ 
Poéták azt írják, hogy a’ 
melly Isten a’ Styxre foga
dott esküvését meg-fzegte, 
azt a’ több Istenek az Ő 
Istenfégétöl fzáz efztendeig 
meg-foíztották. Apollodor. 
Hygin. Virgil. Ovid.

Subdiaconus. Eggy alfóbb 
rendű Pap a’ régi Kerefztyén 
Ekkléfiában , a’ ki a’ Diaco- 
nusnak alája rendeltettetett 
volt, az honnan nevét is vet
te. A’ Subdiaconufokról az
III. Századnak közepén éltt 
írók emlékeznek , midőn Cy
prianus élt, a’ ki maga is 
említi a’ Diaconufokat. Az 
Apoftoli Cnnfiitutioknak író- 
joK, az Apofioloktól hozza 
azoknak eredeteket, ’s em
líti Thamás Apostolt, mint 
adja elejekbe a’ Püspökök- 
j nek,
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nek azoknak ordinatiójo-
kat. De tsak ez az eggy író 
a z , a’ ki így értett: mert a’ 
közönféges értelem fzerént, a’ 
Subdiaconufoknak eredetek 
tsak Ekkléíiai rendelésből 
fzárrnazott.

A’ mi az ő hivatalokat il
le ti: ok tartoztak az óltárt 
íel-kéfzíteni, az Isteni tiízte- 
let’ idején a’ í'zent edényeket 
és efzközöket a’ Diaconufok- 
nak kezekbe fzolgáltatni, de 
az óltár körül, mint a’ Dia- 
conufok, nem fzolgálhattak, 
fót az óltárt el-kerítö rosté
lyon belöl lem mehettek, hogy 
az óltárra valamit fel-tegye- 
nek. Ezen .a’ templombeli 
fzolgálaton kívül, okét kül
dözték a’Püspökök követfég- 
be más Ekkleíiákhoz, Mikor 
ordináltattattak, a’ Püspök 
kezeit nem tette reájok; az 
egéfz ceremónia tsak abban 
állott, hogy a’ Püspök eggy 
üres tányért és poharat, az 
Archi-Diaconus pedig eggy 
víznek való edényt és kelz- 
kenöt adott neki. A’ Romai 
Ekkléíiában mindenkor hét 
Sub-Diaconufok voltak; más 
Ékkléíiákban nem volt a’ fzá- 
mok meg határozva, (a)

A’ Romai Ekkléíiában a’ 
Subdiaconufoknak kötelefsé- 
gek a’ Szent edényekre gon
dot vifelni, vizet kéfzíteni, 
azt a’ pohárban lévő bor köz
zé tölteni, a’ Mife’ idején az 
Epiliolát énekelni, a’ Diaco 
n ushoz az Evangyéliomot vin
ni, és előtte tartani; azt a’ 
Papnak a’ tsókolásra nyúly- 
tani, a’ kerefztet a’ Proces- 
fión hordozni, a’ népnek aján

dékát el-venni. Midőn a’ Sub- 
diaconust a’ Püspök ordinál- 
ja , annak kezeit eggy üres 
tányérra és pohárra teteti, ’s 
azt mondja neki: Videte cu

jus minijicrium vobis traditur 
&c. „ Meg-gondold, millyen 
hivatalt bíztak reád, és az 
Istennek tettízö módon vií'eld 
magadat.“ Azután a’ Candi
datus kezeit az Epiítolára ve
ti, a’ Püspök így fzóll. „Vedd
el ezt a’ Könyvet, és ezzel a’ 
fzabadfágot az Epittolának 
az Isten’ Ekkléíiájaban való 
olvafáfára. A’ Candidatus 
fejér Albában jelenik - meg, 
jobb kezében égő gyertyát 
tart. A’ Litania után a’ Püs
pök az Amictust reá adja, és 
így fzóll: Accipe amidtumper 
que/n defignatur cafiigatio vo
cis, Azután az ő bal kezét 
a’ Manipulufsal meg-ékesíti, 
és azt mondja neki, hogy 
az a’ jó tselekedetnek gyü- 
mőltsét jelenti, ’s a’ Dalma- 
ticát reá adja, melly öröm
nek ruhája, (b)

(a )  Bingh. 1. 3. c. a. (b )  
sUct's Ritual.

+ Successus, vagy Bonus 
Eventus. Eggy Isten a’ Po- 
áuy Romaiaknál, a’ kitől 
olgaiknak fzerentsés ki-me

neteleket várták. Ennek eggy 
templomot építettek a’ Ro
maiak, mellynek némelly ré- 
fzei ma is meg-vagynak Mi
nerva’és.Sz. Euítacnius’ tem-
fdoma köztt. Praxiteles ké- 
zített neki eggy mesterféges 

álló - képet, mellyet Görög 
Orfzágból Romába vittek, ’s 
a’ Capitoliumba hellyheztet- 
tek, Lehet ezen képet a’ Ro

mai
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mai pénzeken is látni, ezen 
fiókkal. Bon. Event. A’ kép 
mutat eggy embert, a’ ki 
eggyik kezében eggy poha
rat, a’ inálikban eggy ka- 
lái’z és eggy mák fzálat tart: 
a’ pohár jelenti azt az örö
met, mellyet ez az Isten tsi- 
nál, a’ kaláízaz ö jó-tétemé- 
nyeit, a’ mák a’ fzívnek tsen- 
d e lsé g é t , melly a’ dolognak 
jó k iónén ételéből fzármazik. 
PH;. 1 36. Varro.

Suchot BENOTH. Eggy Is
tenek a’ régi Babyloniaiak 
nak. Ezek a’ Babyloniaiak 
azok voltak, a’ kikkel azAs- 
fyriai Kirá'.y Salmanafsár Sa
maria tartományát be-ültette, 
és a’ kik az ó hazájóknak Is
teneiknek tifzteletek mellett 
meg maradtak. A’ Rabbinu- 
iok azt mondják, hogy Su
chot Benothnak képe eggy 
fijas tyúk volt. Némelly Tu: 
dófok ezen a’ néven nem Is
tent , hanem eggy bálványo
zó rofzfz fzokast értenek, és 
a’ Suchot Benothot ifjú afz- 
fzonyoknak fátoroknak, vagy 
kurvák’ házoknak fordítják, 
hol minden ifjú afzfzonyok 
életekben eggyfzer idegen férj- 
fijakat esmertek Milyttának 
vagy Venusnak tifztefségére: 
melly ízokást, a’ mint Hero
dotus meg-jcgyzi, Babylon- 
ban követtek. Seiden, de Diis 
Syris. Synt. 2. c. 7. Herodot. 
1. i .  2 K ir. 17: 29.

* S u ffraganeus . Így hív
ták a’ Közép időben azokat 
a’ Püspököket, kikvalamelly 
Metropolitanusnak Dioecefi- 
fében voltak: minthogy nê  
kik a’ Conciliumban volt Suf-

fragiumok vagy fzavok, és 
a’ Metropolitanusnak fzolgál- 
tak , mikor Ö valamelly Püs
pököt fzentelt-fel. Néha a’ 
Suffraganeus Vicariust tefzen, 
a’ miilyenek voltak a’ Püs
pökök mellett is az ő fegítfé- 
gekre. D u Fresne.

Sulfi. A’ régi Gallufok- 
nak Isteneik; a; mint meg- 
tettfzik azon márvány-kövön 
lévő írásból, mellyet Malay - 
ban Laufanne mellett talál
tak. Banira. &  Dominda. I. 
Daedalus. Et. Fato. Icari. FU. 
I. Sulfis Jiiis. Qui. Curam. 
Veßra. Agunt, Iden. Cappo. 
Icari. F. Ezen rofzfz írásnak 
módja a’ IV. vagy V. Szá
zadból fzármazott. Nem le
het tudni mi Istenek lehettek 
ezek. Mantfauc. Ant. Sup. 
piem. T. s.

S.UNNET. így nevezik a* 
Mahummedanufok a’ Religió- 
nak azon parantsolatit, a’ 
mellyektöl bizonyos alkal- 
matofságokkal fzabadok. p.o. 
A’ Salavátot, vagy az hitről 
való vallást - tételt, a’ Zek- 
kiátot, vagy a’ jóízágnak ötve
nedik réfzét efztendonként a’ 
fzegényeknek fzámokra ren
delni, az idvefségnek el-vefz- 
téfe alatt nem fzabad el-mú- 
latni. De a’ környül-metél- 
kedés és más Ekkléíiai cere
móniák Sunnetek; mert a’ki 
azokat el-múlafztja, az nem 
kárhozik-el, főt ha fzükség 
miatt múlafztja - e l, az még 
tsak nem is bún. A’ gyerme
ket hét efzlendös korában 
mettfzik-körül, és azthifzik, 
hogy ha az előtt meg-hal, pa- 
raditsomba megyén. Tovabi

299



Suov. Sup.
bá, ha valaki a’déli imád fág* 
idején háromfzor magát meg
hajtja, mellyet az Isten pa- 
rantsolt, kétfzeri maga meg
hajtását pedig, mellyet tsak 
a’ Propheták parantsoltak, 
el-múlatja, az ugyan vétke
zik, de nem halálofan. Oth- 
man. Hitt.

t  Suovetaurilta. Bizo
nyos innepek a’ régi Roma
iaknál , mellyeket Servius 
Tullius rendelt a’ Mars’ tífz- 
teíségére , ’s a’ mellyeken 
neki a’ Mars’ mezéjén, bi
kát, bakot, és difznót áldoz
tak ; minekutánna azokat a’ 
táborban háromfzor meg-hor- 
dozták; ezek az állatok a’ Ro
maiaknak vitézségeket pél
dázták. Cato azt mondja a’ 
Suovctauriliákról, hogy azo
kat az házi gazdák fzokták 
áldozni, minekutánna az ál
latokat az ö Szántó - földeik 
körül meg-hordozták a’ vég
re , hogy az Ö házaikhoz és 
ióí'zágaikhoz femmi veízede- 
lem ne közelítsen. Solitau- 
rilidnak is hívták ezt az ál
dozatot : mert az állatokat 
egéfzen áldozták-meg. Yeftus. 
JÜionjs. fíalic. 1. 4. Liv. 1.1. 
Cato, de re ruft.

* SUPERPELLICEUM. Ami- 
culum Linteum. Tunica lin
tea, V.  linea, Lim a Sticharia 
Candida veßis. Tunica can
dida. Camajon; Sticharion. 
Alba. Eggy felső fejér ru- 
hájok a’ Papoknak, mellyet 
ftz Isteni tiszteletkor vettek 
magokra a’ régi Kerefztyén 
Ekkléíiában. Ezt a’ ruhát 
vették az Ó Testamentomi 
.Zsidó Papoktól, kik az Iste
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ni tifzteletkor fejér gyólts 
Ephódot viseltek. Ezen ru
hának régifége meg-tettfzik 
Gregorius Nazianzenusnak 
fzavaiból, a’ ki a’ Papokat 
tifztafágra intvén, azt mond
ja , hogy az ő fejér ruhájo- 
kon a’kitsiny motsok is meg- 
látfzik. Hieronymus még vi
lágosabban fzoll, midőn fed- 
di azokat, kik ezen ruhának 
fzükfégtelen voltát állították. 
„ Hogy fértené-meg ( úgy
mond) az ember az Istent 
azzal, hogy a’ Pap az Úr’ 
Vatsoráját fejér ruhában fzol- 
gáltatja-ki ? “

Ezen öltözetnek fejér fzíne 
az Isten’ fzolgajinak ártatlan- 
fágokat és tií'ztafágokat je
lenti. A’ formája femmit- 
fem jelent , noha Duran
dus azt mondja: „ Valamint 
a’ Zsidó Papoknak ruhájok, 
melly övvel az ö testekhez 
volt fzorítvá, a’ törvénynek 
Szolgalatját jelentette: úgy a’ 
bő Superpelliceum az Evan- 
gyeliomi fzabadfágot pél
dázza. “

Ez a’ ruha, valamint a’ré
gi Kerefztyén Ekkléfianak 
más Ceremoniáji is „ a’ Ro
mai Catholica Ekkléfiának 
módja fzerént meg - vagyon 
az Angliai Reformata Ekklé- 
liákban.

Greg. Naz. Or. 31. Hier, ad 
Pelag. 1. i. c. 9. Bingh. 1. 1 j. 
c. 8. Durand. Rational, div. 
oíf.

Su p pl ic a tio . Eggy Szent 
Ceremonia a’ régi. Romaiak
nál , mellyet gyakoroltak, 
vágyj valamelly közöní'éges 
velzedelmes környúl-állások- 

ban
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ban az Isteneknek engefzte- 
lésekre, vagy valamefly fze- 
rentsés áliapatban az Iste
nektől vett jó -téteménynek 
meg-hálálásara. Az illyen 
alkalmatosfágokkal a’ tem
plomok nyitva állottak, ’s 
azokat minden-féle emberek 
nagy pompával látogatták, 
az egéfz város örvendetes 
kiáltásokkal, énekléssel, mu- 
licával hangzott: az óltáro
kon az áldozati barmoknak 
vérek folyt, az egéfz inne- 
pet minden-féle múlatfágok 
zárták-bé: eggy fzóval, a’ 
törvény - házak bé-zárattak, 
fzolgai munkát tenni annyi 
volt, mint az Isteneket meg
bántani. Hlyen innepet tar
tottak eggy napon a’ Roma
iak Roma városának 304. 
efztendejében Marcus Vale
rius és Marcus Horatius Con- 
fulok alatt, a’ Sabinufokon 
vett gyözödelemnek emlé
kezetere. Camillusnak, mi
dőn ö Veji városát meg-vet- 
te, négy napi Supplicatiót 
rendeltek. Pompejust, minek- 
utánna a’ MithridateliSel való 
hadakozást el-végezte, tizen
két napi Supplicatióval tifz- 
telték - meg. Midőn Julius 
Ccefar a’Gallusok ellen ment, 
elöízör tizen-öt, másodfzor 
húfz napi fupplicatiót nyert. 
Hirtius Paníat és Octavianus 
Caefart tizen-öt napi Suppli
catióval tifztelték-meg, mi
dőn Modena városát meg- 
fzabadította. Cicero is azt 
írja maga felől, hogy a’ Ta- 
náts neki Supplicatiót ren
delt , midőn a’ Catilina’ öfz- 
ve-esküvését el-nyomta.

SOI

Ezt a’ Ceremóniát a’ Ke- 
refztyének régtől fogva be
vették, mellyet Procesfiónak 
neveznek. L. Procesfio,

R o fin . Ant. Rom. I. jo. L í v .  
G u th e r . de Jure Pont. T a ff i-  
n u s . de Ludis Secui. P i t i j c u s .

Surkhrag. Eggy Daemon 
vagy G e n i u s , a’ Napkeleti
eknek Traditiójok fzerént, 
a’ ki a’ Caf hegyén azon idő
ben uralkodott , midőn az 
egéfz főid a’ G in n  vagy Ge- 
mufok alatt volt. Ezek a’ 
Geniusok nem tsupa Lelkek 
voltak, hanem volt nekik tes
tek, és így halandófág alá 
is vettettettek. Az Isten az 
ö fok pártütésekért meg-ha- 
ragudott reájok, ’s el-vegez- 
te , hogy őket e’ világ’ igaz
gatójától meg-fofztván, eggy 
más nemil teremtésnek ad
ja azt. E’végre teremtette A- 
dámot, ’s parantsolta a’ Ge- 
niufoknak , hogy neki enge
delmeskedjenek. De Eblis 
az ö Fejedelmek nem akart 
engedelmeskedni , meliyért 
is Ő és az Ö tárfai ördöggé 
változtak. L .  E b l is .

Surkhrag engedett az Is
tennek, és Adámnak alája 
adta magát: az ö Religiójá- 
ra á llo tt, az ő törvényéit 
be-vette, ’s óltalmazta ötét 
Eblis és az Ő társai ellen. Az 
A dám’ halála után, az ő fijá- 
nak fzolgálatjára adta magát 
Surkhrag, a’ ki az emberek
nek Monarchájokká, és az. 
Isteni törvénynek Fő-Papjá·. 
vá lett; a’ kinek az Ő ural·* 
kodásában fegítŐÜl adta Seth 
Rokhailt az Adám’ fiját, a’ 
ki mjuíd«»fél« tudományok-
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ban eggy igen jártas ember 
volt. D' Herbelot,

Susónna’ Históriája. Eggy 
Apocryphus könyv vagy in
kább Réfz az 6 Testamen- 
tomban, melly a’ Susánna’ 
történeteit foglalja magában. 
Susánna volt a’ Helkia leá
nya, Jojakim’ felefége, a’ Ju
da’ nemzetfégéböl, élt a’ ma
ga férjével Babylonban Dá
niellel azon időben, az az, a’ 
világnak3398. efztendejében, 
a’ Christus előtt fjedig 604. 
fcfztendövel. Taníifág végett 
fzabad volt ezt a’ könyvet 
olvasni. Ez a’ Görög nyel
ven a’ Dániel’ könyvének 
eggy réfze; de Zsidóul nin- 
tsen-meg. Ezt a’ könyvet 
fokán nem tsak a’ Canonból 
rekefztették-ki , hanem az 
ebben lévő Históriának való- 
fágát is meg-tagadták , és 
azt tsak valamelly fzent me- 
fének tartották, melly eggy 
tifzta erköltsü afzfzonynak 
képét adja-elo. Ezen érte
lemben volt Julius Africa
nus: Hieronymus pedig tsu- 
pa mesének tartja; noha má
sutt meg-vallja, hogy a’ Gö
rögök , Romaiak, Syrufok, 
Egyiptomiak , azt mint Sz. 
Írást úgy tartották. A’ Ro
mai Ekkléíia azt a’ Dániel’ 
könyvével egyenlő méltófá- 
gúnak hifzi- Hieran. Ápol. 
Ruffin. 1. 2. & Prsef. ad. Dán. 
Epift. ad Jul. Afric.'

Suspensio. A’ Papoknak 
Ekkléfiai büntetések , melly 
két-féle: 1.) Sufpenfio a’ Re- 
nr.ficio, vagy az Ekkléfiai jö
vedelemtől való meg-fofztat- 
tatás. s.) Sufpenfio ab Offi
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cio: vagy az hivataltól való 
meg-foíztattatás. Vagvnak 
példák, mellyek azt mutat
ják , hogy a’ régi Kerefztyén 
Ekkléliában a’ Papokat mind 
a’ kettővel büntették. Cy- 
rianus némelly alíó rendű 
apókról azt mondja, hogy 

őket valamelly vétkekért az 
holnaponként járó réfzektől, 
Divifio menfirua, meg-fofz- 
tották: de Ekkléfiai hivata
loktól el-nem zárták.

Az Hivataltól való meg
fő í'ztattatás abban állott, 
hogy a’ Papot a’ fzolgálat- 
nak folytat áfától el-tiltották, 
vagy bizonyos ideig, vagy 
meg-határozva , vagy veg- 
képen, és meg-nem határoz
va. Az ideig való Sufpenfio 
tsak bizonyos ideig zarta-el 
a’ Papot az hivataltól, melly 
idő el-telvén, ismét folytat
hatta hivatalát. De a’ vég
képen való Sufpenfio örökre 
meg-fofztotta a’ Papot min
den Papi hatalomtól és mél- 
tófágtói, ’s a’ Laicufok köz
zé vetette őtet, az honnan 
régi hellyére való vifzfza-ine- 
netelét foha többé nem re- 
ménylhette. Ezt a’ Sufpen- 
(iót Deg adattáriak, is ne
vezték.

A’ Sufpenfiónak elfő ne
mével a’ kifsebb bűnösöket 
büntették. Így az Epaoniai 
Concilium azt rendelte, hogy 
ha a’ Püspök vadáfz kutyát 
és fólom madarat ta r t, há
rom , ha Presbyter, két, ha 
Diaconus, eggy holnapig Su- 
fpendáltattafsék. De a’ Su
fpenfiónak utólfó nemével 

tsak.
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1>sak az igen nagy bűnösök 
ellen éltek.

Volt a’ Laicufoknak is Su* 
fpenííójok, melly abban ál
lott , hogy az engedetlen bű- 
noföket az Ür’ Vatsorájával 
való éléstől el-zárták. Ezt 
ki ['seb b Excommunicat iának 
is hívták.

Bingh. 1. 17. c, i. §. 4. 5.6.
Suva. A’ Japánoknál a’ 

vadászatnak Istene. A’ kik 
a’ Suva’ Pagodájaba akarnak 
menni az ő tifzteletére , azok 
eggy Bambo nevű nádból ké- 
fzültt , ’s gyóltstsal be-te- 
kertt abrontson tartoznak ál
tal - bújni. Minthogy Nan- 
guesacque Tartománya e- 
gyenesen ennek az Istennek 
oltalma alatt, áll: azért is ő 
ott leg nagyobb tifzteletben 
vagyon, hol az ö innepén 
nagyProceíTiót tartanak. Élöl 
mennek két fejér igás lovak, 
azok után fok féle záfzlók, 
mellyek a’ Suva’ Hieroglyphu· 
maival tele vágynak: a’ záfz
lók után után vifznek aranyos, 
rövid fzéles lántsákat, eggy 
pár fejér tsizmát, eggy da
rab hofzfzű rúdra akafztott 
papirost , melly utolsó az 
Ekkléíiai hatalmat jelenti: 
két ember eggy ládát vifzen, 
mellybe alamisnát hánynak: 
a’ lada után vifznek fok-féle 
M-kofit, vagy nyóltz fzegeletű 
firnátzos gatereket fzékeken. 
Ezek után mennek a’ Papok 
és a’ nép. A’ templomhoz 
érvén, kiki a’ maga hellyé- 
re ül, ’s a’ Hellyt-tartónak 
négy követei a’templom’ E- 
löl járójinak tifztefseget tefz- 
uek.

Suv.

E z e n  alkalmatosfággai 
Bambo nádból eggy kuny
hót tsinálnak, mellyet tem
plomnak neveznek, ’s a’ Su
va’ képét abba hellyheztetik, 
hogy az az ő múlatságokat 
láthafsa. Az egéfz innepen 
a’ Poéták mutogatják tenet- 
fégeket; ’s nevezetesen az & 
Isteneiknek jeles tselekede- 
teiket éneklik. Kaempf, Hilf. 
Jap.

f. Syl vanus. Eggy mezei 
Isten a’ régi Romaiaknál és 
Görögöknél, a’ ki az erdők
re , barmokra, és határokra! 
vigyázott. Némellyek a’Fau
nus’ fijának tartják, Plutar- 
chus pedig azt mondja, hogy 
ötét Valerius a’maga leányá
tól Valériától nemzette. A’ 
Poéták azt írjak , hogy Syl- 
vanus eggy Cyparifsus nevit 
gyermeket fzeretett, a’ kit 
Apollo Cyprus fává változ
tatott: azért hordozott Syl- 
vanus mindenkor Cyprus ágat 
kezében. Feneílella azt mond
ja , hogy Pan, Faunus, és Syl- 
vanus, tsak eggy Istennek kü- 
lonbböző nevei voltak. A’ 
Papjait Lupercufoknak, az 
innepét Lupercaliának hív
ták. L. Lupercal a Virg. Ec,
10. Hor. Epod. a. Juv. Sat. 6. 
Plutarch in Parab. Feneflella 
de Sac. Rom.

Symbolum apostolicum. 
L. Confejfio

f. Synagoga. Ez a’ Gö
rög fzó gyülekezetét tefzen: 
a’ Zsidóknál pedig jelenti az 
Isteni tifzteletnek hellyét. 
Mikor kezdették a’ Sjmago- 
gákat, az bizonytalan. Né- 
mellyek a’Bírák’ idejekre vi.

Bík
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fzik , mintha már azok alatt 
a’ Canaan’ földén lettek vol
na Synagogák: máfok azt 
mondják, hogy azokat a’ 
Salamon’ temploma után kez
dették építeni, és azokkal a’ 
templomtól mefzfze lakók 
templom hellyett éltek. De 
hogy a’Babyloniaifogfág előtt 
Synagogák nem voltak, né- 
mellyek onnan hozzák-ki, 
mert az Ó Teítamentom azok
ról foha nem emlékezik. Igen 
hihető hogy midőn Esdrás a’ 
Sz. írásnak gyakori olvasá- 
fát rendelte: akkor kezdőd
tek ezek a’ közönféges épü
letek a’Synagogák is, hogy 
ezekbe a’ törvénynek olva
dására és az imádkozásra öfz- 
ve - gyülhefsenek. Ez után 
kezdettek a’ Synagogák olly 
közönfégesekké lenni, hogy 
azokat majd minden hellyen 
lehetett találni. Jerufalem- 
ben a’ Chriíhis’ idéjekor 480 
Synagogák voltak, az idege
neknek Synagogájikon kívül, 
a’ miilyen volt a’ Libertinu- 
foké. Jerufalemen kívül Da- 
mafcusban,Antiochiában,Ga- 
lilaeaban és más hellyeken,fok 
Synagogák voltak,a’ mellyek- 
ben az írást-tudók és a’ Rab- 
binufok tanítottak: noha né
ha mátoknak is meg-enged- 
tettetett a’ tanítás, az által 
a’ kit Archi-Synagogusnak 
hívtak.

Eggy rendelés fzerént; min
den hellyen kellett Synago- 
gát állítani, az hol tíz fel
nevelkedett fzabad fze- 
méllyek vóltak, a’ kik az Is
teni tifzteleten jelen lehettek.

Synagogábau való Isteni
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tifztelet imádfágból, Sz. írás’ 
olvalásából, ’s annak világo- 
fításából állott. Az imádíag 
a’ Liturgiában meg-vólt ha
tározva : de már ma annak 
femmi határa nints. L.Imdd- 

fdg. ,
Máfodik réfze a’ Synago- 

gában való Isten tifzteletnek 
a’ Sz. írás’ olvafáfa, melly 
három-féle volt. Az 1.) a’ 
Kiriath Schema a.) A’ Tör
vénynek. 3.) A’ Propheták- 
nak olvafások. A' Kiriath 
Schema, a’ Sz. írásnak há
rom Szakafzaiból áll. Az elfő 
vagyon % Mós. 6: 1. verstől 
fogva, 9. vériig. A’ máfodik 
S Mós. í r .  1 3 .  verstől fogva 
az ai. verfig: az harmadik 
4  Mós. 1 5 :  3 7 .  verstől fogva 
a’ Réfznek végéig. És mint
hogy az ellő Szakaiz a’ 
Schema fzón kezdődik; mind 
az hármat Schemdnak, ’s az 
Olvafását pedig Kiriath Sche
mdnak nevezik.

Harmadik réfze a’ Syna- 
gogában való Isteni fzolgá- 
latnak a’ Sz. írásnak világo- 
sítása, a’ mellyben az írást- 
tudók intették a’ népet a’ 
Törvény és a’Propheták eránt 
való tifzteletre; azonban a’ 
magok eránt való tifzteletről 
fém felejtkeztek-el.

Az innepeken kívül a’ Sy- 
nagogában való Isteni tifzte- 
letré minden héten három 
napot rendeltek, mellyeken 
háromfzor jelentek-meg a’ 
Synagogákban, úgymint reg
gel, délután, és estve ; ezek 
a’ napok Hétfő, Tsöt.örtök, 
és Szombat volt.

A’
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A’ Synagogában való Iste
ni ti íztelet nem volt a’ Páni 
Kendhez kötve, minta’tem
plombeli fzolgálat, melly az 
áldozatokban állót. Mindent 
a’kinek elég tudománya volt, 
fel-vettek a’ Synagogában 
való fzolgálatra. I )e hogy 
a’ jó rend fel-állhafson , min
den Synagogában voltak bi
zonyos hívatalú emberek, a’ 
kik az Isteni tiízteletnek kü- 
lönbbözö nemeire vigyáztak. 
Az elfő rendbeliek voltak a’ 
Synagogának Vénei, a’ kik 
a’ Synagogában minden elő
fordulható .dolgokra vigyáz
lak ; ezeket hívták Mrchify- 
nagogusokaak , vagy Syna
goga’ Fejedelmeinek: nem 
bizonyos hányán lehettek 
ezek minden Synagogában. 
Ezekután volt a’ Synagoga’ 
fzolgája, a’ ki az imádkozás
ban a’ népnek fzájának ne- 
veztettetett ; minthogy Ö 
imádkozott elöl. Scheliach 
Zibbornak, az az Gyüleke
zet’ Angyalának is hívták. 
Erre vagyon tzélozás midőn 
a’ Sz. János’ Mennyei látá- 
fában az Aíiai hét Ekklési- 
áknak Püspökeik Gyüleke
zet’ Angyalainak mondáit át
látnák. A’ Synagoga’ Izol- 
gája után voltak a’ Diaconu- 
tok, vagy a’ Synagogának 
alább-való fzolgaji. Ezek 
viseltek gondot a’ Törvény- 
könyvre , a’ fzent edények
re, és a’ Synagogához tar
tozó dolgokra. A’ Synago
gának utólso állandó fzolgá
ja volt a’ Tolmáts , a’ ki 
Chaldaeai nyelven el mondta 
azt, a’ mit Zsidóul olvastak.

U

A’ Synagogák vagy a’ vá
rótokban , vagy azokon kí
vül voltak, még pedig rend- 
fzerént magas hellyen : a’ 
Profeuchkktól abban különb- 
böztek , hogy ezek tetejet- 
lenek, amazok pedig teteje- 
fek voltak. L. P<ofeuchák.

A’ Synagoga’ közepén volt 
eggy helly, az hol a’ Tör
vényt olvasták. A’ napke
leti réfzen állott eggy láda, 
a’ mellyben polztoba takar
va tartották a’ Törvényt. 
Az alzízonyok eggy rosté
lyos karban voltak , a’melly- 
böl Ők láthattak és hallhat
tak; de őket fenki fém lát
hatta.

A’ Babyloniai fogfágból 
való haza jövetel után állí- 
tott-fel Esclrás eggy társatá- 
got fzáz húfz fzeméllyekből, 
inellynek Feje Ő maga volt. 
Ezt Nagy Synagogának hív
ták. Ennek kötelesfége volt 
azokat az hibákat meg-job- 
bítani, a’ mellyeket a’ Zsi
dók a’ Törvénynek megtar
tása körül ejteltek, és a’ Sz. 
könyveket öízve-keresni, ’s 
azokat Canonba fzedni. Pri- 
deaux. Connect. Buxt, Syn. 
Jud. Sigon. de Rep. Ebr. 1. 11. 
c. g. Lightfoot. in centur. 
Chorogr. Matth, c. 76. God
win. Mos. & Aron. Leo Mut. 
P. i. c. 10.

’Stnaxírium .Eggy könyv 
a’ Görög Ekkléíiában, a’ 
mellyben a’ Szenteknek éle
tek és innepeik röviden le- 
vagynak írva. Du Frejne. Gl. 
Gr.

*Syncellus. Volt ez a’ 
Romai és Görög Ekkléfiábaa

,csgy
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eggy Pap , a’ ki a’ Püspök
kel és Patriarchával eggyütt 
lakott, ’s annak minden tse- 
lekedeteire vigyázott, hogy 
így ö minden gyanúságot el- 
kerúlhefsen. Conílantinopo- 
lisban régenten a’ Patriarcha’ 
halála után a’ Syncellus ál
lott annak hellyébe; és így 
az ó hivatala fő vólt,a’mellyet 
idővel több fzeméllyek, köztt 
ofztottak - meg, a’ kik köztt 
a’ leg-elsót Proto - Syncellus- 
nak hívták. A’ Görög Tsá- 
fzárok fok érdemes Püspökö
ket Syncellus ylugufialis, Pon
tificalis titulu fsai tifzteltek- 
meg. Meurs. in Glos. Gr. Svi- 
cerus. in Thes. Eccl. Du Fres
ne. Gl. Gr.

* SYNCRETiSTáK. így ne
vezik azokat, a’ kik a’ kü- 
lönbbözö Religiókat meg
akarják eggyeztetni ; vagy 
leg - alább azon vágynak , 
hogy ha az hitre tartozó dol
gokban meg-nem eggyezhet- 
nek is , kiilsöképen eggymás 
köztt békefségben éljenek. E- 
zen nevezetnek eredete a’ 
Creta Szigetnek lakofaitól 
fzármazott. Mert noha ezek 
magok köztt mindenkor vifz- 
i’zát vontak is: mindazáltal 
ha valamelly külső ellenségek 
támadt, az ellen egyenlő a- 
karattal mindnyájan fel-kel
tek. De ez az egyefség tsak 
addig volt, míg az ellenség
gel való hadakozás tartott: 
annak vége lévén, ők is a’ 
magok köztt való vifzfza-vo- 
nást. ismét el kezdették. In
nen Syncretistrfknak mondják 
azokat, kik a’különbbözö Re
ligiókat meg-akarják eggyez-

30ό

tetui, ha fzinte eggyik réf? 
is a’ maga értelmet el-nem 
akarja is hagyni. Sokan vol
tak illyenek a’ régi Zsidók 
köztt. Hlyen volt az Izrael’ 
Királya Jeroboam, a’ ki az 
arany borjúknak tifzteleteket 
Danban és Bethelben fel-állí- 
totta : de úgy hogy a’ Jeru- 
falemi igaz Isteni tifzteletet 
fém vetette-meg; úgy gondol
kodván, hogy ez a’ két-féle 
Isteni tifztelet eggyütt meg
állhat. Hafonló Syncretisták 
voltak a’ Samaritanuíok ; kik 
az igaz és Pogány Religiót 
öfzve-kötötték: mellyért is 
a’ Syncretismust, Samarita- 
nismusaak is hívják. Az E- 
vangyéliom’ idejének kezde
tében, a’Religióra nézve fok- 
féle vetélkedőiek fzármaztak: 
mellyeket némellyek le-akar- 
tak ugyan tsendesíteni, de 
az igazfágnak kárával. Hlyé
nek voltak az hamis Apoiio- 
lok, kik a’ Zfidó Törvényt 
az Évangyéliommal, a’ Po
gány Philoföphiát a’ Kerefz- 
tyén R e l ig ió v á l  akarták 
eggyesíteni. Nevezetefen mi
dőn a’ IV. és a’ következett 
Századokban az Arianuíök, 
Neflorianufok, Eutychianu- 
fok, és más Eretnekek nyug- 
hatatlankodtatták az Ekkle- 
ílát, és a’ Tanítók köztt lók 
vetéíkedéfek támadtak: azo
kat az illyen meg-eggyezteté- 
fek által akarták le-tsendesí- 
teni. Hlyen a’ Zeno Tsáfzár’ 
Henoticona, vagy Epifiola Pa- 
cificatoridfi, mellyet ő 483- 
ban kiadott, hogy azzal a’ 
Chalcedoniai Conciliumban 
eggy mástól el idegenedett üí- 

ve-
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veket öfzve-békélltefse. Mert 
noha a’ Tsál'zár ezen Levelé
ben az elébbi Symbolumok 
és Cyrillusnak tizen-két Ana- 
themáji fzerént, az KkkLéfiá
nak igaz tudományát meg
erősíti is : mindazáltal eunek 
valóságos tzéljaaz, hogy a’ 
Chalcedoniai Conciliumnak 
erejét el-vegye, ’s az Euty- 
chianufokat az Orthodoxu- 
fokkal meg-eggyeztefse. Az
VI. Században hafonló dol
got tselekedett AnaltaliusT sá- 
iz ír; a’ Zeno’ Henoticonkt a- 
karta fel-állítani, ’s azokkal 
a’ kik magokat annak elle
nébe tették, igen keményen 
b int. A’ Reformatio’ idejé
től fogva is voltak ollyanok, 
kik a’ két Proteftans réfzt 
eggymáfsal, mint Duraeus , a’ 
Catholicufokat a’ Proteltan- 
fokkal meg-akarták egyeztet
ni. De nevezeteién a’ Helm- 
ftadti TJieologufokat és azo
kat hívják Syncretiftáknak, a’ 
kik Georgius Calixtust követ
ték, a’ ki a’ Proteftanl'oknak a’ 
Catholicufokkal való eggyes- 
fégeket javaíolta; az honnan 
fzármazott ofztán a’ Belliim 
Syrier etifiicum; és a’ ConJ'en- 

fu s  repetitus fidei verte Luthe- 
rance nevű könyv. Calixtus- 
nak nevezetes ellenlégi vol
tak Calovius, Hüllemann, 
Dorfch, Dannhauer ’s a’ t.

Plut. de amore Fraterno. 
Svidas, in voce Creta. Athen. 
Deipn. 1. 3. ΕναξΓ. Η. E. 1. 3, 
c, 14. Paul. Diae. Hill. mile. 
1. i$. Niceph. 1. 16. Rango. in 
Hilt. Syncret. a’ mundo con- 
d to. Calov. Hift. Syncret.

SvNEDRlUM, L. Sanhedrin,
* u

Syn .

S ynecia . Eggy itinep a* 
régi Athenebelieknél, mellyel 
ók Minervának fzentellek. 
Eredetét illyen alkalmatos- 
laggal vette. Cecrops Ki
rálytól fogva Thefeuiig, At
tica városaiban mindenütt 
mástól független Magiltratu- 
fok és Törvény-fzékek vol
tak : úgy hogy azok tsak a’ 
vefzedelmes kÖrnyiíl-álláfok- 
ban folyamodtak a’ Király
hoz. De Tiiefeus Királyfág* 
ra jutván: ezen Fellofége- 
ket el-nyomta , és mindert 
hatalmat Athénébe v itt, az 
hova kellett minden lakó- 
foknak folyamodni. Es mint
hogy Theíéus ezt a’ Miner
va’ tanátsából tselekedte: 
azért fzentelték neki a’ Syn* 
ecia nevű innepet.

Thuoyd. 1. i,
f  Synergistük. így ne

vezték a’ XVI, Században 
Német Orfzágban azokat a’ 
TJieologufokat, a’ kik lát
ván hogy a’ meg-térés’ dol
gában az embernek fzabad 
akaratját a’ maga erejétől 
Luther igen meg-fofztotta; 
azt kezdették tanítani, hogy 
a’ meg-térésben az ember fza
bad akaratja eggyütt-mun
kálkodik a’ Sz. Lélekkel. Ezt 
az eggyütt-munkálkodástGö
rögül Synergithiak hívják, az 
honnan vették neveket is 
ezen értelemnek óltalmazóji. 
Ezen értelemnek fundamen» 
tomát Pirasmus vetette-meg, 
a’ de libero arbitrio nevű 
munkájában , melly ellen írta 
Luther De fervo arbitrio 
nevű könyvét. Erasmustkö 
vette Melancthon, ötét pe» 
a dig
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dig M ajor,Eber, Crell, Stri-
f el, Pfeffinger, ’s  a '  t .  A’ 

ik ezek ellen voltak, azok 
közt.t nevezetes Flacius Illy
ricus , a’ ki midán Strigelius- 
fal vetélkedne , ellenkező ér
telembe , ’s Manicheisniusba 
eleit. Ez a’ vetélkedés ne
vezetesen Thuringiában lók 
háborúságot Szerzett. Meg
halván mind a’ két réfznek 
fejei, a’ vetélkedésnek is vége 
le tt: a’ Synergisták’ értelme
ket pedig a’ F o r m u la  C on- 
c o r d ia s b z n  meg-vetették. M i-  
crce l. Synt. Hifi. Eccl. S c h lü s -  

J e lb u r g . Catal. Haeret, v i d á m  
& F r e h e r . in vita Strigel. & 
Flacii.

* Sywa. Eggy Isten-Afz- 
fzony a’ régi Németeknél, a’ 
kinek képe eggy mezítelen 
afzfzonyt mutat, térdig érő 
hajjal: a’ fején kofzorú volt, 
eggyik kezében almát , a’ 
urálikban fzóló-gerézdet tar
tott. Ökröt és embert, ne
vezetesen Kereí’ztyéneket ál
doztak neki. A’ képét Lo- 
tharius Tsáízár’ parantsolat- 
jára a’ Lubeckai Püspök Vi- 
celinus törette-öfzve. S c h m e lz .  
Difs. de Idol vet. Misn. in
colar.

* Szabad  - kö - mívesek .
L .  F r e y  M a u r e r .

SzéL. V e n tu s . A’ Régiek 
a’ Szeleket Isteneknek tar
tották, kiknek Királyok Aeo
lus volt. Herodotus írja, 
hogy midőn a’Xerxes’retten
tő hadi féregétől a’ Görögök 
meg-ijjedtek:a’ Delphiíi Ora- 
culumtól azt a’ parantsola- 
tot vették, hogy a’ Szelek
nek áldozzanak, ’s azok ne
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kik fegítségekre lefznek; azért 
is ők oltárt, építettek, ’s ál
doztak. A’ Szeleknek tifzte- 
leteket is a’ Napkeletiektől 
vették a’ Görögök. Mert a’ 
mint Strabo és Herodotus 
bizonyítják, a’ Perfák tifztel- 
ték azokat: Pauíanias azt 
írja hogy Görög Grízágban 
Megalopolisban eggy Istent 
fém tifzteltek úgy , mint az é- 
fzakifzelet. Feftusazt mondja 
a’ Lacedaemoniaiakről, hogy 
ők a’ Taygetüs hegyen a’ 
ízéinek, annak gyorsa (ágá
nak jeléül, lovat áldoztak. 
Athénében volt eggy nyóltz- 
fzegeletil torony, mellynek 
mindenik óldalán a’ nyóltz 
fzelek közzül eggy-le volt 
festve a’ felöl, az honnan az 
a’ fzél fzokott fújni. A’ to
ronynak hegyes tetején ült 
eggy réz Triton , kezében 
eggy botot tartván, melly 
a’ fzelek’ fuváfok fzerént fo
rogván , a’ bottal azt a’ fze- 
geletet mutatta, a’ melly felé 
volt fordulva.

A’ Maldiviai Szigetben la
kók is a’ tengeri útazáskor 
a’ Szelekftek Királyoknak fo
gadást tefznek, mellyet haza 
menetelek után-meg is tellye- 
sítnek. E’ végre a’ tenger 
parton fok alkalmatofságok 
vágynak kéfzítve, hol fok
féle fűfzerfzámokkal meg-ra- 
kott apró hajókat áldoznak, 
mellyenét meg-gyúlytanak, 
a’ tenger felé fordítanak,hogy 
a’ fzél és habok bennek meg
ütközzenek, míg-nem ege
iken meg-eméliztettetnek. ti
zek az emberek olly igen 
tifztelik a’ fzelet, hogy fo*.
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ha arra az honnan a’ ízéi 
fúj, nem köpnek, vagy fem- 
mit ki - nem veinek: a’ ten
geren J»edig arra nem mer
nek nezni, az honnan a’ fzéí 
jo. Homer. II. 53. Firg. Aen. 
í. 3. Herod. 1. 7. Rel. Cer.
T. 4.

Sze n tek . L , Beatification 
Canonifatio, Legenda, Reli- 
quiák, Tsuddk.

Szenteknek  Jelenősek. 
Eggy innep az Egyiptomi 
C o p t u s Kerefztyéneknél,
mellyet a’ Gemianai tem
plomban a’ Szenteknek meg- 
jelenéfeknek emlékezetekre 
három napón fzentelnek. Az 
a’ kápolna a’ mellyben ez a’ 
jelenes eíik , úgy vagyon ké- 
fzítve, hogy annak fala a’ 
dolognak képét és a’ vilá- 
goísagot vifzfza-veti; mellyet 
az eggyilgyű nép valófágnak 
hifzen. P. o. ha látnak a’ fa
lon eggy lovon ülő embert, 
azt Sz. Györgynek tartják; 
minthogy ötét úgy fzokták 
festeni. A’ Szenteket ma
gok az emberek fzóllongatják 
név fzerént, ’s azoknak tifz- 
teí'ségekre énekelnek, imád
koznak , végre vendégesked
nek. Vantleb. Rel. dello Stato 
pres, deli’ Egitto.

Sz e n t  F öld . l . f ö l d .
Sze n tel ő s . L. Confecratio.
Szén t e l i  t  víz. L. Fiz.
S z o m ba t . Nvúgodalom- 

nak ’s az hétnek hetedik nap
ja. A’ Szombat’ innepének 
meg-fzenteltettetéfe a’ világ
gal kezdődött. Mert midőn 
az Isten a’ világ’ teremtéfére 
hat napokat fordított volna, 
az hetedik napon a’teremtés-

U
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tÖl meg-fziint, és azt nyúgo- 
dalomhak napjává rendelte, 
(a) A’ Szombatot meg-elöző 
napot Szombat’ estvejének, 
vagy Szombatra kéfzítő nap
nak nevezték (b) a’ Zfidók. 
A’ törvény fzerént olly fzo- 
rofan meg-kellett a’ Szomba
tot tartani, hogy azon fém 
ételt főzni, fern tüzet gyúly- 
tani nem lehetett; hanem 
mindeneket a’ Szombat előtt 
kellett el-végezni. Ha a’ Szom
batot meg-előzö napon útra 
mentek,aztnapnyűgöt elöttel- 
kellett végezni. Auguftus Tsá- 
fzár kedveket akarván a’ Zfi- 
dóknak keresni, parantsola- 
tot adott, hogy Pénteken ki- 
lentz óra után eggy Zíidót is 
törvény-fzékre ne idézzenek. 
Minthogy a’ Zfidók tartot
tak tőle, ne talám a’ Szom
bat őket a’ munkában éri: 
azért azt bizonyos órákon 
előre ki-kürtölték. Kürtőitek 
elöfzör kilentz, vagy a’ mi 
fzámláláfunk fzerént, dél u- 
tánni három órákor : akkor 
a’ mezőn való munkától meg- 
fzűnteki: nem foka azután is
mét kürtőitek, akkor a’ vá
rosban is a’ mester emberek 
el-hagytáka’ munkát, ’s mii· 
hellyeiket be-zárták: utoljá
ra nap le-menttkor kürtőitek, 
’s lámpátokat gyúlytogattak.

Ekkor ofztán kezdődött a’ 
Szombat, és más nap le-ment- 
tig tartott. Ez idő alatt a’ 
Zfidók minden munkától meg- 
fzüntek , főt még a’ barmok
nak is nyugodni kellett. A’ 
Rabbinufok a’ Szombatról 
fok fzükfégtelen kérdéfeket 
támafztanak. Szombaton a* 
3 város-
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városból nem volt fzabad to
vább utazni két ezer ölnél, 
mellyet Szombat napi járó 
földnek hívtak: (c)mellyfzo- 
!> ást azon építettek, hogy mi
dőn azlzraeliták Egyiptomból 
ki-jöttek, a’ Szövetség ládája 
az ö fátoraiktól annyira volt, 
az honnan azt hozták-ki,mint
hogy nekik fzabad Szomba
ton a’ Gyülekezet’Sátorához 
menni , imádkozni , azért 
eggy annyi mefzfzefégböl ál
ló útra akarmelly végből 
menni , a’ Szombatnak meg- 
rontáí’a nélkül meg-leliet, es 
pints ezen parantsolat ellen. 
„ Szombaton minden ember 
otthon legyen, és fenki az ő 
hellyébol ki-ne menjen heted 
papon, ”(d)

Valamint az hétnek minden 
hetedik napja nyugodalom’ 
napja volt a’ népnek; úgy 
minden hetedik el'zlendö is 
nyugodalomnak efztendeje 
volt a* földnek 5 mert akkor 
nem volt fzabad fzántani, vet
ni , fzöiöt mettfzeni; és a’ 
melly gyümőjtsöt a’ föld tér 
mett, az nem a’ gazdájé, ha
pern mindennel közönféges 
volt. Az iílyent. Szombat’ 
vagy nyugodalom’ efztende- 
jépek hívrak, E’ végre az hat 
eíztendökben, nevezeteién az 
hatodikban, hetedik efztendó- 
re való elcséget is kellett fee. 
rezni. (e)

Az újabb Zíidók fzorofan 
meg-tartják a’ Szombatot. Ha 
Szombaton valamelly barom 
verembe élik , azt abból ki
nem vonják, mint régen tse- 
lekedtek, hanem oda vifznek 
annak enni. Semmi fegyvert, 
pénzt, ezüstöt nem hordoz
nak magokkal, főt még tsak 
nem is illetik azokat, főt tsiz- 
májokat fern tifztítják - meg, 
és a’ mi nagyobb, a’ balllát 
fém ölik-mcg. (f)

A’ Pogány írók emlékez
nek a’ Zfidó Szombatról, de 
tsak a’ magok tudatlanfágo- 
kát árúlják-el. Tacitus azt 
hitte, hogy a’ Zfidók a’Szom
batot Saturnus’ tifztefségére 
fzentelték, mint a’ Pogányok. 
Plutarchus ezt Bacchusnak 
tulajdonítja, kit Sabosnak ne
veztek. Appianus Gramma
ticus azt mondja, hogy a’ 
Zfidók a’ Szombatot abból 
az utálatos nyavalyából va
ló meg - fzabadúlásnak emlé
kezetére ízentelték, mellyet 
Egyiptomi nyelven Sabbojis- 
nak neveztek, (gj Períius a’ 
Szombatot. Böjti napnak tar
totta lenni, (h)

(a) iM ós.s. (b) Mark.is: 
42. (c)Tsel. 1: 12. (d) aMós. 
16: 29. (e) 3 íVlós. 25. (f) Leu 
Mut. Cer. Jud. (g) Appián* 
Hilf. 1. s· Sympos. 1. 4. 1. 2. 
(h) Pers. Sat. 5.

Szüzek. L. Virgines. 
SzúzESöée· L· Virginitas.

T.
* ^T^abellariusok; így kik eggyik Ekkléiiából a’ má-

J  hívták a’régi K. Ekkle- íikba hordozták a’ levelet, 
fiában azokat a’ Habokat, a’ Mert félvén a’liersíztyének a’
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Pogányoktól, az illyen levele
ket bizonyos fzemélLyekre 
bízták, melly lúvátalt nem 
is ízégyenlettek a’ Papok. 
Illyen Tabellariufok voltak 
Tychicus és Onehmus, kik 
által küldötte Pál Ephefusba 
és ColoíTéba a’ maga Leve
leit. Ef. 6: 22. Kol. 4: 7. Fi- 
fehér, de Theodrotnois. S. Le
gatis. V. E. c. s·

Ta j-ki. vagy l i. így ne
vezik Cliinában a’ Tudólök 
a’ leg-fÖbb Valófágot. Azt 
mondják, bogy ezt lehetet
len leírni, mert ebben fém- 
mi más matériákban valótö- 
kélletlenfég nintsen. Azon
ban ezt a’ mérő fontnak ten- 

elyéhez, és az ajtó-farkhoz 
asonlítják. A’ T a j-k i v. L i  

eggy ollyan Valófág, melly 
minden dolgok előtt vo lt; 
de azoktól azt nem lehet 
meg-különbböztetni: mert az 
az éggel, főiddel , öt Ele- 
mentumokkal azon-eggy do
log, úgyhogy bizonyos érte
lemben minden dolgot Taj-ki· 
nek vagy Xmek lehet nevez
ni. A’ mint ezek a’ Tudó- 
fok a’ T a j- k ir ö l vagy Tirol 
fzóllanak, azt lehet ki hoz
ni , hogy ők valófággal Is- 
tent-tagadók. És noha ők 
is, mint az Epicureufok, (zó- 
val meg-engedik, hogy va
gyon eggy első Ok, mellytől 
minden dolgok vágynak: 
mindazáltal valófággal nyil
ván Istent-tagadók.

G e n e r a l .  H iß .  o f . C h in a .  
&c. V. 3.

t  Talapoxs. Papok Si
ómban, Peguban, és más In
diai ürfzágokbau. Ezek kiá

ll

Krómokban laknak, mellyek 
négy fzegeletüek ; a’ kö
zepeken templom vagyon , 
melly körül állanak a’ Tala- 

oifoknak Cellájik, mint a’ tá- 
orban a’ fátorok. Vágy

nak afzfzony Talapoisok is, 
kik a’ férjfijakkal azon-eggy 
klastrombán laknak. — Vágy
nak Nensekis, vagy ifjú Ta- 
lapoifok, kiket az öregek ne
velnek. Minden klastrom- 
nak vagyon eggy Superiora, 
a’ kit Sancrátnak neveznek. 
L. Sancrat,

A’ Talapoifok tsupán tsak 
alamisnából élnek: az idege
nek eránt nagy fzeretetet mu
tatnak , a’ kiknek fzámokra 
minden celia mellett két ka- 
marájok vagyon; örökös fzü- 
zesfégre kötelezik magokat, 
melly ellen ha ki vét, azt ka
róhoz kötözik, ’s meg-égetik. 
Sok ideig gyakran próbál
gatják őket , vagynak-é al
kalmatos miné mű Cégeik a’ 
fzent életre: a’ kikben vala- 
melly fogyatkozást találnak, 
azokat a’ Laicufok közzé de
gradálják. A’ Pap mikor 
predikállani akar , lábait ke- 
refztbe maga alá tsapván , 
eggy karos fzékbe ül, ’s a’ 
Textust mindenkor a’ Som- 
monacodomból válafztja - ki. 
Minekutánna a’ Textust el
olvasta; a’ Gyülekezet keze- 
it az ég felé emeli, fejét meg
hajtja, és így kiált: „ Ez az 
Isten’ líefzéde , és tökélletes 
igazfág. ” A’ Talapoisok fok- 
féle böjtöt tartanak, kivált 
víz-áradáskor : az imádko
zásban Glvafóval élnek , 
melly fzaz nyóltzvan golyó- 
4 bilok-
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bifokbol á ll, a’ földön ül
nek fel-emeltt és öfzve tett 
kezekkel, ’s az ő Istenek
nek képére , melly eggy 
afztalon elüttök áll , meg
merevedett fzemekkel néz
nek. Hajókat, fzakállokat, 
ízemöldököket, új hóidon 
el-fzokták nyírni, a’ kilen- 
tzedik holnapban. Az ötö
dik holnapnak újfágán az ö 
Isteneiket jó í'zagú vízzel 
meg-mosfák; de azoknak fe
jeiket foha lém illetik. Reg
gel elébb fel-nem kelnek, 
míg úgy meg-nem világoso
dik , hogy a’ kezeken lévő 
ereket ineg-láthassák ; attól 
félvén, hogy valamelly bo
garat vagy férget meg-talál
nak ölni, melly nekik tilal
mas. Mihellyt fel-öltöznek, 
a’ magok Superiorokat azon
nal a' templomba kiférik, 
hol eggynéhány imádfágot 
el olvasnak, vagy énekelnek.

A’ reggeli Isteni tifztelet 
után házról házra járnak 
kóldúlni: í'zóvai í'emmit nem 
kérnek,hanem az hol éízre ve- 
fzik hogy nem akarnak ne
kik adni, onnan azonnal el
mennek. A’ kóldúlás után 
fölöstökömöznek; az eledel
nek leg első falatját az ö Is
teneiknek áldozzák : vége lé
vén az ételnek, kiki klastro- 
mi íöglalatofságához lát, 
melly olvadásból, imádkozás
ból , és elmélkedésből áll. 
Ebéd után az ifjú Talapoi- 
1,'okat tanítják , azután eggy 
kevés ideig nyúgodni mennek: 
az estveli Isteni tifzteletet 
úgy vifzik végbe, mint a’ 
reggelit. Akkor lehet vala
ki Talapoilsá, ’s akkor jühet-

ki közzülök , mikor akar. 
Ha valaki érzi arra való haj- 
landófágát, hogy Talapois- 
fá legyen : arra neki a’ Su- 

eriortól engedelmet kell 
érni. Azmeg-lévén, azt az 

Ö atyjaíijai és baráti tántz és 
éneklés köztt Procel'sióval ki
férik a’ klastromba; hol ha
ját , fzakállát, fzemóldökét 
el-nyírik, ’s a’ Sancrat öl
tözetet ád neki; ’s eggy for
mulát mond-el elölte, de a’ 
mellyet í’enki-fem ért. Ha 
valaki közzúlök Kerefztyén- 
né lefzen: annak ellent nem 
állanak , mert azt hifzik, 
hogy a’ jó tselekedetek által, 
akarmellyik Religióban id- 
vezülhet az ember. Az hóltt 
testeket igen pompáfon te- 
metik-el: mert azt tartják, 
mennél pompásabban teme- 
tik-el valaki’ testét, annak 
lelke annál méltófágofabban 
költözik valamelly Fejede
lemnek vagy baromnak tes
tébe. Tacchard Travels. La 
Loubere. Defcription of Siam. 
Olearius. Mandelslp.

* Τλι-assius. Eggy Isten 
a’régi Romaiaknál, a’ ki a’ 
lakodalmakra és az házalók
ra vitelt gondot. Azért is 
Ötét a’lakodalom’id éjén í’zok- 
ták fegítségül hívni. Liv. Plut.

T a t.F.n. így nevezik a' 
Zsidók azt a’ négy fzegeletü 
fejér ('üveget, a’ mellyet ok 
a’ Synagogában imádfág’ ide
jén viselnek Ennek eredetét 
Mósestől hozzák, a’ ki le
jővén a’ Sinai hegyről, ortzá- 
ját be-fedezte, hogy annak 
fzemfényt vefztö fényét ne 
látnák az Izrael’ fijai.

A’
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A’ Taleden finórok füg

genek : mindenik finomak öt 
kötéléi vágynak, mellyek a’ 
Mófes’ öt könyveit jelentik. 
Ezek a’ finórok elöl ’s hátúi 
függenek, annak jelentésére, 
hogy eggy igaz Zsidónak úgy 
kell a’ törvénynek parantso- 
latival környúl - vetettetni, 
mint eggy kő-fallal. A’ mint a’ 
íinór a’iüvegről függ; ott ezen 
ízók vágynak. „Áldott legyen 
az Úr, a’ ki minket a’ maga 
törvénye által meg-fzentelt, 
és a’ ki ineg-parantsolta ne
künk , liogy af Zizithet hor
dozzuk. ” Némellyek ezen ál
dáskor a’ Taledet tsókolják. 
ÍS'émellyek azt mondják, hogy 
a’Zíidók a’Taledet a’Roma
iaktól, azok pedig Aeneastól 
vették. L· o Mut Firg.Aen.l.3.

* T alisman, vagy Mu- 
thalsans , némelly képek, 
vagy értzre, kőre ’s a’ t, 
inettfzett figurák, mellyeket 
bizonyos időkben fok babo
nás Ceremóniákkal kéfzíte- 
nek ; a ’végre, hogy ha az em
ber azokat magánál hordoz
za, vagy bizonyos hellyen 
el-áfsa, le-tefzi, tartja, az 
által minden - féle vefzedel- 
met el-távoztathat. P. o. ha 
va lamellyOrofzlán’ képét va
laki el áfsa akkor , midőn a’ 
nap az Orofzlánban vagyon, 
a ’ kőtől; a’ ki pedig a’ Scor
pio’ képét áfsa-el,. mikor a’ 
nap a’ Scotpióban vagyon, 
az a’ Scorpió’ harapáfától 
meg-fzabadul. Hogy valaki 
jó kedvű , fzép , erős legyen, 
a’ Venus’ képét áfsa-el, mi
kor a’ nap a’ Mértékben, 
Halban, vagy Bikában jár.

A’ ki Talismant hordóz, az 
tsudálatos dolgokat lát. 
Hogy valaki a’ kalmárfágban 
és játékban fzerentsés legyen, 
a’ Mercurius’ képét ezüstre 
mettfzi; a’ ki jó győzödel- 
mes katona kíván lenni, az 
a’ Mars’ képét vifeli. Hogy 
valaki a’ Királyok előtt nyer
jen kedvefséget , a’ napot 
eggy Királynak képében festi- 
le , a’ ki eggy thronusban ül, 
mellette eggy orofzlán áll, 
midőn a’ nap az Orofzlán- 
ba megyen. A’ Talisman 
képek közzé fzámlálják a’ 
Trójai Palládiumot is, a* 
Romai A nd ié t, a’ Confian- 
tinopolili Fatalis Statudkát, 
a’ Memnon’ álló képét Egyi
ptomban, a’ melly minden 
nap fel-keltekor meg-mozdúlt, 
és Oraculumot adott: a’ For
tuna’álló-képét,melly Sejanu- 
sé volt; a’ Virgilius’ arany na- 
dályait, azt a’gólyát, melly et 
Conílantinopolisban Apollo
nius tsináltatott, azt a’ vi
tézi képet, melly a’ várost 
a’ pestistől oltalmazta, ’s azt 
a’ réz kígyót, melly onnan 
minden kígyókat el-üzött. 
Innen lett a z , hogy midőn
II. Mahummed ezt a’ várost 
meg-vette, és ezen réz kígyó
nak fogait öfzve-törette, fok 
kígyók mentek a’ város’ la
kodra, de azoknak femmit 
nem árthattak, mert fogaik 
fzinte úgy meg-vóltak törve, 
Valamint a’ réz kígyójé. A’ 
Talisman három-fele, Afiro- 
norniai, M ágiái, és Elegyes, 
Az Yljtronomiai az égi jegyek
ből , tsillagzatokból ’s a’ t. 
áll ; azokat mettfzik vala- 
5 melly
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melly értzre. A’ Mágiái né- 
nielly rendkívül való figurák
ból, babonás befzédekbol, 
és esmeretlen Angyaloknak 
neveikből áll. Az Elegyes 
taémelly jeleknek és barbarus 
neveknek öfzve-elegyítések- 
böl lefzen; de a’ mellyek 
fém nem babonáfok, lem nem 
valamelly esmeretlen Angya
loknak nevekből vágynak. 
Kémellyek azt liií'zik, hogy 
a’ Talismannak leg-elfő ta- 
lálója Apollonius Tyanaeus 
Volt; mafok azt az Egyipto
miaknak tulajdonítják, kik 
felöl Herodotus azt írja, hogy 
6k adtak leg-előfzör a ’ tizen
két égi Isteneknek bizonyos 
neveket , és az állatoknak 
képeiket ők mettfzették kö
vekre: noha ezt mátok Sa
lamon Királyról befzéllik. A’ 
Samothraciaiaknak Talisma- 
nok arany gyűrű volt, melly - 
be drága - kő hellyett vafat 
foglaltak. A’ Samothraciai 
Istenek vifeltek gondot a’ Ta
lisman tudományra. Azok
nak az Isteneknek neveik 
Axierus , Axiocerfo, Axio- 
cerfus, Casmilus , kiken Ce- 
rest, Proferpinat , Plútót, 
Mercuriust értik. Az Egyi
ptomiaknak, a’ kiktől más 
nemzetek a’ gyűrű Talismant 
vették, voltak más Talis- 
manaik is , az ö testeknek 
minden rétiéhez képest. In
nen vagyon az , hogy az 
Egyiptomiaknak koporfó-kö- 
veiken olly fok Isteneknek, 
embereknek, és állatoknak 
képeiket lehet látni. A’ leg
régibb Talismanokat plán
tákra, fa ágakra, gyökerek
re fzokták tsinálni. A’ maiak

nem olly mesteríegefek mint 
a’ régiek. A’ betűjikről, 
mellyek Arabiaiak, Törökök, 
vagy más napkeleti nyelven 
valók , meg-lehet esmerni. ’ 
Gregorius Turonenfis azt írja, 
hogy Paris várolát eggy 
ollyan tsillagzat alatt építet
ték , melly azt a’ túztöl, kí
gyóktól és’ egerektől meg
őrizte : és hogy midőn tsak 
hamar az építés után eggy 
tűz. támadáskor eggy hídnak 
eggy bólt-hajtása ketté fza- 
kadt, abban a’ varosnak ol
talmazó kétTalismánait,eggy 
réz kígyót és eggy réz egeret 
találtak. De mind ezek hi* 
jábanvalófágok , és tsak az 
embereknek könnye* hívö- 
fégeken épültek. Catharina 
de Medicesről a’ II. Henrich 
Frantzia Király’ felefégerol 
írják, hogy neki Talismána 
volt, melly által minden 
V ól11 FrantziaKirály okát eggy 
tükörben elö-tudott állítani. 
De ezt Prosper Marchand 
bizonytalannak írja. L. Te- 
raphim. Salnias. in Cercce- 
tium. Geber. Baco. Paracel- 

Jus. .Agrippa de occulta Phi
los. Camill. Leonardi in Spe
culo Lapjd. GaffareLli. Curio- 
fitates inauditae.

f T almud . A’ Zsidóknak 
Isteni tilzteletet és erkőltsöt 
illető tudományokat magá
ban foglaló könyv. Ennek 
eggyik réfzét, melly a’ Tex
tusból áll, Míjchndnak, a’ má- 
likat , melly annak Com- 
mentariusa, Gemardnuk hív
ják. Ezen Gyulyteményre 
a’ Zsidóknak "ei-fzéledések 
adott alkalmatosfágot. Mert 

Rabbi
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Rabbi Jehuda 190-ben min
den Traditiókat, értelmeket, 
világosításokat öfzve-fzedett, 
’s azokból lett a’ Mijchna. 
De Rabbi Chua írígyfégböl 
annak ellenébe épen ellen
kező Traditiókat fzedett-öfz- 
v e , mellyeket a’ Mifchnába 
be-tett. A’ templomnak el- 
pufztúlása után 300. efzten- 
dókkel Rabbi Jocbanan ké
szítette a’ Gemarát, melly 
a’ Mifchnával eggyütt a’ Je- 
rusalemi Talmudot teízi. Mi
dón azután a’ Zsidók Baby- 
loniába mentek, R. Aí'eeggy 
új Gemarát kéfzített , mel- 
lyet a’ Mifchnával eggyütt 
Babyloniai Talmudnak ne
veznek.

Ezen két Talmudokban 
vagyon a’ mai, egéfz Zsidó 
Religio be-foglalva, mellye
ket ők a’ törvény mellé tefz- 
nek. Némelly Kerefztyének. 
nagyra, máfok femmire-fem 
betsülik a’ Talmudot: má
fok pedig a’ kettő köztt a’ 
közép utat tartják. Magok 
a’ Zsidók köztt is találkoz
tak a’ Talmudnak ellenfégei. 
Ezeket Sebarimoknak neve
zik , kiket a’ Zsidók merő 
azon Scepticufoknak vagy 
kételkedőknek tartanak. A’ 
Mifclma tifzta Zsidó nyel
ven, de olly röviden vagyon 
írva , hogy azt alig lehet 
meg-érteni: a’ Gemara Chal- 
daeai romlott nyelven, még 
pedig ollyan öfzve vifzfza 
vagyon írva , hogy azt a’ 
Zsidók közzűí is kevefen ér
tik. A’ Jerusalem! Talmud 
olly homályos, hogy azzal 
kevés Zsidók élhetnek. Azért

mikor a’ Talmudot citálják, 
közönfégesen a’ Babyloniai 
Talmudot értik: ha pedig a’ 
malikat értik, ezt a’ fzót Je- 
ru fc h a lc t im i, mindenkor hoz
za tefzik. A’ meféken kívül, 
fok hamis dolgokkal, és hi
bás ido-fzámlálással tele va
gyon a’ Talmud. De az il- 
lyen hibákra nem fokát vi
gyáznak a’ Zsidók'. Ez a’ 
Talmud Olafz Orfzágban 
meg-vagyon a’ Zsidóknak 
tiltva, úgy hogy ezt nekik 
fém olvasni, lem tartani nem 
fzabad. A’ Mifchnánák fok 
Editiója vagyon; nevezetes 
az Hollandiai, mellyben a’ 
vocalis betűk is meg-vagy- 
nak. Surenhuíius 168 8-ban 
ki-adta a’ Mifchnát Zsidóul 
és Deákúl, a’ Majmonides és 
Bartenora Commentariusá- 
val, és némellyTudófok’jegy- 
zéfeikkel, 6. Tomusban foli- 
ant formában. Leg - bei.se- 
febb, de leg-ritkább az egéfz 
Talmud, mellyet Bomberg 
adott ki Venetiában; mert 
annak exemplárait a’ Nap
keleti Zsidók nagyobb réfzént 
el-hordták, L .  S e b a r im . K a .  
r a i t á k .  R a b b in u s o k .  S e r r a r , 
de Rabbin. 1. 1. c., 9. B a r t o . 
lo c . Bibi. Rab. S i x t u s  S e n .  
G e n e b r a r d .  K ig n ie r ,  B u x -  
to r j f .  M a r s h u m . B a s n a ·  
g e . & c ,

f Sz. Ta.mÓS -A p o fio l. Az 
iunepe élik Decemb. 21. n. 
Más néven D id y m u s x x a k  hív
ták, nieliy kettőst tefzen. Az 
Evangyéliom nem mondja- 
meg az Ö hazáját és fzárma- 
záfát. Bizonyos hogy ő Zü- 
dó és talám G alibából való 

volt.
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volt. Melly igen ragafzko- 
dott legyen Ő a’ Chritíusfioz, 
onnan meg-tettfzik, hogy mi
dőn a’több Apoítolok kérték 
a’ Chrillust, hogy nemenjen- 
vifzíza Judaeába, hogy ötét 
a’ Zfidók meg-ne kövezzék: 
vele eggyütt el-akart menni, 
noha az ő élete veszedelem
ben forgott. Minthogy ő nem 
volt jelen , mikor a’ Chriftus 
fel-támadáfa után meg-jelent 
Tanítványinak : nem hitt a- 
zoknak befzédeknek, hanem 
maga fzemeivel akarta látni 
a’ fel - támadtt Idvezítőt; a’ 
kit midőn látott, vallást tett 
róla. A’ Christus meg-dítsér- 
te Tamást azért hogy ő hitt, 
minekutánna látott: de lók
kal inkább dítsérte azokat, 
a’ kik ha nem látnak is , hifz- 
nek az Evangyéliom’bizony
ságának. Sors fzerént Par- 
thiába ment ö az Evangyéli- 
om’ predikállására: de járt 
Mediában, Perfiában, Car- 
maniában, Hyrcaniában, és 
Bactrianában is. Azután In
diába ment fzinte Taproba- 
náig, melly ma Sumatra. A’ 
Portugallufok azt befzéllik, 
hogy Sz. Tamás előfzör is 
Scotora Szigetébe ment, melly 
az Arabiai tengeren vagyon, 
onnan ment Cranganorba. 
Minekutánna ott Sokakat meg
térített , tovább ment Nap
kelet felé, és mindenütt nagy 
elő - menetellel predikállván, 
Coromandelbe vifzfza - tért, 
és annak FŐ-várofában Me- 
Jiapourban Sagamot a’ Tar
tomány’ Fejedelmét meg-lé- 
rítette. A’ Braminok félvén 
attól, hogy az ö betsületek

315
le-fog fzállani a’Tamás’ pre- 
dikálláfa á lta l: ötét meg-öl- 
ték. Az ö tanítvány! testét 
el - temették abban a’ tem
plomban, mellyet ő Melia- 
pour várofában építtetett volt. 
Némellyek azt mondják, hogy 
onnan az ö testét Edelsavá- 
rofába vitték: de a’ Napke
leti Iíerefzlyének állhatato- 
fan azt mondják, hogy az 
az ö halálának hellyén ma
radott, az honnan Emmanuel 
Portugalliai Király Goába 
Indiának nevezetes várofába 
vitette.

Tamás Apollóinak tulajdo
nítanak némelly Apocryphus 
könyveket. A’ m e l l y  Evan
gyéliom az ö neve alatt va
gyon, azt a’ Manes’ tanítvá
nya írta , és mind eggy a’ Je- 
fus’ gyermeklégéről írott E- 
vangyéliommal. Sz. Tamást 
áts lineával és fzegelet-mé
rővel festik , mellynek fun- 
damentoma az , a’ mit Ab- 
diás az ő életének írója be- 
fzéll felőle : h o g y  tudniillik 
ö eggy Indiai Királynak Gon- 
dofarnak eggy fzép palotát 
épített: de a’mellyen a’ menny
országot kell érteni.

E u s . 1. 3. c. I. C h ry s . N ic e p h .  
C a v e . T i l l e m .  B a s n a g e .

f Sz.. TamÚS. Aquinas’ In- 
ne;jf, mellyet a’ Romai Ek- 
kléíia Mart. 7. n. tart. Sz. Ta
más Dominicanus Barát volt 
a’ XIII. Sz. A’ Pythagoras’ 
Meitinijifychujü'a. fzerént fo
kán azt hitték felőle, hogy 
ö belé az Auguftinus’ lelke 
ment által. Eggykor Neapo- 
lisban eggy Crucifixus meg- 
fzóllalt, ’s azt kérdette tő

le.
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le. ,, Jól írtál felőlem Ta
más ! mi jutalmat kívánfz ? ” Ő 
pedig azt felelte: „Mást nem, 
hanem tsak téged’ Uram! “ 
A’ Legenda azt írja, hogy 
midőn Ő eggykor ifjú korá
ban eggy Crucifixus előtt 
imádkozott, el-aludt, ’s azt 
álmodta, mintha az Angya
lok az ő tzombjait fzorofan 
öízve-kötözték vólna, és a- 
zon időtől fogva femmi ren
deletien indulatot nem érzett 
magában.

Sz. TAMás Becket, Can- 
tuariai Érfek, meg - ölettetett 
II Henrich alatt. Polydorus 
Vergilius le-írja, mint állott 
az Isten bofzfzút a’ Sz. Ta
más’ ellenfégein. Minthogy 
Ötét a’ Király’ ellenségének 
tartották ;'a’ nép annyira gyű
lölte ötét, hogy midőn Kent 
tartományának eggy várójá
ba ment: a’ lakotok tsúfság- 
ból az ö lovának farkát el
vágták; de ezt a’ tselekede- 
tet az Isten úgy büntette-meg,. 
hogy a’ kiknek ebben réfzek 
volt, mind azoknak maradé
kaik ló farkkal lettek a’ vi
lágra. Innen vette eredetét 
az Anglufoknál a’Kanti hofz- 
fzú farkról való példa-befzéd. 
A’ Legenda pedig azt írja. 
„Eggy madár, a’ mellyet meg
tanítottak a’Tamás’ nevét ki
mondani, eggykor a’ kalitz- 
kájából ki-repült, mellyet 
eggy karoly madár űzőbe 
vett. De a’ madár a’ Sz. Ta
más’ nevét kiáltotta, tnellyre 
a’ karoly madár a’ főidre le
déit. Innen a’ Legenda ezt 
hozza-ki. „Ha Sz. Tamás a’ 
madarat illy kegyefen meg
hallgatta , meaeél inkább

meg-hallgatja ö a’ Kerefztye- 
neket, kik neki efedeznek.“

Sz. Tamás Sz. Máriának 
fogadást tett a’ fzüzefség felől. 
Midőn eggykor némellyekkel 
tárfafágban volt, kik az 6' 
fzeretöjiknek ajándékaikkal 
ditsekedtek: azt mondta, ne
ki is vagyon eggy Szeretője, 
a’ ki neki mind azoknál drá
gább ajándékot adott. Mi
dőn amazok fürgették ötét, 
hogy az ajándékot mutafsa- 
meg : a’ templomba fzaladt, 
Máriának imádkozott, a’ ki 
neki meg-jelent, ’s eggy fzép 
kis ládát adott; a’ mellyet 
midőn fel-nyitott, abban eggy 
ízép Papi öltözetet talált.

Melly nagy tifzteletben volt 
legyen Sz. Tamás az Anglu
foknál , meg-tettfzik a’ Can- 
tuariumi Ekkléfiának laistro- 
mából. Eggy templomban az 
említett városban három ól
tárok voltak, eggyik a’ Chri- 
ftusé, a’ máfodik Sz. Máriá- 
jé , az harmadik Sz. Ta
másé. A’ Szent Tamás’ ol
tárának ajándéka efztendeig 
954. font Sterlingre, 6. Sil- 
lingre, 3, Stüberre ment: a’ 
Sz. Máriájé 4. fontra 1. Sil- 
lingre, 8. Stüberre: a’ Chri- 
fluféra eggy pénzt fém tettek. 
A’Sz. TamásHnnepe Decemb. 
29. n, élik. B a r o n .  M a t t h .  
P a r i s .  R a d  d e  D ic e to .  J S eu b rig .  
G e r v a s .  & c .

SZ.  T A M á S  K E R E S Z T Y é N E r .  
így nevezik azokat a’ Kerefz- 
tjéneket , a’ kik az Indiai 
Fél-ízigetben a’ tenger öblén 
innen laknak. Ezeknek la- 
kó-hellyek nevezetesen Cran- 
ganor3 é s  a’ körül való tar·
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tományok. Vágynak Nega* 
patanban, Meliaporban, An- 
gamalében is, túl Cochinon, 
Jiol az ö Érsekek is lakik, a’ 
ki a’ Babyloniai Patriarcha 
alatt vagyon. Azért nevezik 
őket Sz. Tamás’ Kerefztyé- 
neinek , mert Sz. Tamás A- 
postol abban a’ Fél-Sziget
ben predikállott, a’ melly- 
ben ók laknak, és ugyan-ott 
fzenyvedet Martyr halált is. 
Ezek a’ Kereíztyének külö
nös tifzteletet mutatnak Sz. 
Tamás eránt.

Mióitátol fogva a’ Portu - 
gallusok azon tartományban 
meg - telepedtek , a’ Pápa 
gyakran küldött oda Misfio- 
nariusokat. De Albuquer 
que Francifcanus és Goában 
első Érsek, 1546-ban Cran- 
ganorban eggy Collegiumot 
állított - fe l, a’ mellyben a’ 
Romai Anyaízen teggvliáz’ tu
dományára és ceremoniájira 
tanítanák/ az ifjakat. Maria 
Josef Serrai Püspök , a’ kit 
a’ Babyloniai Patriarcha kül
dött oda, be-vette a’ Romai 
Ekkléfiának ceremoniájit; a- 
zonban a’ Neítorius’tudomá
nya mellett maradt. Az ö 
követője Maria Abraham, 
azon tudományt meg tagad- 
t a , ’s a’ Pápa’ elsöfégét meg- 
esmerte ; de azután elébbi 
értelmére vifzfza-ment, ’s a’ 
Pápától el-állott. Alexis de 
Menefis Goai Érsek, üldözte 
ötét Vili. Clemens’parantso- 
latia fzerént: de a’ Sz. Ta
más Rerefztyénei tsak-ugyan 
nem engedelmeskedtek Me- 
nefisnek, hanem a’Neftorius’ 
tudománya mellett marad*

tak , és a’ Babyloniai Patri- 
archát esmerték fejeknek. 
Menefis- 1599 ben Júniusnak
25. napján eggy Synodust 
tartott, és minekutánna fok 
Neílorianus Papokat a’ ma
ga réfzére vont , azokkal a' 
magok régi értelmeket és 
Patriarchájokat meg-útáltaí- 
ta. Ebben a’ Synodusban 
fzéles határt mért a’ Romai 
ceremóniáknak, ’s a’ Papod
nak az házasfágot meg-til
totta.

A’ Sz. Tamás Kerefztyé- 
nei femmiképeket nem fzeny- 
vednek, hanem tsak a’ ke- 
refztet tartják, mellyel kü
lönösen tilztelnek. Azt. fii 
fzik, hogy az idvezülendók- 
nek lelkeik tsak az ítélet’ 
napján jutnak-el az Istennek 
látáfára. Tsak három Sa· 
cramentomokat hifznek, úgy
mint. a’ Kereíztféget, a’ Pa
pi Rendet, és az Ür’ Vatso- 
rájat. A’ Kerefztíégben Sz. 
Olajjal nem élnek, hanem a' 
Kereíztíég után meg - nem 
fzenteltt dió olajjalkenik-meg 
a’ gyermeket. AzÚr’Vatso- 
rájábau kenyérrel élnek , bor 
hellyett pedig vízzel, melly 
ben malosa fzőlőt áztatnak.

Jouet. Hilt. des Relig. T. 4.
T ammuz. A’ régi Zsidók

nál Ekkléfiai negyedik és Pol
gári ötödik holnap, melly a’ 
mi Júniusunkkal meg-eggyez. 
Ezen holnapnak 17. napján 
böjtölnek a’ Zsidók azért, 
hogy az ö Atyjaik az arany 
borjút imádták , mellyért 
büntetésbe is estek. Ezen 
holnapban emlékeznek Mir- 
jámról is, a’ ki azért hogy 

Mó-
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Móses ellen zúgolódott, bél· 
oklossá lett. Tammuz eggy 
ogány Isten is volt, a’ kit 

Adonisnak tartanak. L . A d o 
nis. Seiden. Bayle. Godwin.

T anfan a . Eggy Isten, 
kiről Tacitus emlékezik, és 
azt mondja, hogy az Ö tem
plomát a’ Marfű foknál, vagy 
a’ mai Veflphaliában, a’ Ro
mai katonák földig le-rontot- 
ták. (a) Bizonytalan, mitso- 
da Isten lett legyen ő. A’ 
nevét LipRus (b) Taenfunküé- 
met fzótól hozza, melly a’ 
dolgoknak eredeteket tefzi. 
Loccenius a’ Tan vagy makk 
fától, és Fan Istentől hoz
za, és így Tanfanát erdei 
Istennek tartja, (c) De Se- 
ringham a’ Sax Tan fzótól 
hozza, melly forsot tefzen. 
Értelmének meg-eröfítésére 
azt mondja, hogy a’ régi Sa- 
xók Weltphaliában minden 
dolgaikat, nevezetesen az ha
dakozást, forsíál rendelték- 
el. És így Tanfana, fors- 
nak Istene, (d)

(a) Tacit. An. 1. i. (b) Lips. 
inTac. (c) Loccen. Ant. Sve- 
ogoth. (d) Seringh. De Angi. 
Gent. Orig. c. 14.

T anítváNYOK. A’ Chri- 
ílus’ követöjit előfzör Tanít
ványoknak nevezték: de fzo- 
ros értelemben tsak az A- 
postolokat hívták így. Azért 
is ezt a’ két nevet az Evan- 
gyéliomi Hiítoria gyakran 
eggymás hellyett vefzi. De 
néha meg - kiilönbböztettet- 
nek az Apostolok a’ Tanít
ványoktól, mint ollyan fze- 
méllyek, kik a’ Christus’ tu
dományának különös Izol-

gaji voltak. Az Apostolok 
tizenketten, a’ Tanítványok 
pedig hetvenen voltak, E- 
zen hetven Tanítványoknak 
neveiket, a’ mellyek ma es- 
meretesek, még a’ negyedik 
Században nem tudta az Ek- 
kléfia. Az hetven, vagy hét, 
venkét Tanítványoknak in- 
nepeket, a’ Romai Ekkléfia 
Júliusnak is. n. a’ Görög pe
dig Januariusnak 4. n. tartja.

E us. 1. I. c. i a ,
T annaiai. Zsidó Tanítók, 

kik a’ magok tudományokat 
tsak élő nyelvvel terjefztik , 
mint valamelly Traditiót. 
Ez a’ fzó Tanítót tefzen. És 
minthogy a’ Mifchnát ezek
nek tulajdonítják: azért D o -  
B o r e s  M i j c h n ic ik n tk  is hív
ják őket: némellyeknek titu- 
lufok Abba, az az Atya.

A’ Tannaitáknak fejeknek 
és a’ Traditióknak őrzőjük
nek Esdrást tartják. De a’ 
miket ő felőle befzéllnek, e~ 
léggé meg - mutatják , hogy 
azok a’ Rabbinufoknak gon- 
dolatjaik. Némellyek Zoro- 
babelt , máfok Malachiást 
gondolják; máfok a’ Baruch* 
idejére tefzik, a’ ki annak a* 
Traditiókat Babylonban ad
ta által. Végre némellyek 
azt mondják,hogy az a’ fze- 
mélly Plato’és Demosthenes’ 
idejekben élt ; máfok azt 
mondják, hogy az épen akkor 
lakott Jerufalemben, mikor 
Nagy Sándor oda ment.

A’ Zfidó HiRoricuíók még 
nagyobbat hibáznak, midőn 
Simeont, kit Júliusnak ne
veznek, Esdrás’ fucceíforának 
mondják, ötét tartják a’ Syna

goga
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goga’ leg-utólsó tagjának, a’ 
ki leg-tovább élt, és a’ Tra- 
ditiókat meg-tartotta : de öfz- 
ve-zavarják Ötét Jaddufsal, 
a’ ki Nagy Sándornak Jeru- 
falembe lett érkezeiékor élt; 
főt hogy annál érthetetleneb
bé tegyék az ö életét, azt 
mondják felőle, hogy ö a’Fo- 
Papfágra Jofue után követke
zett. Éhez hafonlók a’ Zfi- 
dóknak más Híftoriájik is a’ 
Traditiókról, mellyeket Je- 
huda öfzve-fzedett.

A’ Zíidók, kik az Ö Hifto- 
riájoknak egyéb réfzeivel ké
véiét gondolnak, a’ Tradi- 
tióknak Örzojiket nagy tifzte- 
letbeu tartják, azoknak rend
kívül való tselekedeteket, főt 
tsuda tételeket tulajdoníta
nak. Azt mondják felölök 
hogy azok a’Baihkólt fokfzor 
hallották, az Angyalokkal 
gyakran befzéllettek , az ör
dögöknek parantsoltak ’sa’t. 
A’ Tannaiták közzül minde- 
niknek különös regulákat tu
lajdonítanak. A’ Nagy Syna- 
gogának Tanítóji, mellyet 
Esdrás fundált, azt a’ regu
lát tartották , hogy az ember 
ítélet-tételében ne fiefsen , fok 
tanítványokat fzerezzen, fok 
parantsolatokat adjon. Si
meon Justus eggy a’ Tannai
ták közzül, azt mondta: a’ 
világ a’ törvényen, az Isteni 
tifzteleten, és a’ jó-tétemény- 
nek jutalmán épült. Jofes a’ 
Jochanan’ fija , azt tanította, 
hogy az ház ajtaját az Orfzág- 
úta felöl nyitva kell tartani, 
hogy a’ fzegények be-mehes- 
fenek : hogy az ember a’ ma
ga felefégével kevefet, a’ má

iéval pedig femmit-se tárfal- 
kodjon. Ezekből lehet látni, 
miilyenek voltak a’ Tannai- 
táknak Maximájik. Merő er- 
kőltsi parantsolaiok azok, 
mellyek az emberi tárfa Tágnak 
jól létére és az életnek hufz- 
nára tzéloztak. Ezek a’ Tan
naiták tanulták és tanították 
az Esdrástól és a’ Nagy Sy- 
nagogának tagjaitól vettTra- 
diliqkat, azokból következé- 
feket húztak, a" mellyeket a’ 
Traditiók közzé elegyítettek, 
’s a’ mellyeket a’ Tradiiiók- 
kal eggy méltó falúak nak tar
tottak. Az ő utaímok követ
kezők az ő példájukat követ
ték, ’s azoknak értelmekkel 
a’ magokét öfzve - kötötték ; 
és a’ Traditiókat e’kép.en 
fzaporították. Ezeket a’Tra
ditiókat a’ Ii. Században írás
ba fzedték, mivel fok voltok 
miatt nem lehetett különb
ben meg-tartani. Ezt az írást 
hívják Mifchnának. L, Mije li
na, Talmud,

TáNTz. A’ Tántz a’ Pogá- 
nyoknál az Isteni tifzteletnek 
eggy nevezetesréfze volt.Szo
kás volt az óltár és képek kö
rül tántzolni. Romában pe
dig a’ Saliufok, vagya’ Mars’ 
Papjai, az útfzán tántzoltak 
az Ő Isteneknek tifzteletére, 
az honnan neveket is vették. 
Sőt a’ Pogányok azt befzéll- 
ték, hogy az Istenek magok 
is tántzoltak. (a) Heíiodus- 
nál a’ Mufák , Horatiusnál 
pedig, Venus, a’Gratiák, és a’ 
Nymphák tántzolnak. (b)

Midőn a’ Zíidók az arany 
borjúknak innepeket fzentel- 
ték, euui és inni le-ültek, az

után
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után pedig játfzani és tántzol- 
ni fel-keltek, (c ) Dávid a’ 
Szövetség’ Ládája előtt tán- 
tzolt. (d) Dávid eggy inne- 
pet így ír-le : „ Elöl mennek 
vala az éneklök, azután a’ 
hegedűsök, középben a’ do
boló leányok “ (e)

Arnobius ezen fzokásból 
veí'zen alkalmatoíságot, hogy 
a’ l’ogányoktol ezt kérdje: 
Etiamne D ii ceris tinnitibus 
&  quajfat i  anibus Cymbalorum 
adjiciuntur Y Etiamne tym pa
nis Ύ Etiamne Symphoniis ? 
(f) az az, Gyönyörkodnek-é 
az Istenek az értznek zengé- 
íében, a’tzimbalomnak hang
jában, a’ dob fzóban, és a’ 
Muíicai fzerlzámokban?

Mind a’ két Indiában lakó 
Pogányoknál az Isteni tifz- 
teletnek nagy réfze a’ tántz. 
Sok Orfzágokban a’ Kerefz- 
tyének is az innepen, kivált 
Ür’ napján és Nagy Pénteken 
tántz ölni fzoktak. A’ Sz. Ta
más’ Kerefztyénei, az Ö tifz- 
t eleiére elöfzör énekelnek, 
azután tántzolnak: de igen 
vigyáznak, hogy leg-kilsebb 
illetlenféget le ejtsenek.

(a) Caílim. Hymu. Eurip. 
Ipáig . Arifloph. in Ran. (b) 
flór od . 4. 1. i .  (c )  2 M os. 
?s: 6. (d) a Sam. 6. (e) Zsolt;. 
öS: a6. ( í j  Arncb. c. Gent. 
L 7.

Γλο See . Eggy híres Secta 
a’ Chinaiaknál; eredetét vette 
eggy Lan K/un nevű Philo- 
íöphustól, a’ kinek fzülette- 
tése igen tsudálatos volt, 
mert fogantattatása után 
negyven  efztendöre jött e’ 
világra. A’ könyvei ma is

meg-vagynak , mellyek Er» 
koltsi tudományt foglalnak 
magokban. A’ többek közti 
ez a’ mondás gyakran elő» 
fordul: Tio,  vagy az értélért! 
eggyet, az eggy kettőt, á’ 
kettő hármat hozott - k i, éá 
ettől az háromtól vágyott 
minden dolog.

Ezen Philofophusnak Er» 
költfi tudománya az Epicu* 
reufokétól nem fokát különb- 
böz. Az ő tanítványi fzor- 
galmatosan gyakorolják a’ 
Chemiát, és a’ Magiát, ’s 
azt hifzik, hogy az ördög’ 
fegítsége által, a’ kit imád
nak , mindent, meg nyernek. 
Azon reményfég alatt, hogy 
valamelly bizonyos ital áltat 
az halált ezek a’ Philofophu- 
fok el-tudják kerülni; az ö 
ördögi rnesterfégeket fok 
Mandarinul'ok , és könnyért 
hívő Tsáfzárok meg-fzokták 
tanulni.

Ezen Sectáuak két híres 
Tanítóji ízabadfágot és ha« 
talmat nyertek arra, hogy 
a’ Chinai Birodalomban lévő 
templomokban az őrdög’tifz- 
teletét el - terjefzfzék , a’ 
mellyen a’ nép annyira ka
pott, hogy enuek a’ Sectá* 
nak Papjait Tien ómenek, aí 
az mennyei Tanítóknak ne
vezte. Sok több esmeretleri 
lelkeknek tifzteleteket is be
vitték az Orfzágba, ’s azo
kat mint a’Fő Istentől függő 
alfóbb rendű Isteneket ti ki
telték , ’s nekik három-féle 
áldozatokat vittek; úgymint 
difznót, h(alat, és madarat, 
eggy nagy karót a’ főidbe k» 
ástak, arra papirosra festett
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babonás figurákat aggattak, 
mellyek mellett rettenetes 
mozgótokat és kiáJtozáí'okat 
tettek.

Ez a’ Secta igen nagy onel- 
terjedt Chinában, ’s az eggyü- 
gyií népet ízúnlelen tsalja: 
noha az okoíább Cliiaaiak 
a ’ Magiát és a’ Varázslást 
merő azon tsaiárdfágnak tart
ják. G e n e r u l  L 'i/ í . o f  C h in a , 
r. 3.

T aba n e s . Eggy Istenek 
a’ régi Gaíiufoknak, A’ neve 
izerént mennydörgő Istent 
jelent. A’ vők ez a’ Gallu- 
Joknál, a’ rm volt Jupiter a’ 
Romaiaknál és Görögöknél. 
Embert áldoztak neki. a ’mint 
Lucanus meg jegyzi. L. H e-  

fus. Fojs.  de Idol. l.J a. 
L uc . 1. i .

T a r a x i p p i i s . Eggy Isten 
Görög Orízágban az Eleanu- 
í'oknái, kinek eredete ez : A ’ 
Circusban, mellybenlovagló 
játékot fzoktak tartani, a’ 
futtató heliynek végén volt 
eggy veresló kő fel teve, iiol 
a’lovuk gyakran meg-botlot- 
ta k , vagy a’ hotsisok hibáz- 
tak, úgy hogy iökíizor a’ 
fzekér fel-fordúlt és öizve- 
tört. Az Eleanulok ezt vala- 
melly Isten’ dolgának tulaj
donították , a’ kit azon a’ 
hellyen kellett volna tifztel- 
ui, de nem tifzteltek; azért 
is eggy oltárt emeltek ott 
T a r a x ip p u s n & k , vagy a’ lo
vakat ijjeí'ztgetÖ istennek. 
P a u s . El.

T akgum. Így nevezik a’ 
Zsidók azokat a’ P a r a p h r a  

f s o k a t  és viiágofítáíbkat, a’ 
meiiyeket .bizonyos i’ze-

méllyek írtak a’ Sz. írásra 
Chaldaeai nyelven. Mert a’ 
Babyloniai fogf'ág után a’ 
Zsidók a’ magok nyelveket 
el-felejtvén , nem érthették 
a’ .Sz. írási;, midónazt a’Sy- 
nagogákban olvasták : azért 
is a’ Tanítók l’zükfégesnek 
tartották azt az esmeretes 
Chaldaeai vagy Assy riai nyel
ven világosítani.

Nyólu iUyen Targumok 
vágynak, amilyeket a’ Sz. 
írásnak különbbözö réfzeire, 
bizonyos fzeméllyek írtak, 
r.) Az Onkelos’TargumaMó- 
íes öt könyveire, a.) A’ Jo
nathan Ben Uzzielé a’ Pro 
phetákra; úgymint Jofuéra, 
a’ Bírákra, Sámuelre, Ki
rályokra , Esaiásra , Jere
miásra, Ezechielre, és a’ 
tizenkét leil’sebb Prophetákra. 
3.) Ismét a* Jonathan Ben Uz
zielé a’ Törvényre. 4.) A’ 
Jerufalemi Tárgum a’ Tör
vényre. 5.) Az öt kiísebb 
könyvekre való Targuni, 
mellyeket Λ1cgilloz/mak hív
nak , úgymint Ruth, Ester. 
Prédikátor, Salamon' Éneke, 
Jeremiás’ Siralma. 6.) Az 
Esther’ könyvére való má- 
fodik Targuni. 7.) A’ vak 
Josefnek Jóbra, a’Zsóltárok- 
ra, és Példa-Befzédekre való 
Targuma. 8.) A’ Chronikák 
két könyveikre való. Es 
drásra , JMehemiásra , Dá
nielre lémmi Targuni sintsen, 
Daniel és Esciras nagy re- 
fzént Chaldaeai nyelven va 
gyón írva; és így azoknak 
íemmi Targum lém kellett; 
de Nehemias egélzen Zsidóul 
vagyon; ezen könyvnek is 

lebe-
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lehetett régen Targuma. noha 
már ma nintsea az meg-töb- 
bé. Minden kétség nélkül 
a; Onkelos’ Targuma leg
régibb. Onkelos régibb vóít 
jonathánnál az Uzziel’ fijá- 
nál, a’ ki a’ Chriílufsal azon 
időben élt, és tsak azért nem 
írt Targumot a’ Törvényre, 
mert már ö előtte azt Onke
los fzerentséfen végbe-vitte. 
Azon Chaldaeai Iráfok köz- 
zül, mellyek ma meg-vágy
nak, eggy lein közelít annyi
ra a’ Dániel’ és Esdráp’ ír áfá
nak módjához , mint az On- 
kelos’ Targuma, melly annak 
régilégének világos jele. Ezt 
inkább Fordításnak mint Pa- 
raphra/Lsn&k lehet nevezni: 
mert a’ Zíidó Textus Czó fze- 
rént, és nagy réfzént igen 
heíiyeíén vagyon fordítva. 
Az Uzziel’ fijáoak ,Jonathán- 
nak a’ 1‘rophetákra való Tar' 
guma, a’ tií’zta írás’ nemére 
nézve, az Onkeloftitoz leg
közelebb jár, noha a’ ki dol
gozásra nézve a’lioz nemha- 
ionlít. Mert Jonathan eggy 
Pa raphr ifiéu ik íz ab ad (’agá
val é l , midőn ö a’ Textust 
bővíti, magától fok Hiíioriá- 
kát és Glofsákat ragafzt hoz
zá , melly azt derekabbá nem 
tefzi. A’ Zfidók nem· tsak Hű
iéinek minden tanítvány inál 
feijebb-valóaaft tartják, ha
nem Móíéshez is merik ha- 
íoalítani Ötét.

Az Uzziel’ íijának Jonat- 
hánnak a’ Törvényre való 
Targuma nem Ó tóle fzár- 
mazott, a’ mint az írásnak 
módja is mcg-mutatja. Épen 
nem lehet tudni, mikor és

X
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ki írta legyen azt. Úgy lát- 
fzik, hogy' az a’ Zsidók közi t 
foká homályosíágban volt; 
mert elébb nem volt esmere- 
t.ee hanem minekutánna a’ 
midit Században Venetiábun 
ki-adattatott: a’ Jonathan’ 
nevét kétíeg kívül azért tet
ték elébe, hogy annak annál 
nagyobb betsuletet fzerezze- 
neiú A’ Törvényre való 
Targumot Jerusaleminek az
ért nevezték, merta’ Jerusa. 
lemi Dialectussal vagy be- 
fzédnek módjával vagyon 
írva. Három Chaldaeai Dia
lectos volt: Babylon iái,Com- 
magenai, Antiochiai vagy 
Synai; az harmadikkal éltek 
a■ Z'sidók a’ Babyloniai fog- 
fág után. Az első és har
madik Dialectusnak azon be- 
tüji voltak; á’ második pe
dig Syriai betűkkel élt. A’ 
Jerusalem! Dialectus fzerént 
való leg - tifztább írásnak 
módját elöfzör Onkelosban, 
azután Jonathánban lehet ta
lálni. De a’ Jerusalem! Tar- 
guj»’ írásának módja minden 
ékesíég nélkül való, meUy 
fok idegen Görög, Deák, ’» 
Periiai fzókkal meg-vagyon 
elegyítve. Ez a’ Targum 
nem tökélletes P a r a p h r a f i s , 
hanem tsa.k darabokból á ll , 
a’ mint az író fzükfégesnek 
ítélte a’ Textusnak bizonyos. 
hellyeinek világosítáfokat ; 
fokikor egéfz Rcfz’ híjjávaj 
is vagyon. Valamelly esme- 
retlen ember írta az III. Szá
zad után. Az ötödik Tar
gum a’ M e g i l io th v a , és az ha
todik, melly az Esther’ köny
vére máfodik, romlott Chal- 
a daeai

3*3
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daeai nyelven Jerufalemi Dia- 
íectuson vagyon írva, de ki 
írta légyen esmeretlen. Az 
hetedik Targum Jóbra, a’ 
Zsoltárokra, és a’ Prophe- 
tákra egéí'zen el-vagyon ront
va , és a’ Vak Joser, a’ kit 
annak Írójának tartanak,fzin- 
te úgy esmeretlen, mint a’ 
két elsőbbek. Az Estherre 
való máfodik Targum két 
ollyan nagy mint az elsőbb, 
és alkalmatlan írásának mód
jából azt lehet ki - hozni, 
hogy minden Targumok köztt 
leg-utóljára írták, Az Est
herre való első Targum, a’ 
Megillothra való Targum- 
nak eggy darab réfze, melly 
a’ Babyloniai Talmudról 
emlékezik; és így az V. Szá
zad után kellett annak ké- 
fzülni. A’ két Chronikás 
könyvekre való utolsó Tar
gum íőso-ban lett esmeretes- 
Je, midőn annak első réfzét 
Augspurgban Beck ki-adta, 
meliynek máfodik réfze is 
ugyan-ott három e/'ztendő 
múlva ki jött. Morin. Exerc. 
Bibi. Le Long. Bib. Sac. Wal
ton. Polygl. Wolf. Bibi. Hebr. 
&c.

T a r t h a k . Samariában a’ 
Havaeufoknak Istenek. — A’ 
Rabbinufok azt mondják , 
hogy Tarthakot fzamár kép
ben imádták. De fohol nem 
lehet találni, hogy a’ Pogá- 
nyok a’ fzamarat imádták 
volna: főt inkább azt tifztá- 
talan állatnak tartották, és 
az Isteneknek áldozták. Ju- 
rieu úgy ítél, hogy Tarthak 
a’ Halkak ízóból vagyon el
rontva, melly Chaldseai nyel

ven fzekeret tefzen , melly 
fzerént a’ Tarthak a’ nap’ izé
kére volt.

Hifi. des Dogm. P. 4. c. io.
T a t ia n u s o k . Eretnekek 

a’ II Szazadban, a’ kik Ju- 
llinus’ tanítványátólTatianus- 
tól vették eredeteket. Ez a’ 
magaTanítójának halála után 
Romából napkeletre ment, 
hol nevezeteién Autiocliiában 
és Kis Afiának tartományai
ban hintegette a’ maga tudo
mányát. Vaientinustól azAeo- 
nokat, Marcionió! a’ két 
Princípiumot ’s a’ Törvény
nek hellytelenfége felől való 
értelmet meg-tanúita. Azt is 
mondta, hogy Adám és Éva 
el-kárhoztak.

Nevezetefen pedig az Ö kö- 
vetőji esmeretefek voltak ar
ról, hogy ők az házafságot, 
az hús ételt, a’ bor italt tilal
mazták , és a’ bort annyira 
kerülték , hogy az hellyett az 
Ür’ Vatsorájaban is vízzel él
tek ; a’ mellyért őket Hydro- 
paraßat tiknak. és Mquariufok- 
nak nevezték. Severus, a’ 
ki Tatianus után élt, terjefz- 
lette a’ Tatianufokat, azok 
köztt eggy Sectát formált, 
mellyet a* maga nevéről ne
vezett A’ Severiták azt ta
nították , hogy a’jó Isten eggy 
esmeretlen égben lakik: a’ 
világot a’ mennyei Urafágok 
és erők teremtették: az ör
dög a’ leg-nagyobb mennyei 
Urafágnak fija, kit Jaldaba- 
othniíK hívnak, és a’ kitől 
l'zármazott kígyó teremtette 
a’ bort, és azért is nem éltek 
azzal: aztmoudták, hogy az 
embernek felső réíze isten

nek
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fiek munkája , de alsó réfze 
és az aízfzony, Ördög’ munká
ja, és azért tilalmazták az 
házafságot: tagadták a’ fel
támadást, az Angyaloknak 
tsuda neveket afltak, Apo
cryphus könyveket tsináltak, 
az Üj Teftamentomot meg
hamisították. Maga Tatia- 
nus írt a’ négy Evangyélifták- 
ra eggy Harmóniát, mellyet 
Diatejferonn ak n e v e z e tt ,
mellyből a’ Cliriftus’ emberi 
terméí'zele felöl való bizony- 
lágokat ki-hagyta. Eggy má- 
íik munkát is tulajdonítanak 
neki ezen titulus alatt; De 
Perfectione fecundum Salva- 
torem. L. Encratiták. Irenceut, 
Tertull. Clemens A lex , Ori
gen. Baron. Bellarm. Cave. 
Nnurii Difs.

T a u r il ia . Némelly Isteni 
tifztelethez tartozó játékok, 
mellyekkel a’ Romaiak a’ 
föld alatt való Isteneket en- 
gefztelték. Ezen innepnek al- 
kalmatofsága e’ volt: Tar
quinius Superbus’ idejében a’ 
Romai viíelös afzízonyok 
köztt eggy ragadó nyavalya 
uralkodott, a’ melly annak 
az húsnak meg-ételéből tá
madt, melly az áldozatra va
ló ökörből meg-maradt, és 
a’ mellyet a’ Papok el-adtak. 
Minthogy ezt a' nyavalyát 
a’ Manefek botsátották: az
ért rendelték nekik a’ Tauri
lia játékokat. Feßus.

T e deum. Eggy híres ének, 
melly így kezdődik. Sokat 
vetélkednek ennek az ének
nek mind í'zerzöjéröl, mind 
eredetéről. Közönfégeíen Am- 
broliusnak és Auguílinusnak

tulajdonítják. Mert a’ DaciuS 
Chroniconából azt írja Spon- 
danus, hogy midőn Augufti- 
nust Ambroíius meg-kerefz- 
telte, mind a’ ketten ezt az 
éneket énekelték a’ nép előtt. 
De ezen történetnek a’ Tu
dótok femmi hitelt nem ad
nak, mint a’ mellyet eggy 
költeményeket nagyon ked- 
vellö Hiítoricus ír. Az bizo
nyos, hogy Nicetus Treviri 
Püspök 535-ben ezt az éneket 
a’ Frantzia Ekkléfia’ fzámá- 
rarendelte. Ufseráe. Symbolo.

T e hón. (Feres) A ’ veres 
tehén’hamva. Eggy neveze
tes engefztelő áldozat a’ ZÍI- 
dóknál, mellyet Móí'es pa- 
rantsolt. A’ veres tehén’meg- 
áldoztattatáfának módjából 
látni való, hogy azt a’ bűn
ért való áldozatok közzé le
het fzámlálni. Tulajdonké
pén nem bűnért való áldozat 
volt az; de abból tok volt ben
ne, és némelly bűnöktől vagy 
némelly törvényes tiíztáta- 
lanfágoktól meg-mentette az 
embert: de bizonyos értelem
ben lehet azt bűnért való ál
dozatnak nevezni; mert azt 
is a’ táboron kívül égették- 
meg, valamint a’ nagy bűn
ért való áldozatot, a’ meg- 
tifztúlásnak napján, ’s annak 
a’ vérét is hétfzer hintették 
a’ Szentséges helly felé, noha 
nem az Óltárra töltötték. Ezt 
a’ ceremóniát különös módon 
vitték-végbe , és femmit oily 
vígyázáí'sal nem tselekedtek, 
mint ezt. A’ későbben éltt Zfi- 
dók nagy fzör-fzál halogatók 
voltak a’ veres tehénnek ki
választásában. De a’ Mófes’ 
3 tör
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törvénye egyebet nem kívánt, 
hanem tsak hogy a’ tehén 
ifjú, veres, ép, és izeplÖ riélki'll 
való lett legyen, és a’ melly- 
nek nyakán még járom nem 
volt: azaz, a’ minta’Zíidók 
értették, olly tökéllelefeti ve
res, minden más l’zínnek ele- 
gyedéfe nélkül, hogyha tsak 
két fejér, vagy fekete ízál 
volt is a’ fzöve közit, már 
az áldozatra alkalmatlan volt. 
Nehéz meg mondani az okát, 
■miért kívánt: a’ törvény veres 
tehenei, és nenrvcres ökröt, 
a ’ meily kozönfégeíén áldo
zatra való barom vólt. Né- 
mdly Tudófok azt mondják; 
ez a’ parantsolat arra való 
vólt, hegy ez örizné-meg az 
Izraelitákat az Egyiptomiak- 
taak Religiójoktól, a1 kik te
henet nem áldoztak , mint
hogy az Ifisnek vólt ízenfel- 
ve : azért paranfsoU Isten te
henet inkább, mint ökröt, 
még pedig egeiken vereíet, 
minthogy azta’ízínt az Egyi
ptomiak gyűlölték; tnertTy- 
phont, a’ kit winden gouoiz- 
nak fzerzöjének hiítek, ve
resnek képzelték lenni. Má- 
fok úgy gondolkoznak, Mó- 
fes a’ ritkafágáért parantsöl- 
ta a’veres tehenet; minthogy 
tökélletefen véres tehenet ne
héz vólt találni. De nem em
líti Móíes, miért kellett ért
nek az áldozatra való barom
nak tehénnek és nem ökör
nek lenni.

Ezt a’ tehenet a’ közönfé-
fes pénzből vették; ha al- 

atmatosttaláltak, ázta’Fő- 
Paph oz vitték ; a’ ki nem 
vólt köteles arra , hogy azt

maga visgálja-meg , hanem 
valamelly alkalmatos Papot 
rendelt, a’ ki ezen alkalma- 
tosiagfcor tartozott fzolgálni. 
A’második templomban, an
nak a’ Papnak, a’ki a’ ver« 
tehenet, meg-égette, az ége
tésnek napja előtt hét napo
kon bé zárkózva kellelt lem 
ni a’ templomnak eggy ka
marájában, hogy maiját an
nál inkább meg - őrizhetné 
m i n d e n  tifztatalanfágtól: 
minthogy arra igen vigyáz
tak , hogy a’ ki a’ meg-tiiz- 
tulásnak ezt az efzközét tarto
zik el-kéfzíteni, az magamin- 
deuképen tíízta legyen.

A’ melly napon meg-éget- 
ték a’veres tehenet, azt azon 
a’ táborból ki-vitték , mint 
eggy igen tií’ztátalan dolgot. 
Mert mennél nagyobb tiíztá- 
talanfág vólt valamelly ál
dozaton; annál távolabb vit
ték azt a’ Szent helly töl. Eggy 
valamelly a’ Sátorral áltál- 
ellenben való he Ilyen ölíék- 
meg a’ veres tehenet; a’ Pap 
a’ kezét annak vérébe már
totta , azt hétfzer a’ Szent 
helly-felé hintette, magamoz- 
dúlás nélkül állván: különb
ben (a’ minta’ Zsidók mond
ják) annak íémmi halzna 
nem lett volna.

A’ máí'odik templomban 
a’ kik ezen ceremóniában 
foglalatoskodtak, a’ tem
plom’ hegyéről a’ napkeleti 
Kaputól a’ Kedron patakán 
áltál-mentek az Olaj-fák’ he
gyekre , ott a’ hegy’ tetején 
a’ kapuval, mellyen ki men
tek , és a’ templommal ál
tal ellenben meg állottak. Az
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egéfz út alatt, bolt-hajtás vólt, 
hogy az azon által - menők 
vaiamelly tifztátalan dolgot 
ne illessenek : ezen okból 
a/,on helly alatt is , mellyen 
a’ veres tehenet meg-égették, 
hóit hajtás vólt. Λ' népnek 
Vénei a’ Pap elölt mentek, 
a’ ki azokat a" vele lévökkel 
az égelés’ helly érc kísérte: 
olt a Pap eggy arra vendeltt 
helly en ineg-fordött. Akkor 
az égető rakás-fát el - ké- 
liitctték: a’ tehénnek lá
bait kötéllel megkötözték, 
azt a’ rakásra fektették, fe
jét délre,, ábrázniját pedig 
nap-nyúgotra fordítottak. A’ 
t’ap, a’ ki a’ tehénnek nap
kelet felé állott, ortzáját pe
dig nap-nyúgot felé tarto tta , 
jobb keze vel a' tehenet meg- 
mettízette, bal kezével pe
dig vérét vette, a’ véri. het- 
fzer a’ templom felé hintette, 
és egyenesen a’ Sufan kapu
ja felé nézett. Akkor hirte
len nieg gynlylotta a’rakást, 
a’ mellyen a’ tehén (»őrivel, 
hú iával, ganéjjával, és ben 
maradit.rél/.évei egélzen meg
égett. Midőn pedig a’ tehén 
égett, az alatt a’ Pap céd
rus fát ísópot,és skarlát frín 
gyapjút vett, azokat a’ nép
nek meg-mutatta, ’s azutan 
a’ tűzbe-vetette- A’ Pap, a’ 
ki a’ tehenet meg-ölte, és 
annak véréi, el-hintette , és 
az a’ ki a’ tehenet az égető 
hellyre fel-tette, tifztátala- 
nokká lettek ; azért is nekik 
meg-kellett fürödni, ’s ruhá- 
jokat meg-mosták, és estig 
tilztátalanok maradtak. Mi
kor minden meg-égett, eggy

ember, a* ki törvény fzerénf 
tifzta volt, az hamut ölzve- 
fzedte, és azt a’táboron kí
vül eggy tifzta hellyre ki
töltötte. igen hihető, hogy 
azt az hamut, a’ táboron kí
vül más lie.Uyeken is, mint 
Jerusaltmben azután, főtta- 
láin minden városokban tar
tották : mert igen terhes lett 
volna az egéfz népnek , főt 
a’ nie íz ize lakóknak lehetet
len is, harmad napra a’ tifz- 
látalanfág után, a’ mint a* 
törvény parantsolja , Jeru- 
salembe menni hamuért :azért 
is azt fok tifzta hellyeken 
tartották, hogy ki-ki kön
nyen fzert tehessen reá. Nem 
minden alkalmatosfággal é- 
gettek tehenet, hogy illyert 
hamvat keríthessenek: ha
nem eggy tehénnek hamvá
nak, fok rendbeli emberek 
vehették liafznát. A’ Zsidó 
Tanítók azt mondják, hogy 
míg a’ Zsidó uralkodás állott, 
tsak kilentzfzer égettek ve
res tehenet. Az elsőt a’ pufz- 
tábanEleazár égette: azután 
a’ Salamon’ templomának el- 
pufztúláíáig, az az, ezerefz- 
teiuleig, fonia-fem égettek. A’ 
Babyloniai fog [ágból lett ha
za jövetel után eggyet Esd- 
rás égetett : az utolsó tem
plomnak el-pufztúlásáig pe
dig tsak hetet égettek. Az 
időtől fogva foha nem pró
bálták azt a’ Zsidók, hogy 
illyen hamvat kéfzítsenek , 
hanem a’ Mesfiás’ el-jövete- 
lére várakoznak, a’ mikor 
tized fzer égetik-meg a’ veres: 
tehenet.

4 Hogjp
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Hogy a’ veres tehénnek 

hamvát a’ vele való élésre el
ír éfzítsék, annak eggy réfzét 
pggy edénybe tették, melly 
hintő vagy tifztító vízzel tele 
volt: ez által az ollyau fze- 
tnéllyek tifztíttattattak-meg, 
ft’ kik az ö törvénybeli tií'z- 
tfttftlanfágok miatt a’ Gyüle
kezettől ki voltak rekelztve; 
és az ollyan dolgok , a’ 
ptellyek tifztátalanok voltak, 
hogy velek ismét leheísen 
élni. A’ tifztító víz, ha nem 
egéízeu is, de fö - képen az 
oTlyan tií'ztátalanfágnak el- 
mofáfára való volt, a’ melly 
valamelly hóltt testnek ille
tőiétől fzánnazott. Az illyen 
ember hét napig tilztátalan 
yólt. Harmadik napon fo
gott ez a’ tifztító vízzel a’ 
maga tifztűláfához, hetedik 
Pftpon ismét meg-hibtettetett, 

akkor egélzen tifzta lett. 
A’ hintő elzköz eggy tsomó 
Izsóp volt. Ha a* tifztáta- 

ezen tifztúlásnafc móriját 
el-múlstta; az ki-gyomláhat- 
tfttótt. L. Carat, A z  ház is, 
a’ meílyben valaki meg-halt, 
vagy a’ ki abba be ment, mi- 
nekelptte az meg-tifztíttatta- 
tott, tilztátalan volt, és azt 
meg;kellett, tifztítani , vala
mint az abban az házban le-. 
yő tnindeo fedél nélkül való 
edényeket, a’ mellyekbe á’ 
hóltt test miatt tilztátalan 
levegő-ég be-mehetett.

A’ Törvény fém mi bizo
nyos Tápot nem rendelt az 
hintésre; az honnan fokán 
\>m gondolkoznak, hogy azt 
ftkarttmdy tifzta fzeméíly is 
\%i).e viheUe, tiS ebben oily

vigyázok voltak a’ Zsidók, 
hogy e’ végre nem tsak tifzta 
fzemcllyt válafztottak ők, 
hanem ollyan tifztát, a’ kit 
egéfz életében foha femmi 
hóltt test meg-nem fedezte
tett. Hogy pedig illyen fze- 
méllveket, találhaísanak: Je- 
rufaíemben eggy kő - fzikla 
alatt üresíégeket vágtak, azok 
felett házaka t építettek: azok
ba az házakba vittek nérrielíy 
vil'elÖs al'zfzonyokat a’ végre, 
hogy ott fzüljenek, mintoíly 
tifzta hellyen, melly alatt 
femmi hóltt test nem volt. 
Az ott fzülettetett gyerme
keket ugyan-ott nevelték fel, 
’s ott Őrizték, hogy mikor 
fzükfég leízen reájok , elő- 
vehefsék őket. Ha vala- 
mellyik azok közzül valakit 
meg-akart tifztítani, az eggy 
ökörre ü lt, azon el-ment a’ 
iSiloam tavához, abba bele 
fzállott , minthogy az alatt 
femmi temető - hellyet nem 

ondoltak lenni: abból eggy 
orfó vizet, merített, ’s az 

ökörre ismét fel-ült, az olaj 
fák’ hegyekre fel-ment, ott 
azt a’ Tzeméllyt, a’ kit meg
akart tifztítani, meg-hintette; 
azután az ökrön ismét a’ma- 
ga lakó-hellyére haza ment: 
de ö maga az által hogy mást 
meg-tifztított, tiíztátalanná 
lett estig, ruháját pedig meg- 
kellett neki mosni.

A’ testnek kiilfő tifztafá- 
gának fzoros meg-tartálá ál
lal az Isten arra akarta a’ 
Zsidókat tanítani, melly fziik- 
féges legyen a’ léleknek tifz- 
tftíágft, melly nélkül ók ked
vetek pem lehettek Isten 

előtt.
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előtt, akarmint. közelítettek 
különbben az ö Szent. Hellyé- 
hez. G o  'w l ' i .  C a r p z v v .  Ik tin  
&c.

T elesPHORUS. A’ beteg- 
fégböl fel-gyógyúlttaknak Is
tenek a’ régi Poganyoknál, 
kit leg-inkább Pergarnusban 
tifzteltek. Az Epidauriajak 
sl.efiusnák vagy meg-gyógyí- 
tó Istennek , a’ Sicyoniufok 
Eu m -rinnnak, vagy a’ jó 
fzerentse’ Istenének nevezték 
ötét: a’ régi pénzeken Ae- 
fculapiufsal és Hygieával 
eggvütt fzokott a’ képe len
ni. Eggy hof'zfzú böv ruhája 
vagyon , mellyel fejére és 
testére vont. Montf. Ant. 
T. r.

* T ellus. A’földnek Isten- 
Afzfzonya a’ régi Pogányok- 
nál, kit Homerus az Istenek
nek anyjoknak nevez ; melly 
azt jelenti, hogy minden ele- 
mentumok eggymáslól fzár- 
maztak, mellyeknek funda- 
mentomok a’ fold. A’ Tel- 
lust az égnek vagy a’ nap
nak felelégének tartották, 
mert a’ nap tefzi a’ földet 
gyümoltsözövé A’ Tellust 
eggy fok tsetsii afzfzonynak 
képében formálták-ki, melly 
azt jelentette, hogy minden
féle állatokat a’ föld tápiái: 
a’ fején tornyot, a’ kezeben 
dobot tartott. Máfok Titeeá- 
nak nevezik ötét, és Uranus’ 
felefégének, Titánnak, Jape- 
tus’ es Saturnus’ anyjának. 
Igen hihető, hogy Ifis, Ops, 
Mater Deorum, Cybele, Ce
res, Diana, és más Pogány 
Isten - Afzfzonyok , a’ földet 
jelentették, L. Cybele,

D ió d . Sic, 1. 5. .A p o llo d o r .  
de Orig. Deor. 1. 2.

TEMETes. L .  F u n e r a l ia .
T emj6 nezö. T h u r ib u lu m ,  

T h y m ia te r io n . Eggy edény a’ 
Regieknél, mellyben az Iste
ni tifztelet’ idején jó illatot 
gerjefztettek. Herodotus írja, 
hogy Evelthon igen fzépet 
küldött a’Delphiíi Oraculum- 
nak. Dionyíius Halicarnafsen- 
fis is írja, hogy a’ Régiek a’ 
Procefsiókon fzép arany és 
ezüst temjénezöket hordoz
tak. Montfauconnál vagyon 
a’ régi füstölőnek képe.

Hogy a’ Temjénezö vagy 
Füstöld edény fzokásban lett 
legyen a’ Zsidóknál, meg- 
tettfzik az Nadab’ és Abihu’ 
példájából, a’ kiket Isten 
megtölt azért, mert Ők a’ 
magok Füstölőjükbe idegen 
tüzet tettek. Mikor Áron 
magáért és házáért áldoza
tot te tt , a’ Füstölőjébe az 
óltárról tüzet vett. A’ több 
edények közit SalamonTem- 
jénezoket is kéfzíttetett a- 
ranyból. 3 Mós. 10. 3 Mós. 
16. i Kir. 7. Jós. Ant.

T em pestas. Eggy Isten 
a’ légi Romaiaknál, a’ kinek 
Marcellus a’ Capenai kapu 
előtt eggy templomot épít
tetett azért, Hogy ö eggy 
nagy fzélvéfzböl a’ tengeren 
Corfica és Sardinia köztt 
meg-fzabadúlt. O v id . Fali.
1. 6 . ...7

f  TEMPLAFausoK. Eggy 
Papi Vitézi Rend , melly 
ni8-ban Jerufalemben vette 
kezdetét illyen alkalrnatos- 
íaggal. Néinelly kegyes ne
mes emberek a’ Jerufalemi 
S Fk-
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Matriarchának alá-adták ma
gokat , ’s engedelmefséget, 
Izegényféget, és fzűzefseget 
fogadtak , és a’ Reguláris 
Canonicufokuak életeket kö
vették. ElÖfzÖr ezek tsak 
kilentzen voltak; kik köztt 
leg-nevezeíefebbek Hugo de 
Paganis, és Gottfried de S. 
Omer. Minthogy lém tem
plomok, fém klastromok nem 
volt; Balduinus Király a’ 
maga palotájában adott ne
kik lakó-hellyet, welly az 
IdvezítÖ’ templomának déli 
ajtajával áltál-ellenben volt, 
az honnan neveket is vették. 
Ezen templomnak Canonicu- 
í'ai, a’ templom mellett lévő 
útl'zának eggy réfzét a’ ma
gok jövedelmeknek valatnelly 
réfzével nekik adták. A’ Ki
rály is, a’ Patriarcha, és a’ 
nemeí'ek’ jószágokkal meg
ajándékozták őket, ök pedig 
az utakon vigyáztak, hogy 
a’ Szarándokok bátorfágo- 
san útazhafsanak. Kilentz 
íefztendö múlva Regulákat 
adtak nekik; II. Honorius P. 
pedig fejér ruhába öltöztette 
őket. Azután Szaporodni 
kezdettek ök. Minteggy 
húfz efztendő múlva IÍI. Éu- 
gehius alatt veres kerefztet 
vifeltek ruhájokon, ’s kevés 
idő múlva a’ Jerufalemi kla- 
ftromban háromfzázra fzapo- 
Todtak; ide nem fzámlálván 
azokat, kik a’ Kerefztyen Or- 
fzágokban nagy fzámmal 
vóltak, kiknek gazdagfágok 
fok Fejedelmeket meg-ha- 
ladta, úgy hogy efztendőn- 
ként két milliónál többre ment 
az ö jövedelmek. Ezek a’

3?o
Vitézek , kik az Hitetlenek 
ellen fok hafznos fzolgáiatot 
tettek, a’ magok gazdagfá- 
gokkal vifzfza-éltek. Kettő 
közzítlök, kiket gonofzfágo- 
kért halálra ítéltek, az egéfz 
Rendet vádolta. Philippus 
Pulcher Frantzia Orfzági Ki
rály, ki a’ Templariufokat 
gyűlölte, ezen két vádolók- 
nak fzavoknak hitelt adott; 
a’ dolog felöl V. Clemenst 
tudósította, és Októbernek s· 
n. 1307-ben minden Vitéze
ket. meg-fogatott, a’ Parifi 
klaílromot az Orfzágbanlevő 
minden jövedelmekkel el
vette tolok. Λ’ tanúk azt 
vallatták ellenek, hogy mi
dőn valaki az ö Rendekbe 
áll, azzal a’ Chxistust meg- 
tagadtatják, a’ fefzuletre reá 
köpetnek, a’ kit be - veik
nek, annak nem fzáját, ha
nem hátulját tsókolják-meg. 
Sodomiát gyakorolnak — 
eggy aranyos hofzfzú fza- 
kállú fából tsináltt fejet tifz- 
telnek, és fok más gonofz- 
íágokban élnek.

Némellyek ezeket igazak
nak lenni a’ kínzó hellyen 
meg-váltották: azért is min
den réfzeiben az Orfzágnak 
lnquiíitiót állítottak-fel elle
nek. Nemellyeket a’ Király’ 
parantsolatjára Pictaviumba 
vittek, hol a’ Pápa jelen volt, 
és maga vallatta őket, ’s a’ 
Püspököknek parantsolatot 
adott, hogy ellenek Proces- 
fust indítsanak , jól’zágaikat 
pedig a’Szent Főid’ fegítsé- 
gére adta. Minekutánna a’ 
Pápa és a’ Király a’ Rendnek 
el - töröltettetésében meg- 

eggyez-
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eggyeztek; azonnal TProceS- 
fust indítottak Ö ellenük a’ 
Pápától ki-rendeltettetett Bíz- 
tolok, kik 1309-ben Parisban 
öfzve-gyültek , és mind a’ 
vádolokat, mind a’vádoltat- 
tattakat meg-hallgaüák. Pa
risban Ketven-kiíentz Tem- 
nlariufok tettek vallást a ' 
Kend’ ártatlaníág író i: ötven- 
kilentzcn tagadták azt , a’ 
mit elöízör vallottak , azért 
is a’ világi Törvény-izéknek 
altal-adattattak, ’s az által 
tűzre ítéltetteltek, ’s a’ fze- 
réntMartiusban 1310-ben Pa
risban a’· Sz. Antal’ kapuja 
előtt meg-égettettct.tek. Ül
dözték őket Óla Íz, Spanyol, 
és más Orfzágokban is. Vég
re a’ Viennai Conciliumban 
13 ia-ben, Májusnak A2. n. a’ 
Pápa eggy Bullájában ki-hír- 
dettette, hogy ezt a’ lléndet 
végképen el-akarja törölni: 
jótzágait a’ Jerusalem! Sz. 
János’ Rendének ajándékoz
ta , ’s némclly körn vili-állá- 
íokról váló ítelet-tételt a’ Pro
vincialis Synoduíbknak ál- 
tal-adott. A’ Király kéthar
mad réfzét a’ Rend’ ingatlan 
jófzágának el-vette , mellyet 
«’ Rend ellen való Proces- 
íűsra fzánt. Arragoniában 
a ’ Rend’ jófzágát a’ Calatra- 
vai Rendnek adta a’ Pápa. 
Az Arragoniai Király tizen
hét erős hellyeit tartotta- 
meg a’ Rendnek maga fzá- 
mára. A’ Caftiliai Király an
nak a’ maga tartományában 
levő minden várofait, jóí'zá- 
gait el foglalta. A’ Portu- 
galliai Király annak javai
ból a’ Christus’ Vitézi Ren

dét fundálta: az Angliai Ki
rály pedig a’ Hospitalariu- 
foknak adta.

Az Historicufok kérdésbe 
tefzik: igaz vólt-é a’ Tem- 
plariufok ellen a’ vád; vagy 
pedig tsak az Ő nagy gaz- 
dagíagok vonta reajok a’ 
veí’zedehnet ? A’ kik őket 
mentik azt mondják, hogy 
a’ mit a ’ Templariufok ma
gok ellen vallottak, azt a’ 
fok kínzás tekerte - ki belő- 
lök. Guiiel. Tyr. de Bello 
Sacro. 1. e. c.7. Matth. Paris. 
Hifi. Angl. Baron, a d a .in e . 
Jac. de Vitriaco. Joan. Villa
m o s .  Gvil. deNangiaco, Tkom. 
Valfingham. Trithemius. ■ -Ae
milius. Mariana. AíaJJon. Pu
teanus. Mezeroy. Daniel, i f . , 
Alexander. Du Pin, Gnrrt- 
ler. Thomoßus.

T emplom. Minden népek
nél az Isteni tifzteletnek ko- 
zönfages hellyének neve. De 
tulajdonképen azokat az hel- 
lyeket hívták így, a’ mellye- 
ken a’ Pogányok áldoztak 
az ö Isteneiknek. A’ templo
mok nem olfy régiek mint ma
ga a’ Religio, (a) A’ Régiek 
az 6 Isteni tifzteleteket az ég 
alatt vitték véghez, A’ Perfák
nak femmi templomok fém 
vólt, minthogy az Istennek 
femmi emberi formát nem tu
lajdonítottak: ezen okbólron- 
totta-le, a’ mint némellyek ál
lítják , Xerxes a’ Görögöknek 
templomaikat. A’ Görögök 
elöfzör az hegyeknek tetemei
ken imádták az Ó Isteneiket. 
Azért dítséri Jupiter Hectort, 
hogy Ö neki az Ida hegyé’ 
tetején fok áldozatokat tett.
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(b) Ugyan-ezt a’ fzokást bi
zonyítják fok írók , ’s ennek 
régifége meg-tettfzik az Ab- 
rahám’ Históriájából is , a’ 
ki az Istentől azt a’ paran- 
tsolatot vette, hogy a’ ma
ga fiját a’ Moria hegyén ál- 
dozza-meg. ^c)

A’ régi írok nem e^gyez- 
uek-meg abban , ki épített 
leg - elöíizör templomot. Né* 
mellyek az Egyiptomi Pho- 
roneust, máfok Meropsot, 
máfok Aeacuft a’ Jupiter’ fi- 
ját. ’j  a’ t. mondják. Máfok 
a’ Régieknek az Ő meg-haltt 
barátjaik eránt való babonás 
tifzteletekben kérdik a’ tem
plomoknak eredeieket: és a’ 
mint nagy réfzént minden ö 
Isteneik emberek voltak, kik 
az Istenféget a’ magok virtu- 
faik által nyerték: úgy az el
ső templomot nem egyébnek 
tartják , hanem tsak az ő 
meg-haltt barátjaiknak pom
pás temető-helíyeknek. És 
nem tsuda, hogy az ollyan 
hellyeket idővel templomok
ká fordították ; mert minde- 
nik temetö-hellyrél imádkoz
ni , ’s áldozni Izoktak. A’ 
Templomokat igen pompá- 
fon építették; rr.ellynek oka 
volt mind az Istenek eránt 
való tifztelet, mind pedig, 
hogy az emberekben az Is
tenek eránt annál nagyobb 
tifzteletet indítsanak. Sok- 
fzor azon-eggy 1 emplom több 
Isteneknek vó’t fzentelve. 
így az Egyiptomiaknál Iíis- 
nek és Apisnek azon - eggy 
temploma vóli : máfik volt 
Ceresé, Bacchuse, Phoebusé, 
Jnáíik Rpmában Jupiter Ca-
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pitolinusé , Junójé és Miner- 
vájé; máfik Apollo Palatí
nusé, Latonájé, és Dianájé, 
más Herculesé és a’ Musá- 
ké; más Venusé és Cupidó- 
jé; más Caíioré és Polluxé; 
más Aefculapiusé és Apolló- 
jé, más Marsé és Venusé; 
más Pané és Ceresé.

A’ templomokat úgy épí
tették, hogy azok az Iste
neknek kedvek fzerént legye
nek p.o. Jupiter a’Doriai, Bac
chus a’ Joniai, Vesta a’ Co- 
rinthiai ofzlopot fizerette: 
noha ezen regulára nem min
denkor vigyáztak. Azhellyet 
is az Isteneknek tettfzések 
fzerént válafztották. Azért 
némellyeknek az hegyeken, 
máfoknak a’völgyekben, má- 
foknak a’ váró fokban épí
tettek templomokat , még 
pedig úgy, hogy a’ fel-kelő 
napnak fúgáraaz ablakonbe- 
léjek mehefsen. A’ régi mód 
fzerént a’ templomnak elfő 
réfze mindenkor nap-nyú- 
gotra, az óltár és a’ képek 
pedig nap - keletre állottak: 
mert a’ Pogány ok az Isteni 
tifzteletkor nap-kelet felé for
dultak. De azután a’ tem-
Ϊlomnak elejét napkeletnek 

ordították, hogy a* fél-kelő 
nap’ világa az ajtón be-me- 
hefsen. Ha a’ templom folyó
víz mellett épült, úgy az eleje 
a’ part felé állott: ha pedig 
út mellett volt, az eleje is 
az út felé volt fordítva, hogy 
az utazók abba könnyen be- 
mehefsenek. (d)

A’ templomnak két réfze 
v o lt; az elföt sldytumnak 
hívták; mellyel óf|y fzent 

belly-
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hellynek tartottak, hogy ab
ba a’Papokon kívül fenkinek- 
íem volt fzabad menni: a’ 
máfodik mindeneknek nyitva 
állott. A’templom’ közepén 
állottak az Isteneknek Ké
peik az óltáron feljül, ros- 
télylval be-kerítve. A’ Po- 
g.ínyoknak nevezetes tem
plomaikat lásd a’magok Ar- 
ticulufaik alatt. L . O ltár, 
H  y  a rn , P ap. Á ld o z a t .  E k-  
kiáfia .

(a) H erod  in Euterpe, (b) 
H oni. II. 22. (c) i Mós. aa: 
a. (d) H itru v . 1. 4. c. 5.

f  T e m p l o m . ( J e ru fa le m i)  
Ezt az épületet David raj
zolta le; de Salamon kezdet
te· el, az Izraelitáknak Egyi
ptomból létt ki-jövetelek után 
480-efztendökkel, e’világnak 
a993-efztendejében, a’ Chri- 
ftus előtt pedig 1012-efzten- 
dökkel, az ö uralkodálának 
negyedik efztendejében, a’ 
Sif holnapban, melly a’ mi 
Martiufunkkal meg-eggyez, 
’s el-végezte pedig uralko
dóidnak tizen - eggyedik efz
tendejében, a Bui ,vagy Octo
ber holnapban. Ennek a’ 
temp1 ómnak négy réfzei vól- 
tak azon-eggy kerítésben, j.) 
A’ Pogányoknak Pitvarok.
2. ) A’ Zsidóknak Pitvarok.
3. ) A’ Szent helly, vagy a’ 
Papoknak Pitvarok. 4.) A’ 
leg-fzentségesebb helly. A’ 
Pogányoknak Pitvaroknak 
kerülete jco lépés volt, kö
rül volt véve eggy magas 
folyofóval, mellyet fok már
vány ofzlopok tartottak, és 
a’ világnak négy réfze felé 
négy kapuji voltak. Ez a’

helly közönféges volt a’ Po- 
gányokkal és a’ Zsidókkal: 
itt árulták a’ galambokat, 
juhokat, ökröket, és más ál
dozatra való állatokat. Mint
hogy ez a’ tselekedet az Is
ten’ Házához nem illett; az 
adókat vevőket árújokkal 
eggyútt kétfzer ki-hajtotta 
onnan a’ Chriíius. Innen 
kellett által-menni az Izrae
litáknak pitvarokba, melly 
igen pompáson és folyofóval 
volt építve. A’ padimento- 
ma minden-féle márvány fzín 
volt: a’falátfinum ezüst, az 
ajtajait pedig ezüst pléh bo
rította. A’ Szent Helly, 
vagy a’ Papoknak helly ek. 
40 fing hofzfzúfágú és 2q 
fing ízélefségü volt. En
nek az hellynek padimen- 
toma porphyrius kő volt, a1 
falát pedig arany fedezte. 
A’ közepén volt eggy négy 
fzegeletü 20. fing ízélefségü 
és 10. fing magaíságú óltar, 
mellyen az áldozatra való 
tüzet a’ Papok foha el-nem 
hagyták aludni. Mind a’ két 
óldala felöl 10. nagy réz edé
nyek tele voltak vízzel, a’ 
mellyekben az áldozatra va
ló húst mosták. Jobb felöl 
volt eggy nagy réz edény, 
mellyet nagyfájáért tenger
nek neveztelc. Ezt az edényt 
tizen két réz ökör tartotta, 
a’ mellvben a’ Papok és Lé
viták kezeiket és lábaikat 
mosták, minekelőtte az ál
dozathoz fogtak. Innen ment 
az ember abba az hellybe, 
mellynekhofzfza 20, Izélesfé- 
ge pedig o. fing volt, hol két 
nagy élt* ofzlopok állottak, 

melly-
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mellyeket 200. értz pomagra- 
natok ékesítettek. Ebből az 
hellyböl áltál-menetel volta’ 
tulajdon-képen neveztettetett 
templomba, mellynck í'einmi 
teteje nem volt, hol eggy 
egéfzen aránynyal bé-borí- 
tott óltár állott, a’ mellyen 
jó illatú áldozatot fzoktak 
tenni: mind a’ két óídaíon 
10. nagy arany lámpáfok füg- 
göttek, mellyek fzíintelen ég
tek. Hafonló tíz afzt.alok is 
vóltak, mellyeken állottak a’ 
Papok’ élelmekre a’ ízent ke
nyerek. Végre volt a’ Leg- 
fzentségefebb helly, rneíly- 
nek nagyí’ága 20. négy ízegű 
fingét te tt , 10. fing arany
nyal, 10. pedig aranynyal és 
drágakövekkel vólt be-borít- 
va. Itt volt. hellye a’ Szövet- 
fég’ Ládájának, mellyen két 
10. fing magafságú tífzta a- 
rany Kerubok voltak. Ezen 
hellybe fenkinek-fem volt fza- 
bad a’ Fő-Papon kívül men
ni. Midőn Jofephus ennek 
a’ templomnak gazdagfágát 
és drágaíágait öfzve-fzamiál- 
ja ; azt mondja, hogy ebben 
vóltak 40,000. arany Iám- 
páfok, 10,000. aranynyalbo- 
rított afztalok, és eggy egéfz 
arany igen temérdek afztal.
20.000. arany és 160,000. e- 
züst pohár, 80,000. arany tál,
160.000. ezüst és so,000. arany 
mosdó edények, 100,000. e- 
züst, és 20,000. arany nagy 
edények. 40,000. ezüst, és 
’ 2o,ooo.aranyfüstölÖk, 50,000.
kifsebb és 1,000. drága kö
vekkel ki rakott Papi öltöze
tek. 200,000.trombiták, 40,000 
ezüst és arany mnlica fzer-
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ízámok. A’ templomban
3S,ooo. Leviták és 28,000. 
Papok Izolgáltak. Némeílyek 
fzerént ezen templomra 3,000. 
millió aranyat költött Sala
mon. A’ Fogányoknak Pit
varokba mindennek fzabad 
volt be-menni: de a’ máfik 
Pitvarnak be menetelénél oíz- 
lopok állottak, mellyekre 
Zíidó, Görög, és Romai nyel
ven a’ vólt írva, hogy oda 
az Izraelitákon kívül fenki- 
nek fém fzabad menni. Az 
afzfzonyoknak különös Pit
varok , vagy hellyek vólt. 
Az izraelitáknak Pitvarok az 
Ö bűneikből meg - tifztúlttak- 
nak fzámokra való vólt. A’ 
Papoknak Pitvarokba pedig 
femmi Laicusnak nem fzabad 
vólt be-menni, hanem tsak 
annak, a’ ki-áldozni akart. 
Hét-féle hívatalú fzeméllyek 
fzolgáltak a’ templomban 1.) 
A’ FÖ-Pap. 5.) A’ Safari, vagy 
a’ FŐ-Pap’ Vicariufa 3.) Két 
flathulicujok, vagy a’ Stigan- 
nak Subítitutiifai 4.) Hét A  
marka/inok, a’ kiknél állott 

lvaz ajtóknak és a’ kintses ka
marának kúltsok. s·) Három 
Gizbarinok, vagy kints-tar- 
tók 6.) Az hetenként fzolgáió 
Papok. 7.) A’ Papi Kendek
nek Fejeik. Váltak köz-Pa- 

ok is. Az első öt Rendek
ül átlőtt az Ekkiéfiai Tanáts, 

me Ily a’ templomhoz tartozó 
dolgokra vifelt gondot. Ezen 
kívül vóltak 15. Deputatu- 
fok , kika’ Papokkal eggyütt 
minden héten változtak. A’ 
Levitáknak kötelefségek vólt 
ajtón állani, vigyázni, éne
kelni, miificálni: az énekbí* 

tsak
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tsak a’ Leviták’ tif/tek volt, 
Mulicufok pedig akarmellyik 
nemzetségből lehettek, a’ kik
nek valamelly í'api famíliá
val rokonfágok volt. Az Iz
raeliták 24. Rendre voltak 
fel-ofztva, mellyek fors l’ze- 
rént a’ ki-rendeltt heteken a’ 
templomba tartoztak járni, 
hogy az Isteni lifzteleten ne 
tsak magok legyenek a’ Pa
pok és Propheták.

Ez a’ Jerufalemi templom 
igen fok - féle változásokat 
fzenyvedett; mellyek közzül 
a’ nevezetefek ezek: E’ vi
lágnak 303 3-eíztendejében, 
a’ ChriítuS eió.tt pedig 967- 
eíztendokkei, az Egyiptomi 
Király Sesak meg-vette Je- 
rufalemet; ’s a’ templomnak 
minden kintseit el-vitte ma
gával (a) 3146-ban; a’ Juda’ 
Királya Joas azután két efz- 
tendövel hellyre állította a’ 
templomot. 3a64-ben a’ Juda’ 
Királya Achaz a’ templomot 
minden drágafágitól meg-foíz- 
totta, és azokat az Alsyriai 
Királynak Tiglath Pilefernek 
ajándékozta, a’ kit az Izrael’ 
és Damafcus’ Királya ellen 
magának fegítségúl hívott. 
De Ó ezzel meg-nem elége
dett, hanem a. templomot 
is meg-fertéztette; mert ab
ban eggy óltárt építtetett a’ 
Damascusinak formájára, azt 
pedig mellyet Salamon réz
ből építtetett volt , le-ron- 
tatta: el-vitte a’ réz mosdó 
edényeket , öfzve - törte a’ 
fzent edényeket, ’s a’ tem
plomot be-zárta. (b) Ezekiás 
az Achaz’ hja ki-nyitotta és 
meg-újította. a’ templomot

3̂ 7 8-ban, az áldozatokat 
hellyre állította, ’s új fzent; 
edényeket tsináltatott. De 
midón az Ö uralkodóidnak 
tizen-negyedik eí’ztendejében 
az Assyriai Király Senaciie- 
rib Zsidó Orfzágba be-iitött: 
tóle békefséget vett a’ tem
plomnak kintsein. (c) Ma·· 

.naí'se az őfija 3306-ban meg- 
fertéztette a’ templomot? 
mert abban az égnek féregéi
nek óltárt emelt. Az Ister» 
a’ Babyloniai Király’ kezébe 
adta Ötét, a’ ki az Euphra- 
tesen túl fogfágra el-is vitte. 
Ott meg-esmerte és megbán
ta ö a’ maga bűnét, es mi* 
dón a’ fogfágból vifzfza-tért, 
az igaz Isteni tiízteletet is 
be-vitte a’ templomba, (d) 
3380-ban .Toliás Király a’ 
templomnak romlásban levő* 
réfzeit fel építette, ’s a’Szi>- 
vetfég’ Ládáját régi hellyére 
tette, (e) Jojakim Király alatt, 
3398-ban, a’ Babyloniai Ki
rály Nabugodonozor a’ tem
plomnak Szent edényeit el- 
prédálta , a’ mi meg-maradb 
pedig, azt Jojachim alatt 
3405-ben el-vitette. Zede- 
kiásnak tizen-eggyedik efz> 
tendejében 3416-ban, Nabu*·
f.odonozor meg-vette Jerufa* 
emet, és a’ templomot egé- 

i’zcn ie-rontotta, (f) melly 
pufztúlásban hevert Ötvcn-két 
efztendeíg, Cyrusnak elfóefz- 
tendejéig, tudniillik 3468-ig 
és a’ Chriíius előtt 532-efz- 
tendeig. De Cyrus meg-en- 
gedte hogy a’ Zsidók ;hazá- 
jokba vifzfza - mehefsenek, 
és a’ templomot meg-épít- 
hefsék. Azért a’ következett

eíz-
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efztendőben annak funda- 
mentomát meg-vetették. De 
alig kezdették-el a’ munkát, 
azonnal félbe - fzakaf'ztatta 
azt velek Cyrus, vagy in
kább az Ö Fö-emberei, a’Zsi
dóknak ellenfégeiknek kéré- 
fekre. Cyrusnak és Camby- 
fesnek halála után az építést 
ismét meg-tiltotta Artaxer
xes. De midőn Darius Hy- 
ítaspis újra engedelmet adott, 
azután négy efztendövel fel
épült a’ templom, a’ világ
nak 3489-efztendejében , a’ 
Chriftus előtt 5 11 - eíztendők- 
k e l, 20 efztendőkkel a’ Zsi
dóknak a’fogfágból lett haza 
jövetelek után. (g) Ezt a’- 
templomot 3837-ben meg- 
ferteztette Antiochus Epipha
nes : a’ rendes áldozatok meg- 
fzüntek,a’ Jupiter Olympius’ 
képe az oltárra fel-tétette tett: 
ez így volt három efzten- 
deig; azután meg-tífztította 
a’ templomot Judas Macca- 
baeus, az áldozatokat és az 
Isteni tifzteletet e’ világnak 
3840-efztendejében, a’Chri- 
llus előtt pedig 160-efzten- 
(dökkel fel-állította. (h)

A’ Nagy Herodes a* tálág
nak 3986-efztendejében, a’ 
templomnak újonnan való 
meg-építéséhez hozzá fogott, 
és azt tized fél efztendo alatt 
el-is végezte. De ezen Fe
jedelem után mindenkor 
nagyították azt a’ Zsidó ha
dakozásnak idejéig. Ez a’ 
templom igen nagyon kü- 
lönbbözött mind a* Salamo
nétól, mind attól, melly a’ 
fogfág után épült. Jofephus 
$’ ki azt maga lá tta , annak

formáját le írta. Ez az He
rodes’ temploma tsak hetvén- 
hét efztendeig tartott: mert 
azt a’ Romaiak Titus alatt e’ 
világnak 4 0 7 3 -efztendejében, 
a’ Chriíius után pedig73-efz- 
tendókkel el-rontották. Hie
ronymus azt mondja, hegy 
a’ Zsidók még az ő idejében 
is Jeruíálembe öízve-gyültek, 
’s a’ templomot siratták. Ju
lianus Tsáfzár a’ Kerelztyé- 
nek ellen való gyulölfégböl 
a’ Zsidóknak engedeimet 
adott a’ templomnak meg
építésére : de a’ mint Ammia
nus Marcellinus (i) írja, a’ 
földből tűz jött k i, melly a’ 
fundamentomot íz é  I ly  e l 
hányta, és a’ munkálok küz- 
zül fokukat meg-égetett.

Omar eggy Arabiai Feje
delem, Mahummed után má- 
fodik, 640 efztendőben a’ Je- 
rufalemi templom’ hellyére 
eggy Török templomot épít
tetett. A’ Kereíztyéneknek 
ezen templomba fejek vclz- 
tefége alatt nem fzabad be
menni. — 1099-ben' Bouillon 
első Jerufalemi Kerefziyén 
Király ezt a’ templomot meg- 
tifztította, ’s a’ Kerefztyének- 
nek fzámokra fel-fzenteltet- 
te, mellé Canonicufokat ren
deltetett. De midőn 1187-ben 
Saladinus Jerufalemet a’ Ke- 
refztyénektől el-vette, az e- 
géfz templomnak falát, pa- 
dimentomát,rózsa vízzel meg- 
mofatta, ’s azt ismét a’ Ma- 
hummedanufoknak fzámok
ra fzentelte. (k)

(a) i Kir. 14. a Chron. 12. 
(b) 2.Chron. 28. 2 Kir. 16. (c)
2 Chron. a. a Kir. 18. (d) aKir, 

ai.
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ζι. a Chron. as .  (e) aKir.22. 
2 Chron. 25. ( f )  2 Chron. 36.
(g) Esd.i. (h) i Makk. t. és 4. 
(i) M/n/n. Marcell (k) Daub- 
dan Voyage cie la terre Sain- 
te Ligifoot defer, temp. Hie- 
ros. Jos. Ant. 1. 15.14. de B. J. 
1. 6. c. 7. Traülat. Talmud. 
Hier. Greg. Naz. Theodor et. 
Socrates, Pillalpand. inEzech. 
Jac. Jud. Leo de templo Sa
lam. Seiden, de J. N. & G. 
Pfeiffer. Dub. ver. Reland. 
Lundin. &c.

T e m p l o m  SzENTELés. L. 
Corifecratio.

T e hf.b r je . Eggy Officium 
a’ Romai Ekkléíiában Nagy 
Héten. Mikor a’ Benedictust 
énekelik , annak a’ vége félé 
minden' gyertyákat el-ólta- 
nak a’ templomban; innen 
vette az Officium nevezetét. 
Baudrii Manual. Cer.

t  T e r a p h i m . A’ Lábán’ 
Istenei, mellyeket Rachel el
lopott tőle. Az LXX. For
dítók ezt a’ fzót Oraculum- 
nak, néha hafzontalan Figu
ráknak fordítják. A’ Rabbi- 
nufok azt mondják, hogy az 
ember a’ magaelK fiját meg
ölte , annak bőrét fóv ab es 
olajjal be - balfamozta: az
után valarnelly Ördögnek, 
vagy Angyalnak, vagy Is
tennek nevét arany táblára 
mettfzette, azt a’ meg-ölette- 
tettnek nyelve alá tette , ’s 
fejét a’ falra fel-akafztotta, 
a’ melly fő, valahányfzor az 
ember akarta, mind annyi- 
fzor ‘feleletet adott. Mái ok 
Talismanoknak. vagy értz Fi
guráknak gondoljak, mellye
ket bizonyos Conjiellatió/r,

Y

vagy a’ Planétáknak álláfok 
alatt kéfzítettek, és a’ mellyek 
a’ kérdőknek feleletet adtak. 
Né melly Kerefztyének azt 
hifzik, hogy a’ Teraphimok, 
Laresek és Penatefék, vagy 
házi Istenek voltak, neve
zetesen a’ Labáné Noé' és 
Sem. Máfok az Egyiptomi 
Serapis’képének; málök(mint 
Spencer) a’ Seraphimmal 
eggynek gondolják lenni. A’ 
Teraphim fokfzor elő-for
dul a* Sz. írásban , és közön- 
fégesen képet telken. Micha 
a’ maga házánál Kép tartó 
házat, Ephodot, és képeket 
tsinált, és eggyet az ö íijai 
közzül meg-fzeutelt, és azt 
Pappá tette, (a) A’Dán nem- 
zetfegéböl való férjfiják eze
ket a’ Teraphimokat ma
gokkal el-vittek, Lais Váró
fában fel-állították , hol mind 
addig voltak azok, míg az 
Izraeliták rabfágra nem vi- 
tettettek. (b) Mikál is Tera- 
phimot fektetett az ágyba 
David hellyett. (c) Jelent 
továbbá a ’ Teraphim ollyan 
képéket is, a’ miilyeneket 
tartottak az Izraeliták az Is
teni tifzteletben. Hofeás azt 
mondja,hogy „az Izraelfijai 
fok ideig lefznek, Király, Fe
jedelem , óltár, Pap, öltö
zet, és Teraphimok nélkül”; 
(d) hol a’ Teraphim kétség 
kívül a’ Cherubimokat és Se- 
raphimokat tefzi. Végre, a’ 
Teraphim jelenti a’ Pogá- 
nyoknak bálvány képeiket is.

Kérdésbe tefzik a’ Tudó- 
fok: Miért lopta-el Rachel 
az ő atyjának Terap(limait? 
Némellyek azt mondják: így 

akar-
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akarta ö a’ Labán’ igazfág. 
ta'anfágát meg-bofzízúlni: 
máfok azt, hogy Labánnak 
ne legyen módja az ő el-fzö- 
kéfének meg-tudáfában: má- 
í'ok azt * mert Rachel azt gon
dolta, hogy a’Labán’hazán 
való áldást a’ maga házára 
fordíthatja: máfok azt, hogy 
Labán elöl a’ Bálványozás
nak alkalmatofságát el-ve
gye: máfok azt, hogy Ra
chel maga is el volt foglal- 
tattatva ezen babonafágtól, 
és Ö ezt a’ Canaán földen is 
akarta gyakorolni. De Já
kob ezen Teraphimokat el
vette Racheltöl, és el-ásta 
Sechemnél eggy tserfa alatt, 
(e) L .  T a l i s m a n .

(a) Bír. 17: s. (b) Bír. ig: 
4. (c) i Sam. 19: I3. (d)
Hős. 3. 4. (e) t Mos. 35. 4. 
Ezech. 21: 26. Zách. 10: 10. 
S e i d e n ,  de Diis Syris. 22. cum 
addit. G o d w i n .  Μ. & A. 
D i l i h e r r .  Difp. de Taraph, 
P f e i f f e r .  Difp. de Teraph. 
B a s n a g e .  Antiqu.

* T e RICH D iL K A R N A IM .  
Eggy híres E p o c h a , vagyidö- 
fzámlálás a’ régi Napkeleti 
Görögöknél , mellyet A e r a  
S c l e u c i d a r u m n a k  neveznek 
közönfégesen. Kezdődik ez 
az Epocha a’ világnak 3742. 
efztendejében,a’Christus előtt 
312. efztendökkel, midőn Se
leucus Nagy Sándornak Ge
nerálisa Babylont, Mediát, 
Sufianát több napkeleti tar
tományokkal eggyütt Ant.i- 
gonustól el-nyerte , és ezen 
nfigy győzödelmek ‘által a’ 
Macedóniai Birodalomnak 
i'undamentomát Syriában

meg-vetette. A’ Maccabae- 
ufok’ Könyveiknek írójik e- 
zen fzámláláfsal élnek, tsak 
azzal a’ kiilÖnbbféggel, hogy 
ez az első könyvben a’Nifan 
holnapban kezdődik, melly 
a’ mi Martiusunkkal meg- 
eggyez; a’ másodikban pe
dig a’Tisriholnapban, melly 
Septemberrel eggyez. Né- 
mellyek ezt az Epochát, A -  
l e x a n d r i n a  P e r i ó d u s n a k  ne
vezik, és ezt a’ Nagy Sán
dor’ halála után épen a’ ti- 
zenkettödik efztendöre hatá
rozzák. Ezt az A e r d t  nem 
kell az A e r a  P h i l i p p e á v al 
eggybe-zavarni, melly azon 
efztendőben kezdődött , a* 
mellyben Nagy Sándor meg
halt , az az, a’ világnak 3730 
efztendejében , a’ Christus 
előtt 324. efztendökkel. a 
Macc. is. —

S c a l i g .  de emend, temp. P e -  
t a v .  de Doct. temp. L a b b e  in 
Chron.

* T e r m i n a r i u s o k . Kól- 
dúló Barátok, a’ kik bizo
nyos Terminufokban vagy 
vidékekben koldultak. Ma 
is lehet Terminus házakat 
látni, a’ mellyek az illyen 
Barátoké voltak. D u F r e s n e .

T e r m i n u s . Eggy Isten a’ 
Romaiaknál a’ ki a’ tarto
mányoknak hátárt tsinált, és 
azokat eggymástól el-válafz- 
totta: a’ képe eggy nagy da
rab kő, vagy töke volt. A’ 
kiknek fzántó-főldjök eggy- 
más mellett volt, azok a’ 
köz határnak a’ magok fe
lől való óldalát meg-lzokták 
koronázni, és ott Terminus
nak áldoztak az ö innepén , 

mellyet
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mellyet T e r m i n a l e d n a k  hív
tak, melly Februariusban e- 
sett. A’ több Ceremóniák 
köztt eggy bárányt öltek, 
mellynek vérével a’ Termi
nus követ meg-hintették. O- 
vidius azt befzélli, hogy mi
dőn Tarquinius Superbus Ju
piternek eggy templomot 
akart a’ Capitoliumon építe
ni, és a’ végre más Istenek
nek fok apró templomaikat 
el-rontatta, a’ Terminus’ ké
pe nem akart ki-mozdúlni; 
azért is az ö templomát kén- 
telenek vóltak meg-hagyni, 
az honnan a’ Romaiak azt 
hozták·ki, hogy az ellcnfég 
az Ő határokon foiia-í'em fog 
gyözödelmeskedni. A’ Ter
minust Romától hat mért- 
fókinyire tifztelték a’ Lau- 
rentumi úton : mert kétfég 
kívül erről az óldalról Numa’ 
idejében addig terjedt a’Ró
mai határ. A’ Terminuso
kon' közönfégesen femmi írás 
nem volt; minthogy azokat 
különbben is ineg-lehetett es- 
merni. Mindazáltal Romá
ban látott Spon illyet: Q u is  
q u i s  H o c  S u j i u l e r i t .  A u t .  J u s -  

J e r i t .  U l t im u s .  S u o r u m . M o r i 
a t u r .  Hasonló átok vagyon 
a’ Móses’ Törvényében „ Át
kozott valaki az Ö felebarát
jának határát el-fordítja.,,

Dión. H a l .  O v id .  Fali. a. 
F l u t .  Q. R. Apui, S t r u v .  5. 
Mós. 27: 17.

T e r p s i c h o r e . L .  M u s á k .
T e s c a l i p u c a . Eggy Is

ten, kit. a’ Mexicobeliek imád
tak, minekelötte a’ Spanyo
lok ő hozzájok mentek vol
na. Májusnak 19. n· tartot-

Y

ták az innepét, a’ mikor a’ 
Papok a’ nepnek bűneit meg- 
botsátották. Ennek az Is
tennek templomát ki-nyitot- 
ták, és a’ főbb Papok köz- 
zúl eggy magát meg-mutatta 
a’ népnek, eggy kürtöt meg
fújt , ’s négy felé fordult , 
mint ha az egéfz föld kerek- 
fégét hívta volna a’ meg-té- 
résre: azután port vett a’ 
fzájába, ’s az eg felé muta
tott. Ezen tselekedetben min
denek követték ötét : azutáni 
tsak a’ fok óhajtás hallatta- 
tott: annak vége lévén, a’por
ban henteregtek, az Isteuek 
töl kegyelmet kértek, ’s Te- 
fcalipucának eggy rabot ál
doztak - meg. Az innep tíz 
napon tarto tt, az utolsó na
pon Tefcalipucát a’ Proces- 
íión hordozták. A’ Papok e- 
löl mentek, ’s a’ népet füs
tölték, melly magát korbá- 
tsolta. A’ Procesfio végbe- 
menvén, gyöngyöt, aranyat, 
ezüstöt, temjent ’s  a ’ t .  ál
doztak : a’ fzegények Fürjét 
vittek, mellynek fejét a’ Pap 
el-fzakafztotta, ’s az óltár’ 
talpához vetette. Az egéíiz 
innepet eggy vendégfég zár- 
ta-be, mellyet az Isteneknek 
tifzteletekre rendeltek. P u r 
's h a s .

T e s t a m e n t o m . (Ó és ÜJ) 
L .  B i b l i a .  E v a n g e l i u m ,  ’s  a ’ t .

T e t h v s . Eggy tengeri Is- 
ten-Afzfzony, Titán’ leánya, 
Oceanus’felefége. L u c a n .  1.1. 
O v i d .  Falt. 1.5.

T e t r a p l a . Íg y  h ív ják  az 
ÓTeflamentomnak azon négy 
féle Görög Fordítását, mel
lyet az LXX. Fordítók, Aqui- 
a la ,
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la , Symmachus, és Theodo- 
tion készítettek, Origenes pe
dig öfzve - fzedett , és világ 
elébe adott. Ezen négy For
dítások a’ levélen eggymás 
mellett rendben vagy lineá- 
ban voltak, és azért nevez- 
tettettek Tetra piának vagy 
négyes ki-adásnak. Azután 
más ki-adást kéfzített Orige
nes , és mind az első mind 
az utolsó Izéiéhez annak más 
új toldalékot adott: elöl tet
te a’Zsidó Textust Zsidó be
tűkkel, hátúi pedig ugyan
azon Textust Görög betűk
kel: az harmadik rendbe az 
Aquila’ Görög Fordítását: a’ 
negyedikbe a’ Symmachu- 
fét, az ötödikbe az LXX. 
Fordítókét: az hatodikba a’

Theodotionét: az hetedikbe 
az úgy neveztettetett Görög 
Fordítást ; a’ nyoltzadrkba 
az hatodik Görög Fordítást. 
Mindezek mellé néhol a’ ki- 
lentzedik rendbe az hetedik 
Görög Fordítást hellyheztet- 
te : az ötödikben és hatodik
ban nem volt az egéig ÓTes- 
tamentom , hanem annak 
tsak némelly réfzei. És így 
ennek a’ ki-adásnak elején 
tsak hat rend volt, egyébütt 
pedig, az hol már több For- 
dítáfok voltak , több rendek 
is voltak. Azért nevezték 
azt most Hexaplának. , majd 
Octaplának : meily mint lett 
legyen, meg-tettízik e’ követ
kező táblából.

i. A’ Zsidó Tex
tus, Zsidó be
tűkkel.

4. A’ Symmachus’ 
Görög Fordítá
sa.

a. A’ Zsidó Tex
tus Görög be
tűkkel.

3. Az Aquila’ Gö
rög F o r d í t á- 
sa.

$. A’ Görög LXX 
Fordítók.

. A’ Theodotion’ 
Görög Fordítá
sa.

7. Az ötödik Gö
rög Fordítás.

8. Az hatodik Gö
rög Fordítás. 19. Az hetedik Gö

rög Fordítás.

Ezt a’ munkát Origenes 
tsudálkozásra méltó fzorgal- 
matosfággal a’ Christus után 
250. efztendöben végezte-el. 
Az 0 Kéz-Írását Palaeítinában 
a’ Caefareai könyves házban 
tartották’, a’ mellynek ott 
Hieronymus fok haíznát vet
te , és a’ mellyet le is írt. 
Látvái) pedig ezen munká
nak nagy hafznát az Ekklé- 
íiák, ezt a’ magok fzámok.

ra fokán le-íratták. Midőn 
végre a’ Saracenusok nap
keleten az VII. Században e- 
röt vettek , és egyebekkel 
eggyütt minden kpnyves há
zakat el-pufztítottak: Orige- 
nesneK. ezen munkája is_ el- 
velzett. Ez a’ munka aclott 
alkalmatosfágot a’ Polyglot- 
tákra. L. Poljglotta.

Epiph. de Pond. & Mens. 
Ens. 1. 6. c. ié.

T ha-
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T h a l i a . L. Mufdk.
T h a l u s i a . Eggy innep, 

meilyet a’ Görög gazdák há- 
ládatofságnak okáért ízentel- 
tek azŐ Isteneiknek, neveze
teién Ceresnek és Bacchus- 
nak , hogy az ö földöket ter- 
méfsel meg-áldották. Eufta- 
thius azt mondja, hogy ek
kor a’ Neptunus’tifzteiségére 
nagy Procefsiót tartottak , és 
az ekkori áldozatokban min
den Isteneknek réfzek volt. 
Homerus azt írja, hogy eggy 
Hlyen napon Diana nagyon 
meg-haragudott, hogy Oene- 
ust nálánál feljebb betsúl- 
ték. Ezt az innepet Synko- 
mifieridnak is hívták. Meurs, 
Cafiellan. Fasold.

T h a r g e l i a . Eggy innep, 
inellyet a’ régi Athenebeliek 
a’ napnak, es annak kiférő 
táriának az órának fzentel-
tek , a’ Thargelion holnap
nak hatodik és hetedik nap
ján. A’ Thargelián közöníer 
gefen a’ főidnek gyümöltseit 
keli érteni: az innepet is az
ért nevezték így ; mert annak 
leg-nevezetefebb ceremúniaji 
közzill való volt az, hogy 
akkor fok gyüinőltsöket fzoív
tak edényekben fzéllyel hor
dozni Leg nagyobb pompa 
volt az utolsó napon, mellyen 
a’ várost meg-tifztították. E’ 
végre két fzeméllyek voltak 
rendelve, kiket Pharmako- 
p£nak neveztek, és a’ nép
nek képében áldoztak, ’s az 
áldozatnak hamvát a’ tenger
be fzó.-ták. Ezen a’ napon 
íratták az Athenebeliek a’ 
közönleges laiítromba azok
nak neveiket, kiket niagok-

Y

nak fijaikká fogadtak, vala
mint a’ magok tulajdon fijai- 
két az Apaturia innepen. Ezen 
az innepen az éneklők is fzok- 
tak vetélkedni: a’ki győzött, 
az eggy három lábú izéket 
tartozottApollónak azon tem
plomának ajándékozni, a’ 
meilyet Pilistratus építtetett 
volt. Míg ez az innep tar
tott, addig zálogot adni vagy 
venni, nem volt fzabad. A’ 
Milefiufok is nagy vígafság- 
gal és vendégeskedéfsel fzen- 
telték ezt az innepet. Tze· 
tzes, Chil. Hilt. V.C. a3. Meurs. 
Caflell.

T h e a t i n u s o k . Szerzete- 
fek. Neveket vették J. P. Ca- 
ralfától, Neapolis Orfzágban 
Theatei vagy Chietii Püspök
től, a’ ki azután Pápává lett, 
’s magát IV. Pálnak nevezte. 
A’ több Fundatorok voltak, 
Gaetan, Bonifacius és Con- 
íiglieri. Ezek a’ négy kegyes 
emberek, a’ kiknek tzeljok 
volt az Ekkléliai fenyítéknek 
meg-jóbbítáia íja^ben  Ro
mában eggy Szerzetet állí
tottak, meilyet VII. Clemens 
liellyben -hagyott , ’s meg-, 
engedte hogy a’ Szerzetefek 
az három klaítromi foga
dást - tételre kötelezzék ma 
gokat , minden harmadik 
efztendőben Superiort válafz- 
fz ívnak. De az az akadály 
adta magát elő, hogy midőn 
a’ Szerzetefek l'emmi bizo
nyos jövedelemből nem akar
tak élni, hanem egyedül az 
Isteni gondviíeléstől vártak ; 
a’ Cardinalifok ezt goromba- 
fágnak tartották, azért is Ö- 
ket igyekeztek el-nyomni.
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Az ö legbelső lakó - liellyek 
volt az Ö eggyik, Szerzőjök- 
nek Bonifaciusnak házában, 
ho! a’ magok példájok által 
igyekezték az Apoítoli fze- 
génységre fzoktatni az Eggy- 
házi fzeméllyeket. De midőn 
V, Károly Tsáfzárnak hadi- 
/érege Romátmeg-vette: ken
teiének voltak a’ várost oda 
hagyni. Ezen alkalmatpfság- 
gal fzép Kerefztyéni tseleke- 
detekkel külöubböztették- 
meg qk magokat. Igyekez
tek tudniillik a’ katonáknak 
zabolátlanfágokat tartóztat
ni , a’ leheleknek és az hah 
dokióknak fzolgáltak. -Ezt 
tízre - vévén a’ Tsáfzár’ gyö- 
zödelmes katonáji, reájok 
meg - haragudtak , az ö kla- 
flromokat fel-dúltak, őket 
ezerféle kínzáfokkal gyölröt- 
ték , így akarván Őket kén- 
fzeríteni, hogy a’ magok kin- 
tseket adják-elo. És e’miatt 
kellett nekik a’ fzerentsétlen 
várost oda hagyni. Onnan 
azért Venetiába mentek, hol 
a’ Közönséges Táríáfág a’ 
Sz.Nicolays folentinus’ tem
plomával meg - ajándékozta 
őket. 1539-ben Neapolisban 
is meg - telepedtek. Midőn 
Caraccioli Gróf bizonyos jör 
védelmét akart nekik élei 
mekre rendelni: a’ klaltro- 
mot bezárták ’s Venetiába 
a’ magok Szerzetes tárfaik- 
hoz vifzfza - mentek, De a’ 
Gróf’ kérésére ismét vifzfza- 
tértek híeapqlisba , hol az 
Ériek a’ Nagyobbik Sz. Pál’ 
templomát nekik adta, melly 
az egéfz városban leg-fzebb. 
Midén X s 5 § bexj a’ Thegfei

Püspök Pápává lett: Ókét 
Romában a’ Quirinalis he
gyen levő Sz. Sylvefter’ tem
plomával meg-ajándékozta. 
Azután Amalíi Hertzeg Afz- 
izony a’ maga palotáját aján
dékban nekik adta, hol ok Sz. 
Andrásnak eggy pompás tem
plomot építettek. A’ Pápa’ 
halála után hellyet nyertek 
ők Paduában, Placentiában, 
Mediolanumban , Capuában 
Cremonában, és Olaiz Or- 
fzágnak fok más várofai- 
ban. Vágynak nekik klaítro- 
maik Spanyol, Lengyel, Né
met ürfzágban, ’s máfutt is. 
Cardinalis Mazarini 1644-ben 
eggy klaliromot ajándékozott 
nekik a’ Louvrevel által-el
lenben Parisban, és ez az 
eggy klaftromok volt egéfz 
Frantzia Orfzá^ban. Mint
hogy ok Mifsiokra is men
nek : meg telepedtek volt Cir- 
cafsiában, Georgiában, ’s Ta
tár Orfzágban is : de ezeket 
azOrízágokat níároda hagy
ták; minthogy kevés gyümöl- 
tsét látták- az odá való né
peknek még terítéfekre néz
ve végbe-vitt fáradtfágoknak.

Hiji. des Ord. Re/. T.4. e.ia.
THKATJNA S.ipdtzák 0' oZ.

M. Szeplőtelen fogantait!* tá
járól E zen  néyen és ezen  
C o n grega liób ó l k ét-fé leT liea -  
tinák v á g y n a k . Mjnd a’ két 
R endnek  fJrfula B enincafa  a ’ 
Szerzője. E z  az U rfu la , a’ 
ki 1547-ben N eap olisb an  Ízü 
le tte l e t t ,  azon  az h e g y e n , a’ 
m elly en  a ’ Sz. Elm o v ára  fek- 
fz ik , e lő fzör tsak eggy  Cellát 
ép íte tt;  azután  reá veti eggy  
G rpgpfius de N avarra nevti

Sp,i-
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Spanyol· Papot, hogy épí- 
tsea eggy templomot azon az 
hellyen Sz. Máriának. Mi- 
nekutánna az Urfula’kegyes- 
fégét meg-visgálták, és ben
ne femmi tsalárdfágot nem 
tapafztaltak; ijS3-ban fel ál
lította a’ maga Congregatió- 
já t , ’s az Apátzáknak fzá- 
mokat hatvan-hatra határoz
ta; minthogy, a’ mint mondot
ta,Sz. Mária annyi efztendökig 
élt. A’fenn nevezett templom, 
mellé eggy klaßromot is épí
tettek , es Urfula a’ maga A- 

átzájinak illyen rendeléfe- 
et adott: Az Isteni tifztelet- 

kor nóta fzerént ne énekel
jenek. Reggel és estve eggy 
KÖzönféges könyörgést tar
tsanak; a’ Nova után minden 
•nap’ a’ Ve ni Creatort és a’ De 
profundist imádkozzák: ki-ki 
a’ Superiornétól fogva a’ leg
utolsóig rend fzerént minden 
nap’ eggy óráig imádkozzon 
az Oltari Szentség előtt, úgy 
hogy éjjel nappal eggyik A- 
pátza a’ máimat váltsa-fel: 
nem tsak innepeken, liánéin 
minden héten három nap’ él
jenek Ür’ Vatsorájával: min
den innepen ki-tétetódjön a’ 
Sz. Sacramentom az ö tem
plomokban. Minden tsötör- 
tökön dél után a’ Chorusba 
mennek, és ott a’ Sz. M. Szep
lőtelen fogantaltatáfáról va
ló éneket el-mondják: min
den tizen-öt nap’ meg-gyón
nak a’ Capitulumban , Ad
ventben és Böjtben magokat 
fanyargatják, mindaddig va- 
lamíg eggy D* P, oj 'undis, 
eggy Sutve és eggy Mijeiére 
tart.

Y

Urfula azt is kívánta, hogy 
a’ Sz. M. Szeplőtelen fogan· 
tattatáfáról . neveztettetek 
Congregatióban, Sz. Mária’ 
tifzteletére minden fzomba- 
ton eggy Mifét énekeljenek. 
Az Apátzákat kötelezte ö a! 
kézi munkára, fzegényfégre, 
fzeretetre, alázatofságra. Öl
tözetek fejér és fekete : a’kla- 
ftromból foha-fem mennek— 
ki, és tsak rostélyon által le
het velek befzélleni. Urfula 
meg-jövendölte 1618-ban ha
lála’ óráján, hogy az ö Apá- 
tzáji a’ Kerefztyén Orfzágok- 
nak minden fő várofaiban el
fognak terjedni: de jövendő- 
léfe még be-nem te lt: mert 
még tsak Neapolisban és Pa- 
lermóban vágynak.

Hiß. dei Ord. llel. T. 4. c. 13.
T heaTINA Apátiák. Re- 

met ék a’ Sz. AT. Szeplőtelen 
fogantattatáfáról. Urfula Be- 
nincafának ezen máfodik 
Congregatiója, egyedül-való 
magánosfágban élnék, ’s az 
elfőbb Congregatiótól vefzik 
élelmeket. Mind a’ két Rend
belieknek klastromok eggy- 
más mellé vagyon ragafztva. 
1623. XV. Gergely P. helly- 
ben-hagyta ezen Rendet, ’s az 
Auguflinus’ regulájira köte
lezte. IX. Clemens a’ Theati- 
nufoknak gondvifeléfek alá 
bízta őket, holott az előtt a* 
Neapolilí Érfek is vigyázott 
reájok. A’ Confiitutio fze
rént azApátzák’ fzámokhat- 
mintz-hat: foha húst nem efz- 
nek, hanem tsak beteg álla- 
patjokban. Az Ekkléíiai Böj
tökön kívül, böjtölnek ok 
Szűz Mária’ innepeit, a’ Chri- 
4 d ú s’
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ftus’ Mennybe menetelét, és 
Úr napját meg-elözö estvén, 
Adventben minden Szomba
ton , a’ farfangnak két utólfó 
napján, leg-fzorofabban pe
dig a’ Sz.'Mária’ fogantatta- 
táfának innepét meg-elözö 
estvén. Az ö templomokban 
a’ Szentfég minden inuepen 
öt óráig ki vagyon téve, melly 
idő alatt fzüntelen öt Apa- 
tzák imádkoznak a’templom
ban. Ezen napokon í'zór in
get vifelnek, Adventben és 
Böjtben fanyargatjvíik mago
kat. A’ Superior Aí'zfzony az 
Apatzáktól engedelmet kér 
magának, ’s azoknak lábai
kat meg-tsókolja: az Apá- 
tzák is úgy tselekeí'znek a’ 
Superior Afzfzonynyai. A’ 
Szüzeknek midőn a’ klaflrom- 
ba mennek húfz elztendö-· 
söknek kell lenni. Az ö No- 
vitiatiifok két efztendeig tart. 
Mikor Profel'siót akarnak 
tenni, fzabad nekik a’ tem
plomba menni, hol utoljára 
betzéllenek a’ magok leg-kö- 
zelebb való atyjokfijaival, 
azon reményfég nélkül, hogy 
valaha többé velek befzéll- 
jenek , vagy felölök tsak hírt 
is halljanak: azért is egéi'z 
napot engednek nekik a’ be- 
fzéllgetésre; ki-vévén az ebéd’ 
idejét, midőn az Apátzákkal 
eagyütt kell nekik ebédel- 
niek. De ezt a’ kegyelmet 
is tsak azokkal közlik, a’ 
kik a’ világból egyenesen 
mennek a’ klastromba; mert 
a kik a’ Congregatióból men
nek oda, azoknak nints ez a’ 
fzabadfágok. Ezen Apátzák- 
nak öltözetek fejér.

H if i,  des Ord. Rel. T. 4. 
c, 14.

Τ η ε β ε Έ  A’ Zsidóknál ti
zedik Ekkléíiai és negyedik 
Polgári holnap, melly De
cemberrel meg-eggyez. En
nek máfodik napja a’ tem
plomnak Judás Maccaba;us 
által lett fel-fzenteltettetésé- 
nek utólfó napja : tizedik 
napján bojtölnek a’ Zsidók 
annak az ó elüttök utálatos 
tselekédetnek emlékezetére, 
hogy Ptolomoeus Philadel
phus a’ Bibliát Görög nyelv
re fordíttatta. L. L X X . For
dít ók.

T hemis. Az Igaz Tágnak 
Isten - Afzfzonya. Diodorus 
Siculus a’ Titánoknak nén- 
jeknek, a’ Törvényeknek és 
Sz. Ceremóniáknak találó- 
jóknak tartja ötét. Heíio- 
dus azt mondja : Jupiter vet
te ötét felefégül , melly al
legoria az Isteni igazfágot 
jelenti. Themis adott leg- 
elöfzör Oraculumokat a’ Po- 
gányoknak; a’ mint Deuca- 
lionnak és Pyrrhának is az 
özön-vízkor. A’ kik a’ Po- 
gányoknak meféjiket a’ Sz. 
íráíön fundálják , Themist 
a’ Thuinmimmal eggynek 
tartják.

H tj'io d . Theog. D ió d .  S ic ,  
1. 5. Ovid. Met. I. 1. Xpol- 
lodo··.

* Thensa. így hívták azo
kat a’ thecákat, mellyekbe a’ 
régi Romaiak az ő Isteneik
nek képeiket tették,’s azokat 
a’ C irc e n jis  P o m p a k o r  fzéllyel 
hordozták. S c h e ffe r , de re 
veldc. S c h o ttu s .  P i t i f c u s .

•T iiko-
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"Theogamia. Eggyinnep 

Siciliaban a’ Proferpina’ tifz- 
tefségére , ’s az ö Plútóval 
lett házafságának emlékeze
tére. Nysa várofa is Cariá- 
ban fzentelte ezt az innepet, 
hol híres bajnoki játékok 
estek.

Jul. P o ll. 1 i. c. I. M e u r s .  
F  f io ld ,  E z . S p a n h . ep. a. ad 
Moréik

* T heopaschitak. L  P a -
tripajfianufok.

* T heophania. Eggy in- 
nep, mellyet a’ régi Poganyok 
tartottak az ö Isteneiknek 
látfzó képben lett meg-jele- 
néfeknek emlékezetére. így 
nevezték a’ Kerefztyének is 
a’ Chriítus’ fziilettetésének in- 
nepét, és Januariusnak 6. nap
ját, mellyen a’ Chrillus meg- 
kerefzte kedett, mellyet az
után E p ip h a n id a a k  neveztek. 
Meurs. Gr. F. C a fie ll. F a ja id .  
D u  F re sn e . B a r o n .

* T heori. Ollyan Papok 
a’ régi Athenebelieknél, a’ 
kiket idegen liellyekre kül
döztek a’ végre, hogy a’ Kö- 
zönféges - Társaíagnak fze- 
rentséjéért áldozzanak , az 
Oraculumokat kérdezzék- 
meg, a’ közönféges játéko
kon , várárokban jelenjenek- 
meg: az hajót a’ mellyen 
mentek Theorisnak, az ál
dozatot Theoridnak, a’ leg- 
elfó Papot Architheorosnak 
hívták. Midőn Antigonus és 
az ő fija Demetrius Athene 
várofát régi fzabadfágába 
viízfza-állílotta, a’ város azt 
akarván tudtokraadni nekik, 
hogy őket úgy tartják mint 
lzabadító Isteneiket, az hoz-

Y

zájok küldött követeket T h e o - 
ru fo k n a k . nevezték. A’ Gö
rög Ekkléliában azokat hív
ták T h e o ru f io k a a k , a’ kik a’ 
templombeli ékefségekre vi- 
feltek gondot. S v id ,  D e m o s th .  
S iq o n . Caítell. &c.

* T heoskeposti. Az a* 
barlang, mellyben a’ Path- 
mus Szigetében Sz. János a* 
Mennyei Jelenést írta, mellyet 
ma fokán Pálmafának hív
nak. D a v i t y .  de 1’ Alié.

* T heoxenia . Eggy in- 
nep Athénében , mellyen 
minden Isteneket eggyütt tifz- 
teltek: noha különbben oda 
nem volt fzabad idegen Is
teneket be-vinni. Achajának 
Pellene nevű várofában is* 
volt illyen innep Apollónak 
és Mercuriusnak tifztefségére* 
minthogy ők eggykor azon 
városban meg-jelentek volt. 
Onnan Apollót T h e o x e n iu s -  
nak is nevezték. A r i f i i d  Orat. 
de Smyrna. H e s y c h . D e m e 
tr iu s .  S p a n h , M e u r s ,  C a f ie ll .  
F a jo ld .  L o m e je r .

\.  T herapeutök. Isten’ 
fzolgaji, vagy a’ kik mago
kat egéfzen az Isten’ ízolgá- 
latjára ízánták. Ezt a’ nevet 
némelly Sectáknak is tulajdo
nítják, a’ mellyen fokát ve
télkednek a’ Tudófok eggy- 
más köztt. Közönfégesen úgy 
tartják, hogy Sz. Márk eggy 
Kerefztyénekból álló különös 
tárfafágot állított-fel Ale
xandriaban , mellyet Philo 
le-ír, és Therapentáknak ne
vez. Eusebius azokat a’The- 
rapeutákat, kiket Philo le-ír, 
Kerefztyéneknek tartja, és 
azt mondja, hogy az A J c e - 
S t i e us



T h e » . T hes.3  4 <*
ticus név, mellyllyel őket ne
vezi, oily tifzteletet fzerzett 
nekik, mint volt a’ Barátok
nak. De minthogy az Afce- 
ticus név olly közönféges, 
melly mind azokat jelenti, 
valakik fzorosabb ésfzentebb 
életet élnek , mint máfok : in
nen nem lehet ki-hozni, hogy 
Ő az Afceticufokat Barátok
nak tartotta vólna. A’ kér
dés itt tsak a z , ha ezek a’ 
Therapeuták Iíerefztyének 
yóltak-é? mint Eufebius tart
ja , vagy pedig Zsidók ? A’ 
bizonyos, hogy a’mint Philo 
Őket le-írja, az életek a* Ke- 
refztyénekével fókákban meg- 
eggyez: de fok dolgokat is 
említ, mellyek tsak a’ Zsi
dókra illenek: p. o. hogy a’ 
fzombatot meg - fzentelík; 
hogy vagyon eggy afztnlok, 
a’ mellyen kenyeret , fót, 
ifópot áldoztak a’ templom
ban vóltt Sz. Afztalnak tifz- 
tefségére, Azon kívül, úgy 
befzell felölök Philo, mint 
eggy különös Secta felöl, 
melly magát a’ világtól kü
lön fzakafztotta, régi íróji- 
nak munkájikat olvasta, né- 
melly az ö tártaiktól kéfzíttet- 
tetett énekekkel töltötte ide
jét , egéfz éjjel pedig tán- 
tzo lt, melly fzokás a’ Ke- 
refztyének’ életekkel nem 
eggyez. Philo fohol-fem ne
vezi őket Kerefztyéneknek; 
azt fém lehet találni, hogy 
valaha a’ Kerefztyéneket The- 
rapeutáknak nevezték vólna. 
Fhilo, a’ ki Márknak Ale- 
xandríaba lett menetele előtt, 
Vagy tsak hamar azután írt, 
hogy írhatott vólna ennek az

Evangyélistának tanítványai
ról úgy, mint már Alexan
driában valamelly régi Sectá- 
ról? Mind ezek nagy kétsé
get tsinálnak a’ felöl, ha ezek 
a’ Therapeuták Kerefztyének 
és Sz. Márknak tanítványt 
voltak-é ?

Némellyek ezeket az Es- 
faeufok közzül való Sectának 
tartják : de Philo meg-kü- 
lönbbözteti őket az , Eisaeu- 
foktól, kikről az elfőbb köny
vében fzóllott. Azon kívül 
a’ Therapeutáknak életek az 
Efsteufoketól nagyon különb- 
bözött. Ezen Sectáról egye
bet nem tudunk annál, a’ mit 
Philo ír felőle. Talán né- 
melly Alexandriai Zsidóknak 
életeket Oratori módon írta
ié, nem pedig mint Hiftoricus. 
Montfauconnak azon íráfára, 
mellyben a’ Therapeutakat 
Kerefztyéneknek tartja: meg
felelt a’ Catholicus Tudófok 
közzül amaz híres Prasíidens 
Bohier. Philo, de vita con- 
templ. 1. i. Eu/, Hiít. 1. a. 
c. 17. Photiui, Petäv, mifcell. 
exerc. ad Julian. Sealiger.áe 
emend. 1. 6. Du Pin Contin. 
de Γ hifi; des Juifs. Lettres 
anonymes Juries Therapeut es.

* T hesaurarius. A’ kia; 
templombeli kintsre, drága- 
fágokra , öltözetekre vilelt 
gondot. Azután ez a’ Cano- 
niculók köztt való hivatallá 
lett. Du Fresne.

* T hesea. Eggy innep 
Athénében Thefeus’ emléke
zetére, a’ki az el-fzéledtt né
pet Athénébe öfzve-ízedte. 
Efett ez az innep a’ Piane- 
pfiou holnapnak, valamint

min-
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minden holnapnak is nyól- 
tzadik napján; az honnan az 
áldozatot is , mellyet neki 
tettek Ogdodidnak hívták. 
Ezen a’ napon vigadtak, ’s 
a’ fzegéuyeket a’ kózönféges- 
ból vendegeitek. A rlß°pd, Svi- 
das, Flut. Mean. Cafiell, Fel
föld.

t  T hesmophoria. Ceres 
To. ni p i  íróénak in n  epe ; 
ineIly név törvényt-tévöt je
lent; mert mind a’ törvény
re, mind a’ föld-mívelésre ö 
taníiotta az embereket. Ezt 
az innepet Orpheus ízérzet
té, nieilyat ö Egyiptomból 
hozott, hol Kist és Osirist 
hasonló módon tifztelték. 
Herodotus ezt az innepet a’ 
Danaus’ leányainak tulajdo
nítja, kik ennek 'ceremóniá
ja liasonlóképen Egyiptom
ban tanulták. Lutatius pe
dig, a’ ki Statius’ Th.ebaUa.xa· 
írt, az Athenebeli Iíirálynak 
Triptolemusnak leányától 
hozza. Az innep öt napo
kon tartott, a’ Pianepiionis 
holnapnak 14. napjától fog- 
v a , a’ is. napig. Azok a’ 
fzeméllyek, a’ kik illyenkof 
Ceresnek l'zolgáltak , két két 
afzfzonyok voltak Atticának 
minden tartományiból. Az 
egéfz Isteni tifztelet ezeknek 
az afzl'zony oknak kőltfége- 
ken kéfzult-meg: meg K ké- 
JV.ulhe ett, mert erre aV leg- 
tiíztább és leg-főbb rendű 
afzfzonyokat válalztották ,
k.knek az Ö férjeik örömest 
adtak köllféget, minthogy 
ok ezt nagy tifztesíégnek 
tartották. Az afzfzonyok 
kóztt volt eggy Pap , a’

az egéfz Isteni tifzteletet vé
gezte ; és minthogy kofzo* 
rút viselt , S te p h a n o p h o r o s -  
nak neveztettetett. Három 
éjjel az illyen afzfzonyok nem 
háltak férjeikkel: az emlí
tett holnapnak n .  napján E- 
leuíisbe mentek, mentiekben 
a’ törvény könyveket fejei
ken vitték, és magokat a’ be
álló innepre kéfzítették. ÉS 
hogy magokat tifztátalan 
gondolatokkal meg ne fertéz- 
tetnék, ollyan fii veket hin
tettek ágyaikba, mellyek a* 
terméfzeti kíván tagot, a’mint 
ok tartották, meg-ólthatták 
bennek. Három egéfz napo
kon böjtöltek. A’ melly ál
dozatot akkor tettek , azt 
D iog tn án & W  vagy A p o d i o g m á -  
nak hívták, mellyet leg-na- 
gyobb tsendesféggel vittek- 
végbe. Az innep’ végén még 
eggy áldozatot tettek, annak 
meg-jobbítására, ha mit rofz- 
fzúl tselekedtek volna. Ezt 
az áldozatot Z e m iá nak hív
ták; minthogy azzal magokat 
is meg-akarták büntetni, ha 
valamit hibáztak. Az Athe
nebeli férjfijak annyiban ré- 
fzesúltek ezen innepben , 
hogy ennek harmadik nap
ján törvény-fzéhet nem tar
tottak, a’ Ceres’ tifztesfégére 
ininden rabokat el-botsatot- 
tak, ha tsak ollyan vétket 
nem tselekedtek, a’ melly 
miatt, a’ mint az Athenebe- 
ljek tartották , az Istenekkel 
nem lehetett meg - hékélleni. 
Ezt az innepet nem tsak At
hénében , hanem Görög Őr
iz ágnak más városaiban is 
tartották. Eubcea Szigeté
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ben Eretriában, a’ mellyhúst 
akkor az afzfzonyok ettek, 
a’ nap’ melegénél tartoztak 
meg-fütni. Syracusában igen 
fajtalan ceremóniákkal vitte k- 
végbe ezt az innepet: ellen
ben a’ Deliusok egyebet nem 
tselekedtek, hanem tsak nagy 
zsíros kenyéreket hordoztak, 
mellyeket Achajnasnak hív
tak: az innepet pedig Mega- 
lutridnak nevezték. Mtturs. 
Cajbdlan. & Fajold de Fe ft is 
Graec. Ovid. Met. 1. s-&io.

* T h e v a t h a t . L. Sommo- 
nacodom.

T h etis , Eggy tengeri Is
ten- Afzfzony, Nereusnak és 
Dorisnak leánya. Jupiterma-

f;a ágyasának akarta ötét vá- 
afztani; de meg-változtatta 

fzándékát, és Peleusnak adta 
felefégül, midőn Prometheus 
vagy Proteus meg-mondotta 
neki, hogy a’ melly gyerme
ket Thetis ízül, az nagyobb 
fog lenni Ö nálánál Thetis 
nem akart Peleushoz menni; 
azért is hogy ölet el kerül
hesse, fok formába változ
tatta magát: de végre meg
győzte Ötét Peleus , a’ kinek 
Achiliest fzűlte. Ovid. Met. 
1. i i .

T heutates. Eggy innep, 
mellyet az Eleanuíók Bac
chus’ tifztesfégére l'zenteltek, 
Elistől eggy nyótíz Stádium
ra fekvő hellyen. Azt mond
ták , hogy ott Bacchus fze- 
mélly fzerént meg-fzokolt je
lenni: mellynek ezt az okát 
adták: A’ Papok az egéí'z 
gyülekezet’ jelen létében fok 
üres edényeket hordtak eggy 
bizonyos kápolnába„ azokat

ott hagyták, az ajtót be-zár- 
ták , ’s be-petsételték. Reg
gel a’ nép a’ kápolnához 
gyűlt, és midőn az ajtót ki
nyitották , az edényeket bor
ral tele találták. Nagy meg- 
eggyezés vagyon ezen tsa- 
lárdfág és a’ Bél Papjai
nak tsalárdlágok köztt; a’ 
mint azt lehet látni Bélnek és 
a’ Babyloniai Sárkánynak 
históriájában. F a u s . in Eliacis.

T homas Aquinas. L . S z . 
T a m á s  A q u in á s ’ In n e p e .

THOMisTáK ésScoTisTáK. 
L. Se h o la j i ic u s o k .

T hök. Eggy Isten a’ régi 
Saxoknál, es a’ mai Lappo- 
niaiaknál. A’ képe eggy for
mátlan , faragatlan nyár-fa 
tőke, mellynek teteje hason
ló az ember’ fejéhez, mellyben 
eggy nagy vas fzeg és tüz-kö 
vagyon, hogy a’mikor akar
ja, tüzet üthessen. Eggy nagy 
kalapátsot tart kezében , 
mellynek nyele a’ testén ái~ 
tal-megyen, és ugyan-ezen 
fzérfzámmal bünteti az em
bereknek gonofzíágokat is. 
Eggy afztalon áll, melly ól
tár hellyett vagyon: az hel- 
lyet az hol áll, a’ nyár és fe
nyő fák templommá formál
ják. Bárányt, kutyát, kakast, 
gözüt, éfzaki ízarvast áldoz
nak neki. S c h e jf e r . Hilf. Lap
pon.

"Thymeraeus. Apolló’ ne
ve: mellyet vett vagy eggy 
Thymbra nevű mezolegtól 
Troas mellett; vagy eggy 
Thymbra nevű várostól, hol 
ötét külcinöfentifztelték. Stra
bo írja, hogy Apollo Thym- 
bríEUsnak eggy temploma
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volt azon az hellyen, hol a’ 
Thymbris vize a’ Scaman- 
derbe fzakad, és a’ melly az 
az helly hol Paris meg-ölte 
Achillest. Innen lett az a’ 
mondás, hogy Achillest az 
Apolló’ nyila ölte-meg. Virg. 
A e n .  1. 3.

‘ T h y m e l e . E g g y  híres 
k ö t é l e n  tá n t z o ló  és é n e k lő  
a l z l z o n y  D o m it ia n u s  Tsáfzár’ 
id e jéb en .  Erről az afzfzony- 
ról n e v e z té k  a’Bacchus’ tifz- 
te l s é g é r e  való énekeket Thy- 
melidknak. Martiál. 1. 1.

"T hyanaea. Eggy innep 
vagy áldozat, mellyet az ha- 
láfzok a’ Neptunus’ tifztef'sé- 
gére tettek: mikor fok thyn
nus halat fogtak. A’ melly 
halat leg-előízör fogtak, azt 
áldozták-meg, és azt Thyn- 
nceumnak. hívták. Meurs. 
Grsec. Feriat. Athen. 1. 7.

* T hyonAEus. Bacchus’ ne
ve az ö anyjáról Semeléről, 
a’ kit Thyonének hívták;vagy 
dajkájáról, a’ kinek ugyan
azon neve volt.

Horat. 1. i. Carm. Pomey. 
Panth.

T ibba. Eggy fzent, a’ kit 
a’ régi Coritanufok Britanniá
ban mint a’ madár fogásnak 
Isten - afzfzonyát úgy tifztel- 
tek. A’ Saxoknak Hiíioriá- 
jok azt írja, hogy Sz. Tib- 
bát Kihalában temették-el, 
a’ kinek testét a’ Sz. Kyne- 
burgejével és Sz. Cynesvithe- 
jéveí Aelfsi .Peterborough! 
Abbas, a’ maga klallromába 
vitte, mellyeket. Ő ott eggy 
napon annak az hellynek Pa- 
tronusának Szent Péternek 
fzentelt. Cambden. in Cori- 
tani.

T i-can. Eggy Isten a’ d u 
naiaknál, a’ kit úgy tarta
nak , mint a’ ki az 0 kintsek- 
re vigyáz, és a’ ki nekik a’ 
gazdagfágot ofztja. Ennek 
képe eggy igen magas óltá
ron áll, fejében korona, ke
zében Királyi-páltza vagyon, 
fejétől fogva a’ talpáig arany
nyal be-vagyon vonva.Nyóltz 
aranyos fzolgák állanak kö
rűié. Az ö templomának fa
laira le-vagynak festve a’ kár- 
hozttaknak pokolbeli kínjaik: 
a’ ki magát meg - alázza és 
ezen kép előtt a’ magaimádfá- 
gát ezerí'zer el-mondja, az 
ezektől a’ kínoktól meg-fza- 
badúl. Purchas.

TiEDBAiK. Eggy Isten a* 
Japánoknál: aranynyal és 
ezüsttel be vagyon vonva : a’ 
feje vad difznó főhöz hafon- 
ló, melly eggy aranyos és
fyémántos koronával ékes- 

edik. Négy kezei vágynak: 
az elsőben Királyi páltzát, 
a’ máfodikban gyűrűt, az har
madikban Sárkány fejet, a* 
negyedikben virágot tart.

Embaffies o f the Dutch to 
Japan.

T ie n -su. Eggy Isten Ton- 
qjuinban. Tienfu eggy Chinai 
derék Mechanicus volt: ha
lála után Istenné tették, ’s 
már most minden mesterfé- 
geknek Patronufok. Mikor 
valamelly atya a’ maga fiját 
valamelly mesterfégre vagy 
élet’ nemére adja: akkor Ti- 
enfunak áldozatot tefzen, 
hogy a’ gyermeket vegye 
maga oltalmába, és tegyen 
derék mester embert belőle. 
A’ Tonquiniaiak akkor is le-
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gítségül hívják Tienfut, mi
kor valamelly nagy dolog
hoz akarnak fogni.

T a v e r n ie r .
TiSB.1. A’ Zsidóknál Ek- 

kléíiai hetedik és elfő Pol
gári holnap : meg - eggyez 
Septemberrel. Az elfő nap
ján fzentelték a’ Kürtnek in- 
nepét; minthogy az efztendŐ’ 
elejét kürtöléfsel kezdették. 
Ekkor minden fzölgai dolog
tól meg-fzüntek, és eggy bor
jút, eggykost, ’s hét bárányt 
áldoztak. Az harmadik na
pon böjtöltek az Ahikam’ fijá- 
öak Gedaliának meg.ölette- 
téfének emlékezetére. Az ötö
dik napon ismét bőjtöltek 
amaz ötven Zsidó Tanítók
nak haláloknak, nevezetesen 
Akibának emlékezetére. A* 
nyóltzadik napon a’ Salamon’ 
templomának fel-fzenteltette- 
téfét emlegették : a’ tizedik 
napon volt a’ meg-tifztú- 
lásnak innepe: a’ tizenötö
diken a’ Leveles inrepek, 
az hufzon-harmadikon a’ Tör
vényért való örömnek in
nepe.

3 Mós 23. 24. 2 Kir. 25: a$. 
C a r p z o v . Appar. &c.

T isz T Ú L á s .  Ez minden Re- 
ligióban fzokásban lévő Ce
remonia. A’ Pogányok mi- 
nekelotte áldoztak, magokat 
meg - mosták. Kivált-képen 
kezeiket mosták-meg, mint
hogy az Isteneknek áldozat-' 
jaikat kezeikkel illették, (a) 
Ezt az áldozat előtt való mo- 
fodást a’ Görögök C h e rn ip s-  
nek nevezték ; melly fzokást 
ők a’ Napkeletiektől, azok 
pedig hihető a’ Patriarchák-

tól vettek. Az Egyiptomiak 
is meg-fzokták magokat tilz- 
títani , minekelőtte Ifisnek 
áldoztak volna: hafonlóké- 
pen tselekedtek a’ Perfák is, 
mikor a’ Mithrát vagy a’ Na
pot tifztelték. A' Mosódás 
az ártatlanfágnak is jele volt; 
mint a’ Pilatus’ tselekedeté- 
ből meg-tettfzik. (b)

A z ok a t  az edényeket, 
mellyekbe az Isteneknek fzá- 
mokra a’ Libatiókat töltöt
ték, meg-fzokták mosni, még 
pedig fokfzor, kénköves víz
zel, (c) mellyhez gyakran to
jást is tettek, (d)

A’ Zíidóknál fok-féle Tifz- 
túlásnak nemei voltak, a’ 
fzerént a’ mint a’ tifztátalan- 
fág volt. (e) Ha valamelly 
afzfzony férjfi gyermeket 
fzült, negyven napig, ha pe
dig leányt fzült, hatvan na
pig vólt tifztátalan. Ez az 
idő el-telvén, eggy bárányt 
vitt a’ templomba égő áldo
zatra, bűnért való áldozatra
Ü két gerlitzét, vagy ga

it ; ha pedig Valaki Sze
génysége miatt bárányt nem 
vihetett, elég vólt attól két 
galamb vagy két gerlitze, en- 
gefztelö és bűnért való áldo
zatra. Sz. Mária is végbe
vitte e’ fzokást. (f)

Az ágy tifztátalanná tette 
az házatokat estig, a’ midőn 
meg-kellett magokat vízzel 
tifztítani. Az afzfzony az ha
vi vér-folyáskor hét nap’ tifz
tátalan vólt, a’ férj is, a’ ki 
ollyankor közelített felesé
géhez, valamint az ágy is, hét 
napig tifztátalanná lett Az 
akarat gllen való tifztátalan-

iá -
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fágot, valamint melly az hóltt 
testnek illetéfe által lett, víz
zel kellett el-mosni. (g) Eze
ken kívül még fok fzamtalan 
tifztúláfokkal éltek a’ Zíidók, 
P. o. MinekelŐtte ételhez fog
tak , meg - mosták kezeiket, 
fazekaikat, tálaikat, nyofzo- 
lyájikat ’s a t .  Nem eggyfzer 
hányták a’ Chriltusnak és az 
ö Tanítványinak fzemekre, 
hogy az étel előtt való mo- 
fódást el-múlatták, (h) A’ 
Canai menyegzőben hat tifz- 
túláshoz tartozó vedrek vól- 
tak. (i)

A’ Kerefztyéneknek tifz- 
túláfok nem a’ kezeknek meg- 
mofáfokban, hanem az ár
tatlan fzívben áll. Ennek a’ 
lelki tifztafágnak külső jele 
a’ Kerefztségnek Sacramen- 
toma. (k) L. Kerefztsdg.

A’ Szenteltt víz a’ Romai 
Ekkléíiában tifztúlásnak efz- 
köze. L. Szenteltt Víz. A’Ko
rán a’ tifztúlást az imádfág’ 
elébe tefzi; melly két-féle: 
az eggyik a’ Ghost; melly 
fzerént az egéíz testet a’ víz
be mártják: a’ máfik a’ Fodu, 
melly fzerént az ortzát, ke
zeket és lábakat mofsák-meg. 
Az elsővel tsak bizonyos ál- 
lapatokban élnek, p. o.ha va
laki hóltt testhez Közelített; 
az afzfzony az havi vér-fo
lyás és fzülés után ’sa’ t. A z  
utolsóval mindenkor, neve
zeteién az imádfág előtt élnék. 
Ügy látfzik, hogy ezt a’ Tifz- 
túlast Mahummed a’ Zfidók- 
tój vette: noha az is bizonyos, 
hogy ez az Arabfoknál már 
ö előtte fzokásban volt, a’ 
Napkeletieknek módjok fze

rént : minthogy a’ meleg tar
tományokban a’ tifztafágra 
nagyobb fzükség vagyon,mint 
azhideg hellyeken. A’ Mai 
hummedanufok a* Moáódást 
olly réginek tartják, mint 
Abrahámot, és azt mondják, 
hogy azt az Isten parantsol- 
ta neki; mint kelljen pedig 
vele élni, arra Gabriel An
gyal tanította-meg ötét. Ezt 
a’ tifztúlást olly fzorofan meg
tartják ők; hogy ha vizet 
nem kapnak, vagy az vala
kinek egéfzségének ártalmas, 
azt homokkal vagy porral is 
véghez-vifzik, azzal testeket 
mint vízzel meg-hintvén. L. 
Mahummedanujok. Ablutio.

(a) Ovid. Elég. 1. a. (b) Mat. 
27: 24. (c) Hóm. II. 16. (d) 
Ovid. de arte amandi. 1. a. 
(e) 3 Mós. ia. (Π Luk. 2:24. 
(g) 3 Mós. 15. (h) Mat. 7: 3. 
■— 1$. a. ( i )  Jan. a: 6. ( k )  
i Pet. 3: at.

t  TrráNOK. A’ Saturnus* 
bátyjának Fijai. Midőn Titán 
látta hogy az ő anyja inkább 
fzereti Saturnust. mint Öteti 
a’ maga első-fzülöttségének 
jusát altal-adta Saturnusnak 
olly fel-tétellel, hogy vala
mennyi fijai neki lefznék,mind 
azokat meg-egye, hogy így 
az Uralkodás a’ Titán’ íijaira 
ismét vifzfza-fzálljon De mi
dőn Ő meg-tudta, hogy Ops- 
nak vígyázáfa által Saturnus
nak három fijai , úgymint 
Jupiter, Pluto, és Nepsunus 
életben maradtak, és így aχ 
ő gyermekei az uralkodásból 
ki-rekedtek: fijainak fegítsé- 
gekkél Saturnust meg-győzte, 
és fmad addig φ aga hutal

ni á-
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mában tartotta, míg Jupiter 
fel - nevelkedett, a’ ki a’ T i
tánokat meg-gyözte, és a’ ma
ga atyját meg - fzabadította. 
A’ Poéták úgy írják-le a’ T i
tánokat, mint Oriáfokat, kik 
a’ földből termettek, az ég 
ellen hadat indítottak; de a’ 
kiket Jupiter mennykövekkel 
agyon vert, ’s pokolra alá 
hányt. Diodorus és ináfok 
hat Titánokat fzámlálnak. 
Ezek közzül való volt Jape- 
tus a’ Prometheus’ és Hype
rion’ atyja. Hyperion volt a’ 
Napnak és az Hóidnak atyja, 
azért hívják a’ Napot Titán
nak, az Holdat Titanusnak. 
Az Egyiptomiak negyven öt 
Titánokat tartottak. Né- 
mellyek a’ Titánokat a’ Gyga- 
fokkal eggynek tartják; má- 
fök meg-különbböztetik, ’s 
aztmondják, hogy a’Titánok 
Saturnus, a’ Gygaí'ok pedig Ju
piter ellen hadakoztak. Ti
tan a’Phoeniciai nyelven tárt 
tefzen: melly meg-egyez az
zal, hogy a’ Titánok a’főid
ből fzármaztak. JYat. Com. 
Myth. Virg. Aen. 1. 6. Horat.

T it h e n id ia . Eggy innep 
a’ régi Spartabelieknél, a’ 
mellyen a’ Dajkák, Tithenaj, 
az ö gondviselésekre bízott 
gyermekeket Diana Cory- 
thalliának a’ városon kívül 
levő templomába vitték, és 
ott malatzot áldoztak ’s tán- 
tzoltak , ’s vendégeskedtek, 
a’ templom körül fátorokat 
vontak-fel, oda mind a’ vá- 
roíiakat, mind az idegeneket 
vatsorára hívták, hol kinek 
kinek fors vetés által adták- 
ki a’maga ízét, melly fájt

ból, [igéből, babból állott. 
HeJjchius.

T i t i i  S o d a l e s . Régi Ro
mai Pogány Papok; melly 
a’ Titiai vagy TatiaiTribus- 
tol vette nevezetét. Ezen 
Papok közzé tsak a" Romai
akkal eggy tárláfágba állott 
Sabinufokat vették-be Eze
ket a’ Papokat a’ Sabinufok- 
nak Királyok Titus Tatius 
állította, midőn Romulussal 
eggyütt uralkodott; Mknek 
gondjok volt a’ Sabinufok- 
nak Religiójokra , hogy az 
Romában a’ maga régi for
májában meg-maradjon. E- 
zek a’ Papok a’ városon kí
vül laktak , és azoknak a’ 
madaraknak repülésekre vi
gyáztak , mellyeket V a rró  
fzerént Titius oknak hívtak, 
mellyek úgy látízik vad ga 
lambok voltak. Sokfzor él
tek a’ Pontifexek ezeknek az 
Auguroknak ízolgálatjokkal. 
Varró. Tacitus.

Tíz PARA.NTSOLAT. Deca
logus Ezen Tíz parantsolato- 
kat két kő táblákra írva, Mó- 
fes az Istentől vette, és adta 
az Izrael’ népének. Sokféle 
kérdéseket támafztottak a’ 
Tíz Parantsolat felöl. Neve
zetes ez: Ángy al által, vagy 
maga adta-é ki azt az Isten? 
És ha az Isten adta-ki, a’ 
Sz. Három Tágnak mellyik 
fzeméllye adta ki ? De ezen 
kérdésekre femmi bizonyost, 
nem lehet felelni. A’ Zsidók 
ezen Parantsolatokatkülönö- 
í’en Tíz Igéknek nevezik, 
mellyeket ofztán GörögülDe- 
calogusnak neveztek. Illő 
meg-jegyezni, hogy a’ Zsi

dók
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dók az első és második pa- 
rantsolafot eggynek, a’ tize
diket pedig kettőnek tsinál- 
ták. A’ nyóltzadik paren
ts olaton tsak az ember lo- 

ást értik ; azt mondják, 
ogy a’ tizedik tiltja a’ más’ 

jófzágának el-lopását. Né- 
melly Kerefztyének a’ Zsi
dókat követik.

Spencer így fzóU. „ Több
nyire a’ Theologusok úgy 
Ítélnek, mintha az Isten a’ 
Tíz Parantsolatot azért adta 
volna, hogy az a’ Religió- 
nak és erköltsnek közönfé- 
ges régulája, és ollyan rö
vid fumma legyen, a’ melly- 
re lehessen vinni a’ törvény
nek minden parantsolatit, és 
az Evangyéliomot. Azért is 
gyötrik magokat, hogy min
den parantsolatnak olly fzéles 
értelmet adjanak, a’ melly az 
embernek mind Isten, mind fe
lebarátja eránt való kotelefsé- 
gét magában foglalja. De ieTi
ki, a’ ki a’dolgot jól meg nézi, 
hihetőnek nem tarthatja, hogy 
az Isten a* Tíz Parantsolatot 
azért adta volna, mintha az 
lenne az egéí'z Törvénynek 
rövid íhtnmája : mert ezen két 
fö parantsolatok: Szeressed 
az Istent egéfz í'zívedböl; 
í'zeressed felebarátodat mint 
magadat, a’Tíz parantsolat- 
ban nintsenek, ’s eggyik pa
rantsolatnak fém lehet ezt az 
értelmet tulajdonítani , va
lamelyiknek nagy meg-eről- 
t elése nélkül. A’ Tíz paran
tsolatnak tzélja, hogy a’ma 
gam értelmét röviden ki
mondjam, ez volt, hogy az 
által az Isten a’ Z sid ó  népet

Z
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a’ bálványozástól meg-oltal
mazza, és Mósesnek több pa- 
rantolait meg-erösítse. Mert 
ki-hihetné el, hogy az Isten e- 
zenTíz parantsolatokat — ezen 
kevés befzédekbe akarta vol
na öfzve-fzedni, a’ mellyek- 
nek alig vagyon eggymástól 
függések , hanemha mind
ezek a’ bálványozásnak és 
az abból folyó következé- 
feknek ki-gyomlálásokra tzé- 
loznának?“ Ezek után Spen
cer a’ maga értelmét erősí
ti: melly végre minden pa
rantsolatokat meg-visgál.

Sokan kérdésbe tefzík: mi
ért adott az Isten épen tíz 
parantsolatokat a’ Zsidók
nak? Spencer erre a’ kérdés
re ezt feleli: i.) úgymond 
a’ tízes lzám leg-tökéllete- 
sebb. 2.) mert minden nem
zetek elejétől fogva a’ tízes 
fzámra leg-inkább vigyáz
tak 3.) mert a’ tízes fzám a’ 
több fzámokat magában fog
lalja. így a’ Tíz Parantso- 
lat is Mósesnek minden pa- 
rantsolatinak Summájok , 
mellyekfokkal többek, hogy- 
fem mint azokat az Isten a’ 
Sinai hegyről mind-el mond
ta volna. 4·.) mert a’ tízes 
fzámfzent, mellyet a’törvény 
is fokfzor említ; a’ mint ezt 
annak figyelmetes olvafója 
könnyen efzre veheti.

A’ Samaritanufok hogy az 
ö Garizim hegyén lévő tem
plomokat óltalmazhafsák, ti
zen - eggyedik parantsolatot 
tsináltak,melly az ő Pentateu- 
chufoknakniindmáfodik,mind 
negyedik könyvében meg- 
vagyou e’képen. „ Midőn a*

te
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te Urad Istened téged’ a’ Ca
naan földére vifzen, és oda 
be-mégy, hogy azt meg-ve-
fyed : emelj nagy köve-

et, és írd-f'el azokra a’ tör
vénynek minden ígéjit. És 
midőn a’Jordánon áltaí-mégy, 
ezeket a’ köveket, mellyek 
felöl ma én parantsolatot 
adok neked, emeld-fel a’ 
Gariziin hegyén , és ott épí
tsél a’ te Uradnak Istened
nek eggy kó óltart. ” ’s a’ t.

A’ Talmudisták és azok 
wtán Poítellus azt mondják: 
A’ Tíz parantsolat világos- 
fágnak betűjivel, az az, vilá
gos vagy fényes betűkkel 
volt a’ táblára fel-mettfzve, 
a ’ táblán által látlzott, és 
hogy a’végső Memés Samech 
betűnek közepe tsudálato- 
fan függött; mert lohol-lém 
árt a’ táblához.

Julianus Tsáízár a’ Tía pa
rantsolat ellen azt mondta, 
hogy azok a ’dolgok , mellye- 
ket az Isten a’ Tíz parancso
latban mondotta’ Zsidóknak, 
(ki vévénazokat, a’mellyek 
a ’ bálványozást és a’ Szom
batot illetik) mind ollyanok, 
a’ meliyeket. már minden né
pek tudtak: és így hogy azok
ra a’ Zsidókat meg-tanítsa 
az Isten, nem volt Jzükíég, 
azokat olly különös nem
zetségnek , a’ miilyen a’ Zsi
dó nép volt, ki-hirdetni.

Némelly Kereíztyéneka’ll. 
Parantsolatot egéfzen ki
hagyják : és hogy a’ tíznek 
híjjá ne legyen, a’ tizediket 
ket-felé oíztják.

Spencer, de leg. Hebr. 1. j. 
c. a. &■ §. a. PoJ.uU. de Phoe-
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nicum litteris. Λρ. Cyriil, 
adv. Jul.

ToBiás’ Könyve. Eggy 
Apocryphus könyv a’ Ó 1 es
ti mentomban. Tóbiás , a’ 
kinek történeteit ez a’ könyv 
le-írja, a’ Naphtali’ nemzetsé-
f ébol való volt ,  és eggy azok 

özziil, á ’ kiket az Afsyriai 
Király Salmanaísár Samaria 
várójának meg-vételek o r, és 
az Izrael Orfzágának el-rom- 
láíákor rabiágra vitt, Ho- 
feásnak az Izrael’ Királyának 
negyedik, és Ezekiásnak a’ 
Juda’Királyának hatodik efz· 
tendejében. A’ Naphtali nem- 
zetfégét ugyan mar az elölt 
el-vitte volt rabfágra 1 ig- 
lath Pilefer: de mé,g ez nem 
vólt közönféges rabfag, mint
hogy fokán maradtak hazá- 
jokban. — A’ Tóbiás’ köny
vét valamelly Babylonia! 
Zsidó írta Chaldseai nyelven. 
De a’ mint hozzá lehet vetni, 
maga T obias kezdette, a’ flja 
tovább vitte , ’s valamelly ro
kona pedig eí-végezte; azután 
valamelly Chald.éai író .vette 
abba a’ formába, a’ melly. 
ben vagyon. Sz. Hieronymu 
Chaldseai nyelvből Deákra 
fordította, és ez a’ Fordítás 
vagyon a’ Vulgatában. De 
a’ Syriai Fordítás eggy ré 
gibb Görög Fordításból ké 
fzült. A’ Chaldaeai eredet- 
írás már el-vefzett. A’ Zsi 
dó Fordítás, valamint a’ Ju 
dith könyvéjé is, újabb mun
ka. Minthogy a’ Tóbiás 
könyvét az idó - fzámláláfsai 
jobban meg lehet egyeztet 
ni, mint a’ Judíthét; azért 
ia a’ Tudófok amaz ellen nem 

tét-

Tou.
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tettek oily fok kifogótokat, 
miut ez ellen; és azt igaz 
Históriának tartották, noha 
fok dolgok legyenek benne, 
mellyeket fokán kétségbe hoz
nak. P. o. hogy Tóbiást Aza- 
riás’ képében az Angyal ki 
férte: a’ mit a’Raguét leánya 
felöl befzéll: mint üzte-el az 
ördögöt az hal’ májjának és 
fzívéDek füsté: mint nyerte- 
meg fzerne világát az halnak 
epéje által a’ vak Tobias.

Ez a’ könyv tele vagyon 
fzép tanúfágokkal, fzent és 
kegyes gondolatokkal, vilá
gos , könnyű és terméfzeti 
módon vagyon írva. Tóbiás 
élt fzáz kétefztendeig: ötven
hat efztendÖs korában meg
vakult: hatvan efztendÖs ko
rában fzerne világát vifzfza*. 
nyerte. Halála előtt meg
mondta Ninivé’ veízedelmét: 
melly meg is lett Nabugodo- 
nozor, Asverus, Astyages, és 
Nabopolafsár alatt.

S i x t .  S a n . B e l l a r .  T o r n ie l l,. 
A íe lc h io r  C a n u s . S e r r a t iu s .  
D u  P in .

T ója. így nevezik a* Flo
ridai Pogányok az ördögöt, 
kit az Istennek ellenébe tefz- 
nek. Minthogy ok tökéllete- 
fen hifzik azt, hogy az Isten 
nekik épen nem árthat: min
den igyekezetekkel az ördö
göt akarják engefztelni, fél
vén , hogy velzedelmet tsi- 
nál nekik. Azt mondják hogy 
az ördög el-fzenyvedhetlenúl 
gyötri őket, metélli az ö 
testeket, jelenésekkel rettenti 
őket, ’* kénfzeríti, hogy neki 
embert áldozzanak.

Pure has.
Z

ToítsURA. A’ régi Kerefz* 
tyén Papoknak és Barátok
nak Toufurájok nem egyéb 
volt, hanem tsak bizonyos 
hofzfzúfágra elvágták az ha
jókat, hogy a’ világiaknak 
hijábanvalófágokban ne ré. 
l'zesűljeuek , kik az hofzfzú 
hajjal kevélykedtek. De fe
jeket meg - borotválni nem 
volt fzabad, hogy az Ids’ és 
Serapis’ Papjaihoz ne legye
nek hafonlók, kik fejeket meg
szokták borotváltatni.(a)

A’ Romai Catholícufoknál 
a’ Tonfura így megyen vég
be. A’ Papfágra menendő 
fekete ruhában, kezében égd 
gyertyát tartván, meg-jelenifc 
a’ Püspök előtt: minekután- 
na a’ Püspök eggy ehez az 
alkalmatofsághoz tartozó kö
nyörgést ei-mond: le-ül, és 
az ö előtte térden átló Can- 
didatusnak haját öt hellyen 
el-nyíri, úgymint, elől, há
túi, két óldalról, és a’ főnek 
tetején; vele eggyütt a’ Domi
nus pars heereaitatis meas &c. 
imádkozza. A’ Rituale fzerént 
a’ Tonfura a* világnak és an
nak hijábanvalófágának meg- 
útáláfának jele; a* főn lévő 
haj, azt jelenti, hogya’Pap* 
nak a’ világi dolgokkal mér
tékletesen kell élni: a’Ezernek 
felett el-nyírtt haj jelenti, hogy 
a’ Papnak a’ lelki vakfágtoí 
meg kell fzabadúlni: a’ fülek 
mellől el-nyírit haj jelenii, 
hogy a’ Pap’ füleinek az Isten’ 
Beízédére nyitva kell lenni: 
az hátúiról el-nyírtt haj' arra 
emlékezteti Ötét, hogy azok
ról , a’ mellyek háta megett 
* vagy-



3 Sö T o k . T ök.

vágynak el-felejtkezzen: a’ 
feje’ tetején való borotválás 
azt példázza, hogy neki a’ 
Cliri fiúsnak fó urafágábau 
réfze vagyon, (b)

(a) Hieron. in Ez. c. 44. 
(b) Pifcara. Praxis Cerem. 
yílet,

T o r a n g a . Eggy Isten Ja-

Eanban. Volt ez oda való 
irály ; az ürízágot eggy 

Tyrannustól meg - ízabadí- 
totta, a’ ki azt nyóltz Szö- 
vetféges Királyokkal eggyütt 
rútul pufztította: azért tsi- 
nálják a’ képét nyóltz ke
zekkel, nlellyekben fegyvert 
tart. Ö a’ maga eílenfé- 
geit tsak eggy bárddal győz- 
te-meg, ’s míg a’ viadal tar
to tt, addig eggy nagy kígyót 
is meg ö lt: azért áll a’ képe 
eggy kígyón. A’ templomá
nak tetejét négy arapynyal 
be - vontt ökrök tartják. A’ 
templom’ falán lök régi Ca- 
mifokn&k vagy Japoniai Fél
isteneknek képeik vágynak 
le-festve.

EccL. Hiß. Jap. I. 3. 
T ö r v e n y Kön yv . így hív

ták a’ Zsidók a’ Mófes’ öt 
könyveit. Mófes a’ Törvény’ 
könyvét a’ Levitákra bízta, 
hogy azt tegyék a’ Szövet- 
fég’ Ládájának óldala mellé: 
de belöl-é vagy kívül, azt 
nem lehet meg - határozni; 
noha hihetőbb, hogy kívül. 
Nem lehet fel-tenni, hogy 
tsak ez az eggy Törvény 
könyv lett volna: mert tsak 
a’ Fő-Papnak volt azt fzabad 
a’meg-tifztúlásnak napján ki
venni: mindazáltaltudní-való 
hogy a’ Ley eles vagy Sáto

ros innepkor is olvasták a’ 
Törvényt. Meg-lehet hát, 
a’ mint a’Zsidók is hiizik,hogy 
a’ Törvény fokfzor levélt 
írva: de ezt az eredeti Írást 
mindenek felett őrizték , hogy 
a’ több Kéz-íráíök meg-ue 
vefztegetödjenek. (a) A’ Zsi
dók azt mondják: tizerihá- 
lomfzor volt a’ Törvény le
írva : eggy et a’ Szövet fég’ Lá
dájánál tartottak ; a’ több ti
zenkettő pedig a’ tizenkét 
nemzetségnél állott.

Midőn Joíiás Király az ö 
uralkodóidnak tizen-nyóltza- 
dik efztendejében a’ templo
mot hellyre állíttatta: a’ FŐ 
Pap meg-mondta neki, hogy 
ö a’ T ö rv é n y  könyvet 
„neg-találta. Abban minde
nek meg-eggyeznek, hogy ez 
a’ könyv a’ vo lt, meliyet 
Mófes maga í r t , ’s mellyel 
a’ Ládával eggyütt a’ teni- 

lomban a’ leg-Jzentségefebb 
ellyben tartottak: de nem 

lehet tudni, mellyik kegyes 
Fö-Pap rejthette-el azt Achaz’ 
vagy Manafse’idejében, hogy 
így az el-vefzéstöl meg-öriz- 
hefse: mert meg-tettfzik a’ Sz. 
Históriából, hogy tsak egye
dül e’ volt a’ tökélletes ere
deti Kéz-Írás. (b)

Kérdésbe tefzik, hogy fogy
hattak úgy el a’ Törvénynek 
mindert könyvei, hogy fern 
Joíiás Király fém a’ Fö-> ap 
foha eggyet fém láttak, va- 
lamíg ezt meg-nem találta? 
Erre egyebet nem lehet felel
ni énnél: Manafse pufztíthat- 
ta-el úgy azokat; és ha né
hol valaki’ kezében meg-ma- 
radt is a’ könyv, az azt

nagy
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»agy f/.orgalmatoísággal tit
kolta. (c)

A’ Zíidók a’ Törvény köny
vet olly nagyra betsűlik, hogy 
ők rneg-nem engedik azt va- 
lamelly haldokló embernek 
ágyára tenni, hogy az annak 
testétől tifztátalanná ne le
gyen. (d) L. Pentateuchus.

(a) Prid. Connect, (b) aKir. 
32. (c )  Fi id. Wagners ab- 
handl. von der Warheit,und 
Götti, der H. Schrift.(d) Talm. 
Bava Kama. p. 17.

T o s s i t o r u . A ’ Szerentsé- 
nek Istene , kit a’ Japoniaiak 
kiváltképen új efzteudöben 
tifztelnek ; azt reménylvén, 
hogy az minden Ő fzándé- 
kokban boldogítja őket. A’ 
képe eggy köfzikíán áll, hofz- 
fzufzakalla, nagy fülei vágy
nak : egéíz ábrázatja retten
tő. Kaempf. Hifi. Japan.

T o u q v o a . Eggy rofzfz Is
ten a’ Jó Reményfég Hegye 
körül lakó Hottentottoknál, 
kik azt hifzik felőle, hogy ő 
legyen oka minden í'zerentsét- 
lenfégnek: azért is tiíztelik 
ötét, hogy engeíztelheí'sék: 
ökröt és juhot áldoznak neki. 
Azt mondják, némelly Hot- 
teutottak akarták ötét lát
ni : látták is eggy nagy izö- 
rös tsuda állat’ kepében, 
a’ mellynek ló feje és lábai 
voltak.

P. Kolben, pres. State of 
the cape of Good Hope, c, s.

Tozi. Eggy Isten-Afzfzony 
Mexicóban: ez a’ Culhuca- 
cani Király’ leánva volt.

Z

Vitziputzli a’ Mexicói fő Is
ten Isteni tifztéleteket rendelt 
neki , azonban meg-paran- 
tsolta a’ népnek, hogy öljék- 
meg Ötét, a' bőrét vonják-le, 
és eggy ifjat őltöztefsenek 
fel-bele : így le-vetkezvén az 
emberi terméízetet, az Iste
nek közzé ment. És ezen 
alkalmatofsággal kezdettek 
a’ Mexicobeli vad emberek 
az ö Isteneiknek embereket 
áldozni.

Hifi. o f  the Conqueß o f  
Mexico.

t  T r a n q v i l l i t a s . Eggy 
Isten-Afzfzony a’ Romai Po-
f;ányoknál. Nem régen ta- 
áltak Nettunóban eggy ól

tárt illyeníráfsal: Ara Tran
quillitatis: mellyen eggy ha
jó látfzik, kitérj efztett vitor
lákkal, a’ kormányon pedig 
eggy ember ül. . A’ Tsáfzá- 
roPpénzeiken is lehet a’T ran 
quillitást látni. Néha vala- 
melly ofzlophoz támafzko- 
dik , ’s kezében eggy páltzát 
tárt, néha eggy kormányhoz 
támafzkodva bal kezében két 
gabona kaláfzt tart. A’Tran
quillitas’ temploma Romában 
a ’ Colliniai kapu előtt volt.

M ontf A.T. i. Livius. A u - 
guß. de C. D. Struv.

T r a n s l a t i o . Valamelly 
Püspöknek a’ maga Me
gyéjéből maiikba való áltál- 
tétettetéfe. A’ régi Püspö
köket és alsóbb rendű Papo
kat ugyan-azon eggy törvény 
kötelezte a’ magok Ekkléíiá- 
jokban való maradásra. Va
lamint eggy Pap fém hagy
hatta oda a’ maga Ekklélíá 
já ta ’ Püspök* engedelme nél- 
3 kűl:
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JtÖl: úgy a’ Püspök is hellyét 
nem változtathatta a’ Pro
vincialis Synodus’ enged el tu e 
nélkül. Voltak, de igen ke
vesen , a’ kik azt tartották, 
hogy épen nem fzabad a’ 
Püspöknek elébbi hellyét el
hagyni, ’* újat válaíztani; 
mert Ők olly fzoros eggyes- 
féget képzeltek a’ Püspök és 
&z Ekkleíia közit, a’ miilyen 
vagyon az házafságban, 
mellyet neki magától fel-nem 
lehetett bontani názafság-tö- 
rés nélkül. Ide alkalmaz
tatták Sz. Pálnak ama’ fza- 
vait: „ A’ Püspöknek.eggy 
felefégü férjfinak keli lenni ” 
De ez foha-fem volt az Ek- 
kléíiának közön Céges értel
me : hanem hogy a’ Püspö
köknek nem fzabad volt ma
goktól hellyeket változtatni, 
abban az Ékkléíia tsak azt 
nézte, hogy a’ Püspököket 
a’ fösvénylégtöl és kevéíyCég
től meg-oltalmazhaísa. Ma
fok pedig ezt a’ törvényt úgy 
értik, hogy az tsak a’ Püs
pöknek más Ekkléíiába való 
erőfzakos és tsalárd be-me- 
hetelét tiltja , a’ Provin
cialis Synodusnak engedelme 
nélkül. De ha a’ Synodus 
hellyesnek találta a’ Püspök- 
nek eggy hellyböl másba valő 
által-tétettetéfét: azt femjni 
törvény nem tilalmazta. Ezen 
dolognak ezer példáji vágy
nak a’ régi Históriákban, 
mellyeket Socrates öfave-fze- 
dett. Bin%h. 1. 6. c. 4. §. 6. 
> Tim. 3; a.

T reuga vagy T rugadei. 
Treve de J)ieu. Midőn a’ XI. 
Században a’ fok hadakozá-

fok  m iatt F ran tz ia  Or faág
ban fok ren deletlenfégek  fzár· 
in a z ta k , m e lly ek  & közön- 
féges tsen d e íség et f e lh á b o 
ríto tták  : a ’ P ü sp ök ök  pa- 
ra n tso la to k a t a d ta k -k i, h ogy  
C an on icu s bü n tetés a la tt b i
z o n y o s  id ők b en  (enki fenki 
e llen  fem m i erőfaak ot ne tsi- 
náljon. E zt Isten ' fegyver  
n yu gváfán ak  n ev e z té k , es a’ 
reg i C onciiium okban  fok ízor  
v a g y o n  ró la  em lék ezet. E zt  
a ’ T ö r v é n y t leg-elöfaör 1027- 
ben a z  E ln o i Dicecefisben a ’ 
R o u ls ilo n i S yn od u sb an  h o z 
ták  , tu d n iillik  h o g y  S zo m 
b aton  k ilen tz  ó rá tó l fo g v a , 
H étfőn  a ’ k ön yörgésn ek  elfő  
órájáig, Cenki íenk in  ne eró- 
fz a k o sk o d jo n , h o g y  ki-ki a ’ 
v a fá ra a p o t tsendesen  tölt- 
h e fse -e l, h o g y  ío h a  [énki va- 
la m e lly  fe g y v e r  nélkül va ló  
P a p o t v a g y  S z e r z e te s t , tem 
p lo m b a  m e n ő , v a g y  onnan  
jö v ő  fa e m é lly t , erőízakosan  
m eg-ue tám adjon: fenki va-  
la m e lly  tem p lo m ra , v a g y  a ’ 
tem p lo m tó l harm intz lép ésre  
fe k v ő  h á zra  n e  ü s s ö n , a ’ ki 
p ed ig  k ü lön b en  tse le k fz ik , a z 
E kkléfia i büntetésre telizi m a
gát m é ltó v á .

Mezerai.
• T r i e t e r i c i . B a d iu s ’ in- 

n e p e , m e lly e t leg  inkább a ’ 
G örögök  fzen teltek  nek i, ’s 
ered etét T h ra c iá b ó l v ette . 
E z az innep az  éjjeli M yíte- 
rium ok k özzé  ta r to z o tt ; efz- 
ten d öb en  h árom fzor fordúlt- 
e l ö ,  de b iz o n y ta la n , télben- 
é, v a g y  tav a fz fza l. A ’ kik  
ezen  M yílerium ban Adeptu-
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fok vóltak, nyárssal, retten
tő ordítással futkostak fzél- 
lyel, ’s jövendöltek. Ezt az 
innepet fzentelték annak em
lékezetére , ho^y Bacchus 
Indiai útából három efzten- 
dö múlva tért-vifzfza.

Ovid Fait. & Met. 1.6. Plut. 
in Sympos. Cafiellan. de feftis 
Graee.

T rinitáIUIXSOK. Ordo de 
Hedenitione Captivorum. Ez 
a’ Rend noS-ban III. Inno
centius alatt vette kezdetét. 
S/erzŐji vóltak Joannes de 
Mattha, és Felix de Valois. 
Midőn Matthának eggy An
yai meg jelent, a’ ki ö elé- 
e két rabokat állított , és ő 

magát Szerzetes életre el- 
fzánta; Valoishoz adta ma
gát társúl, és ezek a’ két 
Szentek eggyütt igen kegyes 
és fzoros életet követtek. 
Eggykor meg-láttak ök eggy 
nagy fejér Tzarvast , melly 
az erdő’ közepén eggy nagy 
ceres és kék kerefztet hordo
zott. Ebből a’ látásból, a’ 
melly már Matthának meg- 
jelent volt, azt hozták Ök ki, 
hogy az Isten valamelly 
nagy dolgot kíván Ő tölök: 
és isak hamar azután eggy 
Angyal álomban meg intette 
őket, hogy menjenek Romá
ba, ott meg mondja Pápa 
mit kelljen nékik tselekedni- 
ek. III. Innocentius igen nagy 
betsülettel fogadta Őket; es 
midőn az ö rzentfégekröl 
meg-gyÖződÖlt, meg-enged- 
te nekik, hogy ők eggy új 
Rendet állítsanak - fel , a’ 
mellynek fő kötelessége le
gyen az Hitetlenek köztt rab-

fágban levő Kerefztyéneknek 
fzabadúlásokat dolgozni. U. 
gyan az említett P a p a  fejér 
Öltözetet adott nekik, veres 
és kék fzínií kerefzttel, a* 
meg-jelentt fzarvaS’ emléke
zetére , ’s Őket Trinitariu- 
soknak nevezte Minekután* 
na Mattha és Valois Fran- 
tzia Orfzágba vifzfza-men
tek , Philippus Auguftus Ki
rály meg-éngedte az Ő Szer
zeteket az Orfzágba be-vinni. 
Azon az hellyen h á t , a* 
mellyen a’ fzarvas megje
lent nekik, eggy klastromot 
építettek , mellyel Cerfroy- 
nak neveztek. Margaretha 
Burgundiái Grófné azt a* 
klastromot húfz Szerzetesek
re való jövedelemmel meg
ajándékozta. Midőn Mattha 
látta, hogy már az ő Szer
zete jól meg - gyökeredzett; 
két Anglusokat Joannes An- 
glicuft és Wilhelm Scotot el- 
küldötte Maroccóba , hogy 
ott Miramolinnal a’ fzegény 
Kerefztyén raboknak ki-íza- 
badúlások felöl végezzenek; 
melly utókban olly fzeren- 
tsések vóltak, hogy tsooban 
168 rabokat váltottak-ki. U-' 
gyan·azon efztendöben nyer
tek ők eggy klastromot Flan
driában az Honfcotti kerü
letben : mádkat pedig Pro- 
vencenfk Arles nevű városá
ban. Azután Mattha el-ment 
Sbanyol Orfzágba ; hol a* 
Királyt és Fejedelmeket arra 
vette, hogy azok fok rende
léseket tettek a7' Kerefztyén 
raboknak ki- váltások felől. 
Azonban Valois eggy lakó
hellyel nyert Parisban, hol 
4 a ’ S z .
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a’ Sz. Maturinus’ kápolnája 
vólt: innen nevezik Frantzia 
Orfzágban a’ Trinitariusokat 
Maturinufoknak. Mattbának 
és Valoisnak halálok után
III. Honorius ezt a’ Szerze
tet meg erősítette, a’ Regu- 
lájit pedig IV. Clemens 1267- 
ben hellyben -hagyta. Eie
inten nem vólt fzabad nekik 
húst enni: mikor pedig utaz
tak , tsak fzamáron járhat
tak: de a’ Pariíi Püspök, a’ 
Sz. Victori Abbas és Sz. Gene
vieve meg lágyították az ö 
regulájikat; meg - engedték 
nékik az hús ételt, és a’ lo
von való útazást. Ezen Szer
zetnek minteggy két fzáz 
ötven klastroma vagyon, ti
zenhárom Provinciákra el- 
ofztva. Hat Frantzia Or- 
fzágban, három Span}rol Or- 
fzágban, eggy Olafz Orízág- 
ban, eggy Portugalliában ; 
el-hallgatván más Orí'zágok- 
ban való fok klastromaikat. 
1573-ban Julianus deNanton- 
ville, és Claudius Aleph, két 
Remeték, ezt a’ Rendet meg
akarták jobbítani; meilyért 
is az Ö Remete lakó - hellyek 
Trinitarius klastrommá for- 
díttattatott: a’ fő Articulu- 
fok ezek voltak, hogy a’ Tri- 
nitariusok a’ IV. Clemens 
által hellyben - hagyattatott 
Regulákat kövessek , húst 
ne egyenek, gyapjú inget vi- 
íeljenek. Ezt & rendelést 
163s. előtt az egéfz Rend 
be-nem vette, a’ midőn Car
dinalis Rochefoucault ezt 
minden klastromokban fel
állította, VIII. Urbanus P. pa
rant solat jár a. A’ Spanyol

3 60

Trinitariusok a’ ineg-jobbí- 
táshoz azt is hozza tették, 
hogy mezít - láb járjanak. 
Mattha Apátzákat is állított 
ezen Rendben Spanyol Or- 
fzagbau, kiknek az Arrago- 
niai Királynak II. Péternek 
Leánya Conílantia, a’ ki a’ 
Rendnek első Superior Afz- 
fzonyalett, 1201-ben klastro- 
mot építtetett: kit követett 
az építésbén Madritban Fran- 
cisca de Romero, Julianus 
Romerónak Spanyol Hadi
vezérnek leánya.

Hiß. des. Ord. Rel. T. a- <7.45 .
T riodium. Eggy Isteni 

tifzteletre való könyv a’ Gö
rög Ekkléíiában, melly a’ 
Sexageíima vafárnaotól fog
va Húsvétig való Officiumot 
foglalja magában. Triodium- 
nak azért nevezik, mert az 
abban lévő énekek, tsak há
rom, a’ más Officiumokra va
lók pedig kilentz íirophákból 
állanak. A’ Triodiumót leg- 
elofzörCosmas Melodus kezd
te a’ Sz. Háromí’ág’ tií'ztel'sé- 
gére: Nieephorus és Phi- 
lothcus Patriarcha meg-bő- 
vítették. Allatius panafzol- 
kodik ezen könyv ellen, mint 
fok téyelygéfekkel és a’ Ro
mai Ekkléíia ellen való fok- 
féle motskolódálökkaltellyes 
könyv ellen.

C a v e %Hill. Litt.Difs.s.^//aí. 
Dis. 2.

T kisagium. Eggy neveze
tes ének a’ régi Ekkléíiában. 
Ezen éneknek eredeti formá
ja , a’ mint a’ Conftitutiók- 
ban vagyon, e’ vólt: *S'an
c tu s ,  S a n ő tu s ,  S a n c tu s  D o m i 
n u s  D e u s  S a b a o th .  P l e n iJ u n t  

ewli
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c o e l i  &  te r r a  g lo r ia  e ju s .  B e - 
n e d ic t  u s  in  J'cecuLa. A m e n .  A’ 
S a n ä u s  fzóval az Esaiás’ Se
ra pl)im Angyalait akarta az 
Ekkléíia követni. Azután e- 
zen fzókat adta hozzá: S a n 
c ia s  U  .u s ,  S a n ä u s  f o r t i s , S a n 
ä u s  i m m o r t a l i s , m if e r e r e  n o 
b is . Ennek az éneknek ere
detét a’ Conftantinopoliíi Püs
pökre Proclusra, és az ifjabb 
Theodoíius Tsáfzárra vifzik, 
44f>. efztendőben. Ezen ének
kel azért élt az Ekkléíia, hogy 
a’ Sz. Háromfág eránt való 
tifzteletét meg - mutafsa : a’ 
mellyben az Atyát Szent Is
tennek, a’- Fiút Szent Erős. 
nek, a’ Szent Lelket Szent 
Halhatatlannak nevezi. Az 
éneknek ez a’ formája mind 
addig így maradt, valamíg 
Anaítafius Tsáízár, .vagy má- 
fok fzerént az Antiochiai Püs
pök Petrus Gnapheus, ezen 
fzókat hozzá nem adta : q u i  
c r u c i f ix u s  e / i p r o  n o b is , mellyet 
azért tseíekedett, hogy a’ 
T h e o p a fc h i tr fk n a k  tévelygése
ket be-hozhatná, kik azt 
mondták , hogy a’ kerefzten 
az Isteni terméfzet fzenyve- 
dett. Ezen tévelygésnek el
kerülésére , az Antiochiai 
Püspök Calandio Zeno Tsá- 
i'zár a la tt, ezen fzókat adta 
hozzá: C h rif ie  R cx, és az 
éneket így olvasta: S a n ä u s  
D e u s ,  S a n ä u s  f o r t i s , S a n ä u s  
i m m o r t a l i s , C h rif te  R e x , q u i  
c r u c if ix u s  e s  p r o  n o b is ,m i f e r e 
re  n o f i r i !  Ezen utolsó hozzá 
adás a’ Napkeleti Ekkléíiá- 
ban fok nyughatatlanfágot 
fzerzett; mert ezt a’ Con- 
ftantinopoliíi és Napnyúgoti

Ekkléíia állhatatofan meg
vetette, és hogy az ének’ fza- 
vait az egéfz Sz. Háromfág- 
ra ki-terjeízthefse; ezen fzók 
hellyett: C r u c if ix u s  p r o  n o b is :  
ezeket tette : S a n ä a  T r in i ta s ,  
m if e r e r e  n o f ir i . Ezt az éne·» 
két akkor fzokták nevezete
ken énekelni, mikor az Ür’ 
Vatsorájával éltek.

B in g h . 1. 14. c. 2. §. 9,.'B a u m ·  
g a r t e n .  DiíT. Hilt. Trifagii.

* T r itonok . Tengeri Is
tenek : köldökig ember, azon 
alól hal formajok vólt. Né
pi unusnak és Amphitrytis- 
nek, vagy Salacia Nymphá- 
nak, vagy máfok fzerént,Ocea- 
nusnak és Thetisnek gyerme
kei , kik tsigákkal fzoktak 
trombitálni. Sok Hilloricufok 
állítják; hogy vágynak illy en 
tengeri emberek, kiket Tri
tonoknak néveznek. Plinius 
azt írja, hogy némelly köve
tek , kik Lifabonából utaz
tak a’ tengeren Romába, Ti
berius Tsáfzárnak azt állí
tották, hogy ok láttak eggy 
Tritont, a* ki a’ tsigájával 
fípolt. Giraldus azt befzélli, 
hogy midőn ő Albániában 
vólt,akkor fogtak a’tengerből 
eggy Tritont, a’ ki a’ tenger
Íiarton álló afzfzonyokon ero- 
zakot akart tenni: de végre 

az éhség és azon való ízo- 
morúfága rrjiatt, hogy ten
geri fzabadfágát el-vefztette, 
m  eg-halt.

O v id .  P l in . 1. 9. c. 5. G ir a ld ,  
add. ad Aelian.

* Tru llus. Eggy bizonyos 
réfze a’ Tsáízár palotájának 
Conítantinopolisban. így ne
vezték a’ felső bólt-hajtásá- 
S ró l,
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ról, mellyet Deákul T r u llá -  
nak hívnak. 6so. itt tartotta 
Conílantinus Tsáfzár a’ Con- 
Ilantinopolifi harmadik Con- 
ciliumot a’ Monotheleták el
len, kik azt állították, hogy 
a’ Chriílusban tsak eggy aka
rat vagyon. 692. vagy 707. 
II. Juíhnianus Ts. alatt má- 
fik Conciliumot is tartottak 
itt 147. Püspökök, mellyben 
azt akarták ki pótolni, a’mit 
az ötödik és hatodik Conci- 
liunjok el-múlattak: tudniil
lik az Ekkléfiai jó rendet és 
fenyítéket illető regulákat 
tsináltak. Ezen okon nevez
ték ezt a’ Conciliumot Syno
d u s  Q u in i  Se x t d o o k .  102. Ga
llonokat tsináltak, mellyeket 
a’ Görögök ugyan be vettek, 
de a’ Romai Ekklélia egéfzen 
heílyben nem hagyta; úgy 
mint a’ mel!y ellen vagyon 
a’ 13. Canon, melly a’ Ro
mai Ekkléflát kárhoztatja az
ért, hogy a’ Papoknak há- 
zafságokat tilalmazza.

B a l f a m o .  L a m b e c id s .  Bibi. 
Vindob. T.8. Spitnh. Hiíl.Eccl. 
D o u j a t .  du Droit. Canon. C a- 
b a j ju t iu s  nat. Eccles.

T sbveratre. Eggy nagy 
innep Indiában a’ Braminok- 
nál, a’ mcllyet annak emlé
kezetére fzentelnek, hogy 
Efzvara Isten azon a’ naj>on 
fzabadította-meg a’ világot 
eggy Kaiecote Vifiam nevű 
halálos' méregtől, azt el
nyelvén. De alig nyelte-el, 
hogy annak ereje Ötét ájulás
ba ejtette; mellyet midőn a’ 
Dévátok vagy nétnellyjó lel
kek láttak, minden emberek
nek meg-parantsolták, hogy

imádkozzanak és ezen Isten
ről emlékezzenek, melly ne
ki nagy könnyebséget ízerez. 
Midőn Efzvara ismét magá
hoz jött, mind azoknak tö- 
kélletes bűn botfánatot ígért, 
valakik ezt az innepet meg
tartják.

A .  R o g e r . Rel. Cer. &c. of 
the B ra m in .  P. 2. c. 9.

T s ud a . Minthogy Theo- 
logufoka’ Kerefztyen Religió’ 
igazságának meg próbálásá
ra leg-eröfebb bjzonyfágnak 
a’ tsudát tartják : illő annak 
termé.fzetéről a’ leg-újabb és 
leg-főbb Tudófoknak értel
meket meg-jegyzeni.

A’ Chriftusnak Istentől lett 
küldettetésénck bizonyos jele 
a’ tsuda-tételek, a’ mellye
ket ő e’ végre tselekedett. P. 
o. hogy Ő a’ betegeket meg
gyógyította , a’ vakoknak fze- 
meket meg-nyitotta , ördö
göket űzött, halottakat fel- 
támafztott, ’s a' t. az ö ha
lálát követő tsudák, az Ö 
fel-támadása, mennybe me
netele — Sokat vetélkednek 
azon, ha az Isteni hatalom
nál kilsebb valamslly hata
lom tselekedhetik -é tsudát? 
Szükfégé vagy nem valamelly 
tsudának való (ágának meg
mutatására azt a  tudományt 
meg-visgálni, a’ meliynek erős- 
sítésérelett a’tsuda? A’ Tudós 
Clarke ezen dologról így el
mélkedik : „ Az Istennek har 
talmára ’s a’ dolgoknak ter- 
méfzetekre nézve, eggyik le
hető dolog fzinte olly kön- 
nyen és valósággal meg-le- 
het, mint a’ malik. Semmi 
valófágos különbbözést fém 

mon-
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mondanak hát azok, a’ kik 
a’ tsudát a’ dolognak vólta- 
nak nehézíegeben állítják len
ni. Szinte ollyan erő az a’ 
melly a’ napot mozgatja, 
mint az, a’ melly azt mené- 
íében meg-állítja: még is ez 
utólfót tsudának nevezzük, 
amazt pedig nem. ;— Lehe
tetlen nekünk annak az erő
nek gradu fát meg-határoz
nunk, a’ mellyről okosan azt 
mondhatjuk , hogy azt az 
Isten valamelly teremtett 
okofsággal bíró valófággal 
közli, —■ Következéské
pen nem, hellyesen írja-le 
a’ tsudát az , a’ ki a’ felől 
azt mondja, hogy az oily 
tselekedet, a’ mellyet más 
eró az Isteni mindenhatófá- 
gou kívül nem vihet-végbe. 
Nem említ a’ Sz, Írás eggy 
tsudát is ollyat, a’ melly 
felöl fzükfégesképen azt kel
lene mondanunk, hogy azt 
más erő az Isteni erőn kívül 
nem tselekedhette.

Mind azt valami e’ világon 
esik, vagy az Isten maga 
egyenefen tselekefzi ; vagy 
pedig az okos teremtéfek: 
mert a’ matériának íémmi 
tselekedetre való ereje íints. 
Es így mindazok a’ dolgok, 
mellyeket mi a’ termelheti 
erőnek és a’ mozgás’ törvé
nyeinek munkájinak lenni 
mondunk , az Istenitek ha
talmának munkáji, a’mellye
ket vagy minden el'zköz nél
kül maga tselekefzik, vagy 
pedig okos teremtések által 
vifzen-végbe. — Következés 
képen nints olly dolog mellyet 
az emberek közönfégeseu a’

terméfeetnek útának éserejé- 
nek mondhatnának hellye
sen. Nem jó meg-különb* 
böztetés hát az, mikor azt 
mondják a’ tsudáról, hogy 
az a’ terméfzetnek rende fe
lett vagyon. Eggy Angyalra 
nézve fzinte úgy nints a’ ter
méfzetnek renide ellen, hogy 
az embert ne engedje a’ ví
zen el merülni; valamint va- 
melly emberre nézve termé- 
fzet rende ellen nints, hogy 
ö a’ nyomó nehézfémnek tör
vényei fzerént eggy darab kő
nek le-esését meg-akadályoz- 
tathatja: még is amazt tsú» 
dának tartják, ezt pedig nem. 
Az ollyan tselekedetek, 
mellyek különös é s  rendkívül 
való alkalmasságokkal es
nek ollyan módon , hogy 
abból világosan meg-tefsen, 
hogy azok, fém -imberi erő 
vagy mesterfég által , fém 
pedig történet fzerént nem 
eshettek — azok a’ tseleke
detek mondom, tsalhatatla- 
núl azt mutatják, hogy azok 
vagy magának egyenesen az 
Istennek , vagy valamelly, 
de az eíhbernel nagyobb erő
vel bíró okos és munkál
kodó Való fágnak munká
ji. De hogy azok Istennek 
vagy valamelly jó vagy go- 
nofz Angyalnak munkáji le- 

enek: magából a’ tsudá* 
1 nehéz meg-különbböztet- 

n i; mert nekünk lehetetlen 
bizonyosan meg tudni, jó 
és ro’fefe, Angyaloknak ter- 
méfeeti erejek bizonyos hátát 
rokon túl nem terjedhet-é; v. 
pedig tartóztatja-é az Isten 
mindenkor őket ez vagy ama’ 

tse-
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tsclekedetnek végbe - vitelé
től ? Az fern hellyes kiilönb- 
böztetés hát, midőn azt mond
ják , hogy azok a’ tsudák, 
mellyeket a’ Sz. írás a’ go- 
nofz Lelkeknek tulajdonít, 
tsupa varázslások és tsalard- 
1‘ágok voltak.

Hogy hát az ember meg
tudhassa bizonyosan és tsal- 
hatatlanúl, ha vallyon a’ tsu- 
datételt vagy maga az Isten 
egyenesen, vagy valamelly 
ió — vagy gonofz Angyal tse- 
lekedte; annak meg-esmeré- 
fére tsak ez a’ mód. — Ha 
a’ tudomány, mellynek erő
sítésére a’ tsudalett, gonofz, 
vagy nyilván a’ vétek’ elő- 
mozdítafáratzéloz: bizonyos 
hogy a’ tsuda akarmelly 
nagynak tefsen i s , de azt 
fém maga az Isten nem tse- 
lekedte, fém más állal nem 
tselekedtette. — Ha a’ tudo
mány, mellynek erősítésére 
a’ tsuda lett , fém jó , fém 
rofzfz: azonban ha azzal a’ 
tudománynyal egyenesen el
lenkező tudománynak meg
erősítésére más nagyobb es 
több tsudák lefznek : azt a’ 
tudományt kell igaznak tar
tani , mellyettöbb és nagyobb 
tsudák erősítenek. És épen 
így tö r té n t . Mófes é s  az Egyi
ptomivarázslók kÖztta’dolog. 
A’ varázslók fok tsudákat tse- 
lekedtek, hogy Mósest tsa- 
lárdnak lenni meg mutafsák; 
Mófes több és nagyobb tsu
dákat tett, mint ő k :  innen 
azt kellett ki-hozni hogy 
a’ Mófes’ hivatala egyenesen 
Istentől vagyon. Ha végre 
a’ tsuda ollyan tudomány

nak meg-erősítésére efik, 
mellyaz Isten’di'sőfegének és 
a’ kegyefségnek az emberek 
köztt való elő - mozdítáfára 
tzéloz, de azt az ember maga 
fel-nem találhatja különös Is
tenijelentés nélkül; és femmi 
tsuda nem élik meg-erőtelení- 
tésekre azoknak a’ tsudák- 
nak, mellyek azt a’ tudo
mányt erősítik: akkor a’ tsu
dák Istentől fzármaztak : a’ 
tudomány is tsalhatatlanúl 
Isteni jelentés. így vagyon 
pedig a’ dolog a’ Chriítus’ 
tsudajira és tudományára 
nézve. “ Ezen rövid jegyzé- 
fekből, mellyeket Clarknál 
bőven lehet o l v a s n i , követ
kezik.

i.) Theologiai értelembein 
a’ Tsudának le-írása ez. A’ 
Tsuda ollyan tselekedet, a’ 
mellyet fzokatlan és az Iste
ni igazgatásnak rendes útá- 
tól különbbözö módon, vagy 
az Isten, vagy valamelly az 
emberi erőt felül-múló erő
vel bíró okos teremtés tse 
lekefzik, valamelly különös 
tudománynak meg-erösítésé- 
re, vagy valamelly különös 
fzemélly’ méltófágának meg 
bizonyítáfára. És ha az illyem 
módon efett tsudának femmi 
más nagyobb hatalom e i le  
nébe nem tefzi magát; vagy 
pedig ez a’ tsuda nem vala
melly magával ellenkező 
vagy vétkes következésül tu
dománynak meg-erősítésére 
efik: úgy az a’ tudomány, 
m e lL y é r t a’ tsuda le tt, Isten
től fzármazott tudomány: és 
az a’ ki a’ tsudát tselekedte, 
Istentől küldettetett fzemélly.

»·)
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a.) Apollonius Tyanaeus- 

mak, Arifteas Proconnelius- 
nak , és más Pogányoknak 
tsuda - tételeik , ha fzinte fel- 
tefzí'zük is·, hogy azok iga
zak voltak, ( a’ mellyet u- 
gyan hinni femmi okunk nin- 
tsen; minthogy azok igen 
roízfzúl vágynak meg-probál- 
va, és igen alávalók, a’ mint 
Eufebius Hierocles ellen tö- 
ké’letefenmeg-mutatta) mind- 
azáltal a’ Kerefztyénségnek 
femmi kárára nintsenek: 
mer? femmi új tudománynak 
erősítésére nem lettek; kép
telen dolgokat akarnak meg
erősíteni, mint p. o. a’ Po
gány Keligiót: es így azok 
lem Istentől, fém pedig Is
tentől kuldettetett ízemélly 
által nem lették. (a)

Hogy a’ tsuda elég legyen 
valamelly Isteni jelentésnek 
meg-mutatására, onnan meg- 
tettlzik: hogy a’ világ min
denkor reményiette azt, hogy 
az Isten valamelly terméf’zet 
felett való tselekedet által 
fogja magát ki-jelenteni az 
embereknek. Mindenek azt 
hitték, hogy ez az ég és a’ 
fold köztt való tárfalkodás- 
nak módja : és azért íoha 
nem volt olly hamis Religio, 
a’ melly a’ maga igazságát 
tsudákkal nem igyekezett vol
na erősíteni, (b)

Kérdésbe teízik az t: Miért 
nintsen meg ma is az a’ tsu
da tevő hatalom, a’ melly - 
llyel az Evangyéliomnak leg
első hírdetőji bírtak? Erre a’ 
minden kénfzerítés nélkül va
ló felelet ez. A’ tsuda tévő 
hatalom arra való volt, hogy

az fegéllje a’ Kerefztyén Re- 
ligiót a’ világon fel - állítani, 
és annak igazsága felől az 
embereket gyözze-meg ; de 
már mind ezek meg-lettek; 
azért is többé a’ tsudákra 
fziikfégnintsen: meg-fzűnvén 
tehát az okok, a’ tsudák is 
meg - fzűntek. Dodwell (c) 
meg-mutatja, hogy az Apo- 
ítolok’ idejektöl fogva a’ kö
vetkezett Századokban t min
denkor az Ekkléfiának álla- 
patja és a’ Kerefztyén Reli- 
giónak terjedése fzerént es
tek a’ tsudák , míg-nem azok 
egéfzen meg-fzüntek, mikor 
már reájok többé femmi í’ziik- 
íég nem vólt. És ez annál 
hihetőbb, ha meggondoljuk, 
i.) Hogy ha a’ tsuda-tételek 
közönfegefekké lettek volna; 
úgy a’ magok végeket és ter- 
méfzeteket el-vefztették vol
na. 2.) Ha a’ tsuda-tételek 
mindenkor meg - maradtak 
volna, úgy azok fok tsálárd- 
íagra adtak volna alkalina- 
tofságot, melly az emberek
nek elméjeket meg-zavarta, 
és az igaz tsudákat kétsé- 
gefsé tette volna. \r cC t fd) 

Lord Baconnak és Acoítá- 
nak két jegyzéfeik hellyet ér
demelnek itten. Bacon így 
fzóll: „ Az Isten foha - fém 
tselekedett tsudát valamelly 
Istent-tagadónak meg-téríté- 
fére: mert a’ terméfzet’ vilá
ga el-vezetheti ötét az Isten
nek meg-esmerésére: hanem 
a’ tsuda - tételek arra valók 
voltak, hogy azok által a’ 
bálványozó és babonás em
berek téríttettesfenek-meg, a1 
kik hiűuk ugyaö 4Z Isten’ lé*
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te lét, de az 6 tifzteleiében lak. a’ vizet oda fagyták , 
tévelyedtek-el: mert a’ ter- bogy az Ö prédikállasokat 
méCzetnek nints az a’ világa, hallgassák. Ezek a’ tsudák 
hogy az által az ember az ina lém fzüntek-meg, és vi- 
Istennek igaz tiszteletét meg- lág’ végéig fognak tartani, 
tudhafsa. (e) A’ kegyes telkeknek hitek el·

Acofta azt tudakozza, miért nem fogyott, bátor azt az 
nem tselekefznek tsudát ma hitetlenek ostromolják is ; 
a’ Mifsionariuí'ok a’ Pogá- hanem az mindenkor ollyan 
nyok köztt? ’s ezt az okát forrás marad, melly fohaki- 
adja: Eleinten a’ Kerefztyé- nem Szárad, (g) 
nek tudatlanok voltak , a’ Pater Giry, és a’ Legen- 
Pogányokpedig tudófok: má dáknakIrójik, a’ tsuda-téte- 
ellenben minden böltsefséget leknek fok példájikkál gyö- 
a’ Kerefztyén Religió’igazTá- nyörködtetik az olvasókat ■, 
gának me^-pro báláfára for- mellyeket a’ közelebb · való 
dítanak; úgy hogy annak a’ Századokban éltt Szentek tse 
tudatlanfágon kívül femmit- lekedtek. P. o. Rajmund d£ 
fém lehet eöene tenni: és így Penna forte, a’ ki a’ Spa- 
illyen jó ügynek a’ tsudára nyol Királyt az ö búja ele- 
femmi fzükí'ége nints, fnidön téért fok ideig , de minden 
annak az eróteleníeg ellen, häfzon nélkül feddette, el- 
olly tudós fzó-fzóllóji vagy- akart menni Barcellonába: 
nak. de midón a’ Király meg-pa-

Az söbb Századjai a’Ke- rantsolta, hogy ötét odáíen- 
jefztycn Ekkléfiának tele ki el-ne vigye; ruháját a’ 
vágynak fok tsudáknak pél- tengerre terítette, páitzáját 
dájikkal, mellyeket a’ Szén-.- kezébe vette , és minteggy 
tek, Maitvrok, és máskegyes tsónakon Cataloniábafzeren- 
fzeméllyek tselekedtek. A’ tsésen által-ment: Francis- 
Romai Ekkleíia ma is ditse- cus de Paula ollyan erőt 
kefzik a’ tsuda-tevő ajándé- nyert, hogy eggy nagy kö- 
kokkal. így Izóll eggy új fziklát magael-vitt hellyéből, 
Író. „ A’ tsudák ma lókkal hol eggy háló fzobát akart 
közöníégesebbek mint a’ ré- építeni. Sz. Ágnest de Mon- 
gibb Századokban voltak, te Pulciano eggykor meg-lá- 
Már ma nem tsak a’Religio, togatta Szűz Mária, a’ ki a’ 
és az igazfág annak fzéljai. kisded Jesust ölében tartot- 
Ma gyönyörködve fzemléljük ta , és neki meg - engedte , 
a’ természetnek rendét meg- hogy ő is meg-ölelhesse. Mi- 
fordúini, mihellyt valamelíy dón ezt a’ Sz. Ágnest halála 
Szent az Istentől leg-kissebb után Sienai Sz. Catharina 
jó-téteinéoyt kér. Vágynak meg látogatta, és néki lábait 
példák, hogy a’ madarak el- meg akarta tsókolni, a’ Sz. 
hallgattak , és a’ Szentek’ Agnes’ meg-hőltt teste ma· 
beízéd ekmdk engedtek, az ha- gahez ölelte Sz. Catharinát,
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és az 8 ajakait meg-tsókolta. 
Sz. Bonaventura eggykor 
nagy gyomor fájás miatt az 
Úr’ Vatsoráját fzájába nem 
vehette: azért is a’ Monftran- 
tiá t, mellyéhez nyomta, ’s 
a’ Sz. Osty a azonnal be-ment 
az ö testébe. Sz. Ignatiust, 
kinek meg-gyógyúlása felöl 
már az Orvosok minden re· 
ményfégeket le-telték, Sz. 
Péter meg-látogatta, a’ ki 8- 
tet eggy illetésevel meg-gyó- 
gyította. Ez ä’ Sz. Ignatius 
Loyola maga két fzáz tsudá- 
kat tselekedett. Sz. Stanis
laus Kolica halála után is Ör- 
vfögöket űzött, halottakat tá- 
mafztott-fel : a’ Lengyelek 
azt hifzik , hogy ez a’ Szent 
eggy tsontot a’ borba már
tott , melly l'okféle nyava
lyák ellen közönféges Orvos
ilag. Sz. Clara de Montefal- 
co gyakran mondta a’ maga 
Apatza társainak, hogy a’ 
kerefztfán függő Jesusnak ké
pe , és minden fzenyvedései- 
nek efzközei az ö fzívébe 
be vágynak mettfzve : halá
la után testét meg-nyitották, 
’s a’ dolgot valóíhgnak talál
ták. Sz. Didacus eggy lám
pásból , melly a’ Sz. Mária 
képe előtt égett, olajat vett, 
’s azzal minden betegféget 
gyógyított. .Eggykor nem 
lévén neki mjt enni, az Isten
hez kiáltott, ’s azonnal ott 
termett előtte a’ gyepen eggy 
rakott afztal. Sz. Xaverius 
mikor Indiában Misfionari- 
us vált, ott fok hólttakat 
meg - elevenített. ' Ambojná- 
nál a’ tengerbe a’ kezében 
lévő crucifixust bele martot-

ta , ’s annak habjai azonnal 
meg-tsendesedtek; de ugyan
akkor az ki-esett az ő kezé
ből, mellyet eggy hal meg
találván ,' fzájaba vette, es 
neki a’ parthoz vitte.

(a) Sam. Clarke. Evidences 
of Nat and Rev. Rel. Prop. 14,
(b) Jenkyns Reafonablenefs 

of the Chr. Rel. B. i .P .i .
(c) Dodiuell. in Iren. Dilis, ix. 
& ag. (d) Jonfc.u. s. P. a.c. 31. 
(e) Bacon, de augm. Scient. 1. 
3. c. a. (f) Acofta. de procur. 
Indor. Salute. 1. a. c. 9. (g) Dis- 
fert. on the Roman. Relig, 
apud. Rei. cer. T. 1. <Serce. 
Traite des Miracles. /. A .  T u r- 
r e t i n i  Diis, de Mirac.

Tu is to. Eggy Isten a’ ré
gi Németeknél, ki-felöl Ta
citus azt írja: hogy ók vér
iekben dítsérik az ö Istene
ket Tuistót, a’ ki a’ földtől 
fzármazott, és az ö fijái Man- 
nust, a’ Németeknek atyjo- 
kat. Nem lehet tudni, mitso- 
da Isten vóltTuisto, ’s mi- 
tsoda áldozatot vittek neki. 
Némellyek őtet Gomernek, 
Mannust Thogarmáuak vagy 
Afcenáznak tartják; mint
hogy a’ közönféges érielem 
fzerént a’ Németek ezektől 
lzárinaztak. Ciuver, Vofsius, 
és máfok úgy ítélnek, hogy 
Tuisto az igaz Istent, Man
nus pedig Adámot jelentette- 
Némellyek azt mondják, hogy 
az hétnek máfodik napjátTui- 
ftotól vagy Tuesday tói ne 
vezték Dinflagaak: de ez bi
zonytalan. Tac. de mór. Germ.

T urlupimusok. Eggy S e 
c t a  , melly a’ XIV. Század
ban Frantzia Orfzágban V.

Rá-

. 367
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Károly alatt támadt. Leg
nagyobb hellyek volt Savoya 
és Dauphine. Azt tanították, 
hogy midőn az ember a’ tö- 
kélletefségnek bizonyos gra- 
dufára jutott*, az Istennek 
minden törvénye alól fel-fza- 
badúlt. Gyakran mezítelenen 
jártak azon okból; mert az 
ember nem tartozik í'emmi 
réfzét fzégyenleni, a’ mellyel 
a’ termeiket adott. Azonban 
külsöképen nagy kegyefséget 
mutattak, ’s az afzfzonyok- 
nál annál könnyebben be- 
fzínlették magokat. Nem kön
nyű meg-mondani az okát az 
ö neveknek. Vignier azt ítéli, 
azért neveztettettek Turlupi- 
nuíoknak, mert leg-inkább 
ollyan hellyeken tartózkod
tak, mellyek a’ farkafoknak ki 
voltak tetettetve. Magok ma
gokat Szegény atyafi tárí'a- 
fágnak nevezték. A’ Fejedel
mek üldözték őket: könyvei
ket és ruhájikat Parisban a’ 
difznó piatzon égették - meg, 
valamint Johanna Dabento- 
nát, és még eggy afzízonyt, 
kik ezen Sectanak fö prédi
kátor afzfzonyaik voltak. 
Mezerai. Abreg. Chron. T.3.

T u telin a . Eggy Romai 
Isten - Afzfzony, a’ ki aratás 
után a’ földnek gyümöltsére 
vigyázott. Romában az A- 
ventinus hegyén volt a’ tem
ploma. Eggy régi képét Mont- 
fauconnál lehet látni: a’ fe
je fzépen fel-vagyon ékefítve, 
ruhája földig é r , eggy fa tö
véhez tekeredett kígyó fe
jét felé tartja: alól illyen írás 
vagyon. Tutelinae, s. Volt a’ 
Romaiaknak eggy malik őr-

re λ ...lu z .

ző Istenek is , kit Tutanus- 
nak neveztek , kit azért hív
tak fegítségül, hogy őket a’ 
fzerentsétlenség ellen oltal
mazza. De nem igen lök 
tifztelóji voltak.

M ontf Ant. T. 2, Varro. 
Macrob. -Auguft.

Tűz. A’ Tűz néminéműké- 
pen az Isteni tifzteletnek ca- 
remoniás réfzeihez tartozott. 
A’ Jerufalemi első templom
ban volt eggy Szent tűz, melly 
a’ Zíidóknak Traditiójok fze- 
rént az égből fzállott alá. Ezt 
a’ tüzet nagy fzorgalmatos- 
fággal táplálták és tartották, 
és femmi idegen tüzet nein 
engedtek a’ templomba vin
ni. Outram azt mondja, hogy 
ez a’ tűz Achaz Király alatt 
aludt-el, a’ ki a’ templomot 
be-zárta. Ezen tűzről a’ Zíi- 
dók fokát befzéllnek: tudni
illik hogy ez a’ tűz az Iste
ni fényeíségnek némelly ki- 
folyamatja, és az Izraeliták 
előtt járó tűz oízlopnak rélze 
volt. Buxtorf azt mondja, 
hogy ezt egyébbel nem táp
lálták , hanem az áldozatra 
való tűzi fával: de ezen ér
telemnek femmi fundamento - 
ma nem látl'zik. (a)

Hogy a’ málódik templom
ban ez a’ Szent tűz meg lett 
volna, azt tagadják. Meri: 
a’ tűz azon öt dolgok közzé 
tartozott, a’ mellyek a’ Zfi 
dóknak bizonyságok fzerént 
a’ máfodik templomban nem 
voltak-meg. De némellyek 
azt mondják , hogy ezt a’tü
zet az áldozó Papok el-rej- 
tették, és midőn a’fogfágból 
haza jöttek, mint valamelly 

meg-



meg-fagyott vizet, úgy talál- 
ták-meg. A’ Talmud említ 
eggy Rabbinust, a’ ki azt. 
mondta: a’ máfodik tem
plomban úgy feküdt a’ föl
dön ez a’ tűz , mint eggy ku
tya; az elsőben pedig mint 
eggy Orolzlán. (b)

Málik tsuda ezen fzent tűz
ben az, hogy ez a’ Sátorban 
az égő áldozat’ óltárát, noha 
az tsak tzedrus fából kéfzűlt, 
és igen vékony értz pléhvel 
vólt be-borítva, még is azt 
meg-nem égette. Harmadik 
tsuda az, hogy ezt a’ tüzet 
az eső foha-fem oltotta-el; 
noha az óltar a’ fzabad ég 
alatt állott. A’ negyedik tsu
da az, hogy akar merről fújt 
a’ ízéi, de a’ füst mindenkor 
egyenefen fel-felé ment.

A’ Pogányoknak is vólt 
Szent Tűzök az ő temploma
ikban , mellyet foha-fem vólt 
fzabad el oltani. Ezt az örök 
tüzet az Hector’ lelke adta 
Aeneasnak, (c) A’ Tűznek 
mint Istennek Numa épített 
leg-elöfzör templomot, ’s ő 
rendelt a’ mellé Pap-af'zfzo- 
nyokatis, kik azt fzűntelen 
táplálták. L. Vefialifok.

A’ Tűz a’ Chaldaeufoknak 
Istenek vólt: és minthogy ők 
azt leg főbb Istennek tartot
ták; azért is azt az egéfz vi
lágra minden-felé küldözték, 
hogy tegyen próbát, mint 
győzhetné-meg minden né- 

eknek Isteneiket: melly pro- 
át tsúffá tett eggjr Egyipto

mi Pap. L. Canopus.
A’ Perfák köztt a’ Magu- 

foktifztelték a’ tüzet. Zoroa- 
íter változást tsináltejsen Re-

A a

lígióban. Mert minthogy a* 
Magufok a’ Sz. Tűznek oltá
rait az halmokon a’ fzabad 
ég alatt tsináltak: a’ fzélvéfz 
gyakran félben fzakafztötta 
annak tifzteletét, az eső pe
dig az óltáron a’ tüzet el-ól- 
totta: azért is ő a’ Tűznek 
templomot építtetett. Azt 
mondta, hogy midőn ö az 
égbe fel-ragadtattatott, hal
lotta az Istent eggy világos 
lángból befzélleni, és így a* 
tűz az Istennek leg-valóságo- 
fabb képe. L. Magufok. (d) 

A’ Görögöknek es Armenu- 
foknak vagy Örményeknek 
vagyon eggy fzokáfok,mellyet 
Sz. Tűznek hívnak, melly 
az Ő képzelődéfeken épült. 
Azt hifzik hogy minden aldo·; 
zatnak estvéjén az égből tűz 
lzáll-le a’ Szent koporfóhoz, 
melly minden ott lévő lámpá
tokat és gyertyákat meg- 
gyúlyt. Illyenkor a’ Sz. ko- 
porfónak temploma tele va
gyon néppel, melly a’Sz. ko
porsó körűi fzaladgál, kia
bál , eggyinást a’ főidre rán
gatja s’hentergeti: azutánzáfz- 
lókkal, crucifixufokkal ’s a’ t. 
ProceíTióraindúlnak. Alattom- 
ban eggy galambot el-repíte- 
nek, ’s a’ népnek azt befzellik, 
hogy a’ Sz. Lélek Iáható for
mában le-fzállott az égből.Vé
ge lévén a’ Procefsiónak, a’ Sz. 
koporsónak minden lámpá- 
fait és gyertyájit el oltják: a’ 
Görög Patriarcha a’ leg-föbb 
örmény Püspökkel a’ Sz. ko
porsóba le-megyen, ’s az aj
tót maga után be-zárja. Ke
vés fzempillantáfok múlva 
meg-nyílik az ajtó: a’ két tsu

da
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da-tévö Püspök két égÖ gyer
tyával meg-jelenik, meŰye- 
ket fel-felé tartanak , és azo
kat a’ nép körül vefzi, ’s ki
ki rólok tüzet akar gyúlyta- 
ni. A’ kik gyúlythatnak , a’ 
tüzztl a’ magok fzakállokat, 
ábrázatjokat és meilyeket 
meg - illetik, ’s azt mondják 
hogy az nem úgy éget mint 
a ’ földi tűz. Ez a’ nép azt 
hiízi, hogy ha az hóltt testet 
ollyan ruhába takarják, 
mellyet ez a’ fzent tűz meg
ért: az bátorlágos lehet a’ 
pokolnak tüzel öl. (e)

(a) J u r ie u  H. des Dogm. P. 
s. c. 7. De Sacrificiis, de Igne 
Sacr. (b )  s Macc. 1: 18. (c) 
V i r g . A t n.l. 2. (d) H j d e .  rel. 
vet. Pers. ( e ) M a u n d r e l l .  Jour
ney írom. Aleppo to Jer.

* T üzes vas . forró-hi- 
DEG-víz-PRÓBA. Ez a’ fzo- 
kás azon babonás efzközök 
közzül való volt, a’ mellyek- 
kel a’ Régiek a’ kétíéges dol
gokban az igazíagnak ki-ke
resésére éltek. Ezeket O rd a -  
H u n in a k  hívták , melly neve
zetnek eredete bizonytalan; 
némellyek az U r th e i l  Német 
Izétől hozzák. Deákul J u 
d i c i a  D e i , J u d ic ia  S a n ő ti  S p i 
r i t u s ,  J u d ic ia  P r o b a b i l i a , P u r -

fa t i o , P r o b a t io  v u lg á r i s n a k  
ívták. Ezen utolsó a’ P u r 

g a t i o  C a n o n ie d tia k  tétettetett 
ellenébe, melly abban állott, 
hogy az embert valamelly 
Martyrnak temetö-hellyénél 
meg-esküdtették, vagy azür’ 
Vatsorjával éltették. Ezen 
Próbának eredete a’ régi Po- 
gáDyfágból ízármazolt; de 
a’ mellyet azEkklésiaa’mint

látfzik hellyben nem hagyott.
III. Honorius P, így ízóll: 
D ile b l i  J i l i i , n o v i te r  in  L iv o 
n ia  b a p t i j a t i , g r a v e m  a d  nos 
q u e r im o n ia m  d e j t in a r u n t , 
q u o d  f r ü t r e s  T e m p la r io ru m  
&  a l i i  q u i  te m p o r a le m  in  e is  
p o te j la te m  e x a e e n t ,' f i  q u a n 
d o  do  a l iq u o  a l io  c r im in e  in 

f a m a n t u r  , e o s  f e r r i  ju d ic iu m  
f u b i r e  c o m p e l l u n t : q u ib u s  /i 
q u a  e x in d e  f e q u a t u r  a d u fs io , 
c i v i l e m  p o en a m  in flig u n to  C um  
i g i t u r  h u ju s m o d i ju d ic iu m  Jit 
p e n i tu s  in te r d ic tu m , u tp o te  
in  q u o  D e u s  t e n ta r i  v id e tu r :  
m a n d a m u s  q u a te n u s  d ic to s  

f r a t r e s  &  a l i o s , u t  a b  h u ju s
m o d i  c o n v e r fo r u m  g r a v a m in e  
o m n in o  d e f J i a n t , p e r  cen fu -  
r a m  L c c l t f ia f i ic a m  a p e l la t io n c  
r e m o ta  c o m p e lla s . Decret. L.
S. tit 3s. c. 3. Haíonlóké- 
pen ízóll a’ D u e l lu m r ó l  III, 
Ccéléit nus. eod. tit. c. ι. 2. ’ 

A’ Tüzes vas által való 
proba így ment végbe. A’ 
Proba’ napját előre meg-ha- 
tározták , az ember magát 
bárom napi böjt és könyör 
gés által kcízitette. A’ Pro
ba’ napja el-jövén Sz. Misét 
olvasott a’ Püspök, vagy az 
hellyett más Pap Püspöki or- 
natusban. Vegbe-menvén 
a’ Sz. Mise, a’ Püspök az 
óltáron levő vasat , melly 
eggy, kát, három font volt, a’ 
dolog’ környitl-állása ízerént, 
tsípó vassal meg-fogta, az há
rom Zsidó ifjaknak éneke
ket, B e n e d ic i te  o m n ia  o p era  
&c. el-énekelte, a’ tüzet és 
a’ vasat meg áldotta, ’s azt 
a’ tűzbe vetette. Az áldás’ 
formája ez volt; B e n e d ic  D o 

m in e



τη ζ . Tűz,
m in a  P a te r  o m n ip o te n s  aeter
n e  D e u s  , p e r  in v o c a tio n e m  
S a n S iis jim i n o m in is  T u i , &  

p e r  a d v e n tu m  u n ig e n i t i  F i l i i  
T a i  D o m in i  n o j tr i  J efu  C h r i-  

f h , a tq u e  p e r  D o n u m  S p i r i 
tu s  S a n ő li a d  m a n ife j ia n d u m  
v e  tu rn  ju d ic iu m  T a u m , h o c  
p e n u s  m e t a l l i , u t  fi t S a n & ifi-  
c a tu m  &  c o n f ic c ra tu m , u t  o- 
m a i  daem onu m  f a l f i t a t e  p r o 
c u l  r e m o t a , f id e l ib u s  tu i s , v e 
r i t a s  v e r i  j u d i c i i  T u i m a n i-  

f e ß a  f i a t  p e r  D o m in u m  no- 
J ir u m  J c fu m  C h r if iu m . € f c .  
Minekutánna a’ vas egéfzen 
jól meg-tüzesedett, a’ bé-vá- 
doltattatott fzemélly meg-es- 
kűdött, bogy ő ártatlan. A’ 
Pap kérdette: F r a t e r !  e s  ju -  

f i ú s  a a  h o c  c r i m i n e , d e  q u o  
accuf a r i s ?  jj, J u fiu s  f iú m . M u n 
d u s ? ír  M u n d u s  fű m . Azután 
az eskiivést azür’ Vatsorájá- 
val való éléssel erősítette. 
A’ Pap így fzóllott hozzá a’ 
Cornmuniókor: I n te r d ic o  t i 
b i  ο ! h o m o  ! s o  r a m  o m n ib u s  
w f t a n t i b u j ,  p e r  P a tr e m  &  F i 
l iu m  &  S p ir i tu m  S . & “ p e r  
t r e m e n d u m  d ie m  j u d i c i i , p e r  
M jf t e r iu m  B a p t i s m a t i s , p e r  
v e n e r a t io n e m  o m n iu m  S a n 
i o r u m , u t f i  d e  h a c  r e  c u lp a 
b i l i s  e s  , a u t  f e c i j i i ,  a u t  f ic i  v i-  

f i i  , a u t  b a ju la f iii, a u t  co n cc s-  
f i f t i ,  a u t  p r o p te r  a c ta m  c u l
p a m  d e n o m in a ta m , f id e n s  f ia -  
ä o t ib u s  i u v i / i i ,  u t  E c c lf f ia m  
non  in tr e s , C h riftia n ce  f o d e -  
t á t i  n o n  m if c e a r is ,  f i  r e la tu m  
n o lu e r is  c o n f i te r i  a d m ij ju m  , 
a n te q u a m  j u d ic i o  e x a m in e r is  
p u b lic o . A’ Cpmmunio után 
a’ vasat, ’s az ember’ kezeit 
1s fzentelU vízzel meg-bintet-
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te a’ Pap, főt az embernek 
inni is kellett abból, azután 
pedig kezeivel femmit, még 
tsak magát fém lehetett illet
ni. Mindezek végbe men- 
vén, az embernek fel-kellett 
Öltözni az Exorcistának , 
vagy a’ Diaconusnak ruhá
jába , és a’ Próbához kellett 
kezdeni, a’ midőn így fzól
lott : P e r  i l l u d  c o r p u s  D o m i 
n i , q u o d  h o d ie  f iu m fi , n o *  
c o n f id e n s  in  u l lu m  m a le f i
c iu m  , n e c  in  v i r tu t ib u s  
h e r b a r u m , a c c ip io  h o c f e r r u m .  
Ezeket mondván az ember, 
a’ tüzes vasat kezébe fogta, 
’s azt eggynéhány lépésre 
vitte. Néha eggy vasat ki- 
leatz vagy tíz darabokra vag
daltak , azokat meg-tüzesí- 
tették, ’s azokra kellett az 
embernek hágni mikor ment; 
néha tüzes fzántó-vasra ál
lították; néha tüzes vas kefz- 
tyűt húztak kezére. Mihellyt 
ez a’ proba meg-esett, az 
embernek kezeit vagy lába
it pofztóba takarták, és be- 
petsételték, harmad nap múl
va pedig a’ vádolóknak , é* 
fok nézőknek jelenlétekben 
ki boutották. Ha a’ vádol- 
tattatottat a’ tüzes vas meg 
nem égette, ártatlan volt: 
ha pedig meg-égette, vétkes-i 
nek ítéltettetett.

Ezt a’ babonás fzokást gya
korolták a’ Frantziák , An- 
glulbk, Scotufok , Olafzok, 
Németek, és más Éfzaki nem
zetek. A’ Magyarok a’ Né
metektől vették, a’ kiknél már 
a’ Magyarok előtt régen es- 
meretes volt. Tsak két ne
vezetes példát említek. Μι- 
s. dő»
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d6n III. Károly Tsáfzár a’ 
felefégének Richardisnak hü- 
fégteleníege ellen kezdett gya
nakodni, azt magától el-üz- 
te ; a’ Tsáfzárne a’ Tüzes 
vas által akarta maga tifz- 
tafágátmeg-probálni, a’ mint 
meg-jegyzi. Regino. Chronic.
I. ί . ad au. 887. apud Pifto- 
rium T. I. Script. Rer. Germ. 
Cunigunda a’ II. Heinrich 
Tsáízár’feleíege tizenkét tü
zes fzantó vafon járkált, úgy 
mentette-meg fzűzefségét a’ 
gyanúfágtól; a’ mint ezt is 
meg-jegyzi Pistorius. I. c.

Mikor kezdődött legyen a’ 
Tüzes vas Proba Magyar 
Orfzágon, azt nehéz meg-ha- 
tározni. 969-efztendö előtt és 
1309 után, minekutánna azt 
Carolus Robertus Király el
törölte , annak többé femmi 
nyomát nem lehet látni. De 
ezen idő-közben, annak igen 
fok példájit lehet látni azon 
könyvben, mellyet a’ Nagy 
Váradi Káptalan’ templomá
nak fegrestyéjében találtak. 
A’ könyvnek titulufíi ez : R í
tus exploranda; veritatis in di
rimendis controverßis &c. Ez 
a’ könyv ki-jött 15so Kolos- 
váratt: Bel pedig az Adpa· 
ratus ad hiftoriam Hungarice 
nevű munkájába be-iktatta. 
Az említett könyvben 1*114- 
fogva 12 3 S, és így liufzon- 
eggy efztendő alatt 400 pél- 
dáji vapynak a’ Tüzes Vas ál
tal való Próbának fel-jegyez- 
ve , mellynek leg-föbb liellye 
úgy látfzik a’ Nagy Váradi 
Káptalan volt: de más hellye- 
ken is gyakoroltak  azt, mint 
Pöfonyban , Nyitrán , Ara
don.

3 7 *
Ezen babonás fzokáshoz 

tartozott az hideg és forró 
víz által való Proba js. Az 
Hideg Víz által való Proba 
így ment-végbe. A’ gyanús 
fzeméllyt eggy nagy hideg 
vízzel tele edénybe, néha 
folyó-vízbe vetették: ha az 
ember fenn lebegett , vétkes 
volt; ha pedig a’ víz’ fene
kére le-ült, ártatlan volt. Az 
emberre kötelet kötöttek ’s 
annál fogva ki - rántottták 
mikor el-akart. ülni. A’ me
leg víz által való Proba pe
dig ez volt: A’ gyanús íze
méiig mezítelen kezét a’ for
ró vízbe botsátotta, ’s ab
ból eggy követ vagy gyűrűt, 
mellyet a’ vizes edény’ olda
lára belől fel-akafztottak, ki
vett. Mihellyt az ember a’ 
vízből ki-vette a’ kezét, azt 
azonnal pofztóba takarták ’s 
be-petsételték, harmad nap
ra kí - bontották; ha a’ víz 
meg-égette az ember’ kezét, 
vétkes, ha pedig meg-nem 
égette, ártatlan volt. Ezen 
Próbák minden rendű embe
reknek valók voltak; de ne
vezetesen azok éltek vele, a’ 
kik vagy öregfégek , vagy 
erötelenfégek, vagy állapat- 
jok miatt, mint ay Papok és 
Szerzetefek, Duellum által, 
mellyet Purgatio Vulgaris- 
nak neveztek, magok’ ártait- 
laníá'gokat nem próbálhatták. 
L. Ordaleum. A. Fr. Kollar. 
Hill. Regn. Hung. Amoen. 
Vol. a. Windifch. Ungr. Ma- 
gaz. i. B. Du Cange Gloss, 
med. lat. v. aqua, ferrum, 
Judicium , Vomeres. Mat
thäi manuduct, ad J. C. tit.

de
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de purg. vulg. Balttzii for
mulae antiquae exorcismor. 
&c.

* T ympanismus. A’ régi
Görögöknél eggy büntetésnek 
neme; melly abban állott, 
hogy az embert kerékhez kö
tözték’s halálig verték. Ezen 
kínzásra tzéloz Szent Pál is 
midőn azt mondja: „ Né-
melíyeknek bőrök meg-fefzít- 
tettetett. “

aid. n ; 35. Drus. Grot, ad
a Macc. 6:19.

* TYMPANITáK, L .N to u p i.
T yphon. Eggy Isten a’ ré

gi Egyiptomiaknál, kik két 
Princípiumot jót és rol'zfzat 
hittek. Ifis, Ofiris, és Orus, 
jó Istenek voltak; Typhon 
pedig rofzfz. Ez utolsónak 
tulajdonítják az árvizet, fold 
indulást, fzélvéfzét, nap fe- 
tétiilést, és minden vefzedel- 
jnet. Az Ő példázó képe a’ 
fzamár és a’ Crocodilus vólt. 
Egyiptomnak Papremis nevil 
réfzében imádták ötét. (â )

Diodorus Siculus ízerent, 
Typhon az Ofiris’ a yjafija 
vólt, ki Egyiptomban nagy 
igazsággal uralkodott: de Ty
phon kegyetlen és erőfzakos 
vólt. Meg-ölte Oíirist, és ötét 
hufzon-hat felé darabolta. De 
Kis az Ofiris’felefége, a’ ma
ga fijának Orusnak fegítségé- 
vel Typhont az Orontes vi
zébe ölte. A’ Görög Typhae- 
us kétség kívül eggy az Egyi
ptomi Typhonnah (b)

Jurieu Mófest Typhonnal 
őfzve hafonlítja. Azt mond
ja: a’ Typhon név, Zíidó és 
Phoeniciai nyelven, áradást 
tefzen: ez a’ név illik Mófes-

A a

re is , a’ ki oka vólt annak, 
hogy az Egyiptomiak az ő 
Királyokkal eggyiitt a’ veres 
tengerbe véfzfzenek. Typhon 
nagy ellenfégek vólt az Egyi
ptomi Isteneknek: illik ez is 
azon befzédekre, mellyeket 
Isten a’ Pafcha Báránynak 
fzerzéfekor mondott Mófes- 
uek: „ Én Egyiptomnak min
den Istenein meg-mutatom 
az én ítéleteimet. “ Typhon 
hetven-két emberekkel esküdt 
öfzve az Ofiris’ halálára: ez 
Mófest példázta, a’ ki az 
Izrael’ flja.it Egyiptomból ki
hozta, és Őket a5 pufztában 
az hetven Véneknek fegítsé-

gékkel igazgatta. Typhon az 
fiiris’ atyjafia vólt: Mófest 
a’ Pharao leánya’ íijának, és 

így Fejedelmi vérből valónak 
tartották. Typhon meg-győ- 
zettetvén, eggy fzamáron el- 
ízaladt ’s hét napig oda vólt: 
ez a’ Mófes’el-fzökését és az 
Izraelitákét, ’s az hetedik na
pot, vagy a’ Szombatot jelen 
ti. Ezen öfzve hafonlítáfo- 
kát maga az olvasó ítélje- 
meg. (ej

(a) Plut. de Ifid, & Oíir.
(h) Diód. Sic 1. 1. (c) Jurieu. 
Hifi. des Dogra.

T ypicon. Eggy könyv a’ 
Görög Ekkléfiában, melly 
elő-adja, mit kelljen a’ Pa
poknak az Isteni tifztelet’órá- 
jin olvasni és énekelni. Ha- 
fonló ehez a’Romai Ekkléfiá
ban az Or do recitandi divini 
officii. Majd mindenik Ek- 
kléíiának különös Typicona 
vagyon. Leg - nevezetesebb 
a’JerufalemiTypicon, melly 
a’ Sz. Sabas’ klaftromából 
3 való.
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való. c i l l a t ,  de lib. Eccl. 
Graec. Difs. i.

T ypus constantis . Eggy 
Hitnek Formája , in e Ily et 
Conftans Tsáfzár adott. Ez 
sl Tsáfzár a’ Monotheleták- 
pak jó akarojok lévén, igen 
tiehezen fzenyvedte azt, hogy 
az ö-bátyjának Kev.cliusnak 
E c th e j t s e n e k  ollyan roízfz elő
menetele volt: azért is 648- 
ban E d ic tu m  fzíne alatt eggy 
F o r m u la r é t  adott-ki, melly· 
ben meg-tiltotta , hogy a’ 
Chriftusban való eggy vagy 
két akaratot fenki ne ernle- 
gefse. Ezt ö, mint az E'.kklé- 
nánakFeje, úgy tselekedte. 
Azt mondják némellyek, hogy

* T Tngula. Eggy vas fo- 
gó, a’ mely a’ Po- 

íányoknak azon fzerfzámaík 
közzé tartozott, mellyekkel 
a’ Kerefztyéneket Ízokták kí
nozni. Ez i^en éles és hegyes 
fzerfzám volt, a’ inelly az 
embernek testét darabonként 
fzaggatta-ki. III. Fal F. ide
jében találtak eggy illyen 
Ungulát a’ Vaticanumban , 
inellyet ma is ott tartanak.

Roma Subterranea 1. 2. c. 4. 
n. 16. p. 149.

*Unigenitus Bulla,vagy 
C o n ji i tu t io  U n ig e n itu s . Ezt a’ 
Bullát XI. Clemens publi- 
eáltatta-ki 1713 Romában, 
mellyben Quesnellnek az Üj 
Testamentonira tett Érköltsi 
Jegyzéfeit, mint réfz-fzerént 
botránkoztatókat , réfz-fze
rént az Hittel ellenkezőket 
kárhoztatta. Ezt a’ Bullát

a’ Typust a’ ConAantinopo- 
Iiíi Patriarcha Paulus kéizí- 
tette, hogy így annak a’ lök 
átoknak, mellyet a’Xapnyú- 
goti Ekkléíia hányt a’ JVlo- 
notheleták ellen, elejét ven
né. Márton F. kárhoztatta 
a’ Typust a’ Lateranumi Con- 
ciliumban 649-ben ; és az el
len , mint Eretnek írás ellen, 
eggy különös Canont tsinált: 
melly által a’ Tsáfzár an
nyira meg-haragudott, hogy 
Ö a’ Pápát Cheríonelusba 
küldötte Tzámkivetésbe, hol 
tíz efztendö múlva meg-balt.

L. Heraclius Ecihejise. ha- 
ronius.

u.
Frantzia Orfzágban fokán 
nem akarták be-venni , kik 
kozt.t volt a’ Parili Érlek 
Noailles is. Midőn pedig a’ 
Pápa és XlV. Lajos Király 
a’ dolgot fürgették, a’ miatt 
a’ F rantzia Ekkléfiában nagy 
háborúlag támadt, melly a’ 
Király’ halálával még inkább 
nevelkedett, a’ midőn 1717 
az említett Érsek és más 16 
Püspökök a’ közönféges Con- 
ciliumra provocáltak. Hogy 
a’ dolgot a’ Frantzia Ekkié- 
fia le-tsendesítliefse , tizen- 
kétfzer gyűlt-ölz' e; de min
denkor hafzon nélkül oízlot·- 
e l, ’s az háborúlag mind in
kább nevelkedett. Azonban 
hogy nagyobb vefzedelem ne 
következzen, oct. 7. n. 1717 
eggy Királyi Edictum által 
minden vetélkedéfek a’ Bulla 
felől meg-tiltattattak , hali

ga-
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gatás parantsoltattatott, míg
nem az Apoftoli fzék vala- 
melly módot talál az hábor
gásnak le-tsendesítesére , és 
a’ ki ezen Edictum ellen tse- 
lekedne, az Rebellisnek fogna 
tartattatni, Mindazáltal Em- 
btunban Provincialis Synó- 
dust tartottak, a’ melly igen 
nagy lármával ment végbe. 
Azonban meg halt a’Parifi Ér
iek Noailles. XV. Lajos alatt 
fzerentsésebb volt a’ Bulla’ 
dolga: mert 173 5. mindazokat, 
valakik a’ közönféges Concili- 
umra apelláltak,és a’kik azok
nak, kik a’Bullát be-nem vet
ték, az Ür’, Vafsoráját ki-fzol- 
g ált at ni nem akarták, nem kü
lönbben a’ Parili Érieket 15 
Beaumontot fzámkivetésbe 
küldöttek. I756 XIV. Bene
dek eggy Circularis Írást 
küldött Frantziá Orfzágba, 
mellynek ereje fzerént, a’ 
kik az U n ig e n itu s  Bullát 
be-nem vefzik, azoknak ha
lálok óráján is me^ tiltatta- 
tott az Abfolutio es az Ür’ 
Vatsorája. A’ Király újra 
hallgatást parantsolt; a’ fzárn- 
kivetésben. vóltt kapok vifz- 
fza hívattattak, a’ Sorbon- 
nának is a’ Király’ akaratjá
hoz kellett magát alkalmaz
tatni. Spanyol Orfzágban az 
U n ig e n itu s  nak ellene-mondott 
a’ Salamanc.ii Theologica 
Facultas. A’ Satdiniai Ki
rály fém hagyta azt ki - hír- 
dettetni. A’ Jsáfzár az Au- 
Itriai Belgiumban meg-en- 
gedte u^yan annak ki-hír- 
dettetéfet, de az azzal ellen
kezőket nem hagyta mej*- 
bűntettcttetni. Más Orfza-

A a
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gokban ugyan közönfégesen 
és nyilván néni mondtak-el
lene az U n ig e n itu s  nak: de 
vágynak mindenütt, kivált a’ 
Dominicanufok köztt, a’ kik 
az abban kárhoztattattatott 
tudományt hellyben-hagyják.

Pfajf. Acta publica Confti* 
tutionis Unigenitus. Laffiteait 
Hiítoire de la Conftitution 
Unigenitus. D u lo is  Collectio 
nova actor, public. Conftitu* 
tionis Clementinx Unigeni
tus , B ib l io th e q u e  J a n fe n iß a  
&c.

* U n i o . így nevezték azt 
a’ Szövetséget, mellyet 1610 
a’ Protestáns Statufok tettek 
Heilbrunnban. mellynektzél- 
ja volt az Augfpurgi Religiói 
Pacificatiót oltalmazni. En
nek a’ Szövetségnek fő tag
jai voltak, a’ Palatiniift es 
Brandenburgi Electorok, a’ 
Badeni, Würtenbergi, An- 
haiti, Oettingeni Hertzegek,és 
fok Imperialis várofok. Ezek
hez fzamlálják Frantzia Or- 
fzágot és Hollandiát. Ezen 
Unió ellen a’ Catholicufok is 
Sző vet ségetállíto'ttak,mellyet 
L i g á n a k  neveztek. Ennek 
tagjai voltak az három Papi 
Electorok, a’ Wormatiai é* 
Spirai Püspökök, a’ Bava
rian Hertzeg Maximilian. 
's «’ t . A’ Ligának Generalifa 
volt a’ Bavariai Hertzeg, az 
Uniójé az Anfpachi Marchio 
Joachim Επί ft. Ez a’ két 
réfz eggymás ellen ugyan 
fegyverre foha-fem kelt; de 
az 30-eíztendeig tartott hada
kozásban fok refze volt. Mert 
az Unio a’ Tseh Orfzági tá
madásba bele elegyítette ma- 
4 gát.
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gát, a’ Proteßanfoknak az ha
dakozás’ folytatására 200,000 
forintot adott., ’s az Üj Tseh 
Királynak Friederichnek i'egí- 
tséget ígért; ellenben a’ Li
ga a’ Tsáfzárt az hadakozás’ 
tolytatáfára kífztette. Mind 
a’ kétréfz eggyefségre lépett 
xóaoUlrnában, hogy a’Tseh 
Orí'zági dologba magokat 
nem elegyítik, és hogy az 
Unió tsak annyi katonát fog
tartani , a’ menuyi a’ Pala- 
tinatusnalc védelmezésére 
elég. De midőn az Üj Király 
Prágánál meg-verettetett, az 
Uniónak vége le tt, a’ Liga 
pedig a’ Tsáízárnak az 30- 
efztendeí háborúban fokfzol- 
gálatot tett.

P u f f e n d  Schwed. Kriegs, 
geíchichte L u d w i g s .  Reichs 
Archiv. Beckmans Ánh. Hilt.

ŰR-ASZTALA. L . C o m m u 
n io n is  M e n s a .

Üu’ NAPJA. F e ftu m  c o r p o 
r i s  C h r if li . Fggy innep a’ 
Romai Ekkléliában, a’ Chri- 
itus valóíágos testének az Ol- 
tári Szentfégben való jelen
léteiének tiíztesfégére. Ezt az 
innepet ja6+-ben v7 . Urba
nus P, ízérzetté, az akkorra 
való Ofíiciumot pedig Sz. 
Thomas Aquinas tsinálta. 
Mimhogy akkor .az Ekkléíi- 
át a’ Gvelfusok és Gibelii- 
nusok nyughatatlankodtat- 
ta k ; azért a? Pápának ezen 
innepröl fzólló Bulláját nem 
mindenütt vették-be. De az
után 1311-ben a’ Viennei Con
cilium V. Clemens P. alatt, 
hol a’ Frantziai , Angliai, 
és Arragoniai Királyok jelen 
voltak, ezt az innepet meg. 
erősítették, 1316-ban XX.fi,

János P. ezt nevezetesebbé 
akarván tenni, octaváját is 
rendelte ’s parantsolta, hogy 
akkor az Óltári Szentfég Pro- 
ceslióval hordoztattassék. L. 
Ö ltá r i  S z e n ts é g .
P . Giry. Myfleres.de 1’ Eglise.

U r a n i a . L .  M u s á k .
URRANiSTáK. Apátzák , 

kik a’ Sz. Clarának ÍV. Ur
banus által meg-jobbíttatta- 
tott Regulájit követik. E- 
zeknek ízerzöjök volt Sz. Isa
bella, VIII. Lajos Kiráiy’ leá
nya, a’ ki II. Friedericli Tsá. 
fzárral való házaíságát meg
vetette. Az ö testvérének. 
Sz. Lajosnak rabiága, és az 
ő anyjának a’ Calíiiiai Blan- 
cának 1252-ben eíett halála, 
ezen kegyes Fejedelmi ize- 
méllyllyel a’ világot meg-ú- 
táltatták, ’s magat egéízen 
az Isten’ fzolgálatjára ajánlot
ta. Ezen az okon fel-tette 
magában hogy a’ FraDcifca- 
na Apátzáknak eggy klaíiro- 
mot fundáljou, a’ mellynek 
fundamentomát 1255-ben 
Long-Champsban· meg-is ve- 
tette. Tizen-két Francifcanus 
Atyákra b ízta , hogy a’ Sz, 
Clara’ multrája fzerént tsinál- 
janak Regulákat az Apátzák. 
nak, mellyeket IV. Sándor 
P. meg-erösített. Az újonnan 
épúltt klaftroinba 1260-ban 
húfz Szüzeket vitt: de mi 
dón azok a’ Sz. Isabella Re 
gulájit igen keményeknek ítél 
ték lenni, IV. Urbanus azo 
kát meg-változtatta, Sz. Isa 
bella a’ maga betegfége miatt, 
melly 1270-ben ötét életétől 
is meg-folztotta, Apátza ru
hába fel-nem öltözhetett, 

1 5 2 Í - ’
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1521-ben a’ Bóldogok közzé 
fzámláltattatott, 1637-ben pe
dig VIII. Urbanus tetemeit 
fel-ásatta, ezüst koporsóba 
záratta, ’s közönféges tiizte- 
letre ki-tétette.

Az Urbanistáknak Regulá- 
jikatnem tsak a’Long Cham- 
píi klastrom követte , ha
nem azok alá vetette iasj. 
IV. Honorius Romában a’ 
Sz. Sylveíier’ Apátzájit, VIII. 
Bonifacius pedig 1295-ben a’ 
Sz. Clarájéit, kikel I. Eduard 
Király a’ maga feleíégével, 
a’ Navarrai Johannával fun- 
dált.

Hiß des Ord. fiel. T. 7.0.26.
Úrim és T hummim. íg,y 

nevezték a’Zsidók azt a’ mó
dot, melly l'zerént a’FÖ-Pap 
a’ maga Papi ékesfégében 
fel-öltözve lévén, valamelly 
dolog felól az Istent meg
kérdezte , az Isten pedig fe
lelt neki.

Sok-féle értelemben vágy
nak a’ Tudósok az Úrim és 
Thummim felöl. Joí'ephus , 
és máfok Ö utánna, azt tart
ják , hogy azon az Ephod- 
ban levő köveket kell érte
ni, mellyek eggy rendkívül 
való fényesfég által adták 
tudtára a’ kérdezőnek az Is
ten’ akaratját. ( a )  Spencer 
azt mondja, hogy az Úrim 
és Thummim két kis arany 
figurák voltak, mellyek az 
Ephodba vóltak be-mettfz- 
ve, ’s hangos fzóval adtak 
feleletet. Eggy-Ízóval, az 
Úrim és Thummim felől an
nyi az értelem, a’ mennyin 
arról írnak. Leg - hihetőbb 
értelemnek tettízik e z : hogy

A a

az Úrim és Thummim a’ Fő- 
Pap’ Ephodjához köttettetett 
valamelly erőt és hatal
mat jelent, mellv által a’ 
FŐ-Pap Prophetái feleletet 
vett az Istentől, mikor Ötét 
meg-kérdezte. Erre az érte
lemre vezet az Úrim és Thum
mim nevezet is, melly azt a’ 
világosfágot és tökéiletesféget 
jelenti, a’ melly ezen Pro- 
phetai felelettel eggybe volt 
kötve: melly nem homályos 
és kétfégea értelmű volt , 
mint a’ Pogányoknak Oracu- 
lumaiké, hanem világos és 
tilzta. A’ nehéz környúl-ál- 
lásokban kérdezték - meg az 
Istent az Úrim és Thummim 
által, még pedig az ollya- 
nokban, mellyek az egéfz 
Izrael’ népére tartoztak. E’ 
végre a’ Fő-Pap a’ maga Pa-
fii ruhájába fel-őltözött, azon 
elül vette az Ephödot, a’ 

mellyben volt az Úrim és 
Thummim: így kérdezte-meg 
az Istent. De ezt nem min
den emberért tselekedte, ha
nem tsak a’ Királyért, a’ Sy- 
nedrium’ fejéért, az Hadi ve
zérért , vagy más valamelly 
nagy ízeméllyért: fokkal in
kább nem valamelly különös 
dologért, hanem tsak az ol> 
lyanért, melly az egéfz nem
zetnek hafznát, Ekkléiiai V. 
polgári állapatját illette, 
Az helly az hol a’ Pap az 
Istent meg-kérdezte, a’ Szö- 
vetí'ég’ Ládája volt: ott állott 
Ö a’ maga Papi ékesfégében 
a’ Szövetíég’ Ládája , és a’ 
Kegyelem’ Izéké felé fordul
va, hol nyugodott az Isten’ 
ditsöfége , és az honnan az 
S Isten
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Isten adta a’ feleletet; az a’ 
fzemélly pedig, a’ kiért a’ 
Pap az Istent megkérdette, 
A’ Pap’ háta megett állott a’ 
Szent hellyen kívál, és alá- 

/ zatosfággal ’s figyelmetes- 
féggel ott várta a’ feleletet, (b) 

Ügy lálfzik a’ Sz. Írásból, 
mintha az Isten hangos fzó- 
val adta volna a’ feleletet a’ 
Kegyelemnek Izékétől, melly 
belöl a’ íirhangon túl volt. 
Ott kérdezte-meg az Istent 
Móses minden környül-állá- 
fokban, és ugyan - olt vett 
feleletet is. H:asonló módou 
jelentette meg azután az Is
ten magát az Izrael’ Fejedel
meinek is, valahányfzor ötét 
meg-kérdezték. A’ különbb- 
fég tsak ez volt, hogy Mó- 
fes fzabadon járulhatott Is
tenhez, és ő vele fzemélye- 
íen beízéllett: ellenben má
tok a’ Fő-Pap által fzóllot- 
tak Istennel, a’ ki ötét azU- 
rim és Thummim által kér
dezte-meg. Sok példáji vágy
nak a’ Sz. írásban az illyen 
kérdeződésnek és feleletnek: 
A’ felelet leg-inkább így kez
dődött: „ Azt mondja az Ür. „ 
Minthogy az Izraeliták az 
Istent rneg-nem kérdették, 
mikor a’ Gibeonbeliekkel 
í'zövetféget tettek: azért kár
hoztatja őket a’ Szent írás : 
az honnan látfzik következ
ni, hogy az Isten a’ kérdés
re fzóval felelt. Azért neve
zi a’ Szent írás a’ leg - fzent- 
fégesebb hellyet, hol a’ Lá
da és a’ Kegyelem’ fzéke volt, 
Oraculumnak : mert onnan 
felelt az Isten a’ kérdésre. 
A’ Tudósok fokféle-képen vé
lekednek a’ felöl , mikor

fz'ínt-meg egéí'zen az Úriméi 
Thummim. Annyi bizonyos, 
hogy az első templom’ idejé
ben az az által való feleletnek 
feinmi példáját nem említi 
az írás: a’ második templom
ban egében meg - fzúnt az. 
Azért mondják ay Zsidók: A’ 
Sátorban a’ Szent Lélek Úrim 
és Thummim által Izóllott 
az Izraelitáknak : az első 
templomban a’ Propheták 
által; a’ másodikban pedig 
a’ Bathkol által. L .  B a th k c l .

(a) J o s , Ant. 1. 3. c. 8. (b) 
Mifna in Joma. c. 7. fee. j. 
.Abarb. in Ex. aS. /. H.Mnji. 
Difs. de Imagine veritatis 
fatidica & jure S. Hebr. Vr. 
& Th.

Urna in Amorgus. Amor· 
gós Ligetében az Archipela- 
guíön Sz. Györgynek eggy 
kápolnájában vagyon eggy 
híres Urna vagy veder, melly 
minden napon magától eggy- 
néhányfzor meg-telík és meg- 
üreí'edik. Ezt tsudának tart
ják, mellyel Sz. György tse- 
lekefzik. A’ lakofok Hús- 
vétkor íigyelmetefen visgál- 
ják ennek meg-telesét vagy 
ürefedését, és onnan jöven
dölnek böv vagy ízíik ara
tást. Tourncfort.

*Urna. A’ régi Pogányok 
így hívták azt a’ fold edényt, 
a ’meilybe az hólttaknak ham
vaikat el-temették. Ma is le
het illyen ép Urnákat találni.

ÜRSULiNáK. Apátzák,kik
nek első Szerzöjök Brefciai 
Sz. Angela volt 1537-ben: 
minthogy Ö a’ maga Szerze
tét Sz. Urfulának ajánlotta, 
a’ nevét is ezen Szenttől vette.

Elein-
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Eieinten ezek az Apátzák tsak 
külön az Ö Szülejüknek há
zaiknál éltek : foglalatofságok 
volt a’fzomorúakat vígaíztal- 
ni, a’ tudatlanokat tanítani, a’ 
fzegényeket fegíteni, a1 bete
gek körül fzolgálatot tenni: 
eggy izóval, a’ könyöriile- 
telség’ munkájú gyakorlani.

1544-ben meg-erosítette az 
Urfulinákat III. Pál. P. Sz. 
Borromeus be-vitte őket May- 
landba, hol négy fzázra fza- 
porodtak. XIII. Gergely, V. 
Sixtus, V. Pál új Privilégiu
mokkal ajándékozták meg- 
Öket. Idővel tárfaíágban kez
dettek élni, a’ Szerzeteí'eknek 
módjok fzerént. Elsők vol
tak ezen tsekedetben a’ Pa
rii! Uríúlinák, kik oda 1604- 
ben mentek-be, 1614-ben pe
dig V. Pálnak Bullája fzerént 
klaltromba költöztek. A’Fran- 
tzia Uriulinákat Francifca de 
Vermond nevű afzlzony állí- 
totta-fela’ki 1574-ben hufzon- 
öt Avignoni Szüzeket, reá vett, 
hogy álljanak a’ Brefciai őz. 
Angela’ tárfalágába.

Mióltától fogva az Urfuli- 
nák klaílromi életet élnek; 
az ö fő köteleí'ségek a’ ta
nítás: és az ö klaíliOinaik a’ 
fő famíliák’ leányaiknak ne
velő Oskolájik. Ruhájok fe
kete ; Regulájik annyira kii- 
lönbböznek, hogy majd min- 
denik klaftrombelieket más 
Ptenden lévőknek lehet gon
dolni.

Hifi. des Ord. Bel, T. 4. c. 20.
UrsulinaK az Arlefi Con 

gregatióból. Ezeknek az Apá
tiáknak Szerzöjök Provence- 
ben Sz. Remyből való Johan
na de Rámpáié. Ez a’ ma

ga anyjával és testvérével 
eggyiitt Avignonban a’ Sz. 
Url’ula’Congregatiójába ment: 
de onnan azokkal eggyütt 
1602-ben Arlesbe küldettetett 
leányokat tanítani. 1624-ben 
az Avignoni Vice - Legátus, 
mint a’ Tárfafágnak Elöl - já
rójának eggy Bullat adott ne
ki, mellynek ereje fzerént az 
ott lévő Sz. Url'ula’ házát kla- 
lirommá változtatta, mellyet 
a’Királyis meg-erősített 1625- 
ben. Az Apátzak az három fzo- 
kott fogadást-tételt le-tették: 
Johanna pedig el-rendelte a- 
zokat a’ Conítit.utiókat, a’ 
mellyekhez tartja magát mind 
ez ideig ez a’ Congregatio, és 
az ehez tartozó Klaflromok.

H ifi. des Ord. Rét. 71 4 . C.2 g.
Ursulinók. A’ Bourdeau- 

xi Congregatióból. Francifca 
de Cazares de la Croix fun- 
dálta ezt a’ Congregatiót a’ 
Bourdeauxí Érieknek Cardi
nalis Sourdisnak kérésére, 
kinek az Avignoni és May- 
landi Urfulinák igen meg-tett- 
fzettek. Azt írják , hogy ez 
a’ Praelatus Francifcát Tou- 
lofába küldötte, hogy az ott 
lakó Uríülitáknak tanítáfok- 
nak módját tanulja - k i: a’ 
melly onnan is meg-tettfzik, 
hogy az oda való Apátzák- 
nak fzokáfok a’ Bourdeaux- 
ban lakozókéval nagyonmeg- 
eggyez. Francifca 1606-ban 
el-kezdette a’ dolgot. V. Pál 
pedig az ö házát klaftrommá 
változtatta. Ez a’ Congrega
tio leg-föbb minden Urlüliná- 
ké köztt: mert fzáz klaftrom- 
nál több vágj on benne, Fián-' 
áriában, Nemet, és Üj Fran- 

tzia
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tzia Orfzágban. Cardinalis 
Sourdis a’ Bourdeauxbaü la
kó Urfulinaknak ollyan Con- 
fiitutió t tsinált,mellyel azu tán 
a’ Pápa is meg-erösített ezen 
hozzá-adáfsal, hogy minden 
fzemélly mikor Apátzává le- 
ízen, jegyben öt ízáz, házi 
efzközre pedig ízáz Tallért 
ajándékozzon a’ klaftromnak. 
Ezek az Apátzák tsak innejp 
napokon énekelik a’ Sz. Ma
tia’ Officiumát. Az Ekkléíiai 
Böjtökön kívül némelly inne- 
peketmeg-elöző estvékenis és 
egéfz Adventben böjtölnek. 
Mikor valakivel befzéllnek, 
ábrázatjokat be - fedezik, ’s 
más Apátzának jelen kell len
ni. Estvétöl fogva reggeli öt 
óráig hallgatnak. A’ Novi- 
tiatus két efztendeig tart, 
mellyet tizen-négy eiztendös 
korokban kezdenek. A’Pro- 
feíTiót így tefzik: „Én Iste
nem! Atya, Fiú, Sz. Lélek! 
én leg - méltatlanabb l'zolgá- 
lód, a’ te irgalmafságodban 
és végeden jófágodban bíz
ván, a’ te Szent Anyádnak és 
az én Patronámnak Sz. Urfu- 
lának fegítségek által fzüzes- 
fégre, engedelmefségre,ésfze- 
gényfégre kötelezem maga
mat , ígérem Isteni Felséged
nek, hogy ezen fogadáíom- 
tól el - nem állok. Méllységes 
alázatofsággal kérem a’ te 
jóíagodat, tégy állhatatofsá 
engem az én életemnek vé
géig a’ te Fijadnak végeden 
érdeméért , a’ fzeplőtelen 
Szűznek, és az én Patronám
nak Sz. Urfulának efedezé- 
fekért, az én jó Angyalomért, 
és minden Szentekén, kiket

én fegítségül hívok. Ügy le- 
gyen. “ — Ezt a’ fogadást 
minden efztendoben meg-újít- 
ják a’ Capitulumban Maria’ 
és Urfula’ napján. Öltözetek 
fekete: a’ régi öltözetek a’ 
maitól különbboz. 1667 - ben 
IX. Clemens mind azokkal a’ 
privilégiumokkal, mellyeket 
V. Pál adott nekik, újra meg
ajándékozta őket. Majd min
den kialtromokban vágynak 
fii afzfzony oknak különös 
Congregatiójik, kikre az Apá
tzák vigyáznak ·. az illyen afz- 
fzonyok három holnapi proba 
időt töltenek, minekeiötte a’ 
Cóngregatióba be-állanának; 
mikor pedig be-állanak, eggy 
imádságot mondanak - el, a’ 
Pap pedig eggy fekete övét 
ád nekik, Ezek az aízlza, 
nyok a’ rabokra és Ispotály-, 
beli betegekre vitelnek gon
dot.

M iß . des Ord, R e i . T. 4. c. 24.
ÜRSULINáK a’ Burgundiái 

G r ó f fd g b a n . Ezt a’ R e a d er .  
Anna de Xaintonge, ki 1567- 
ben D ijo n  ban fzülettetett, 
fierzette Eoleben, ’s maga 
tsinált ennek regulákat. Ezen 
4 pátzáknak kötelefségek az 
álzfzonyi nemet a’ kegyes, 
fégre indítani. Öltözetek fe
kete. Velumok nints , ha 
nem az hellyet fekete fökö- 
tót vifelnek.

tiß . des Ord. Rel. T. 4.
Ursulinök. ( Boldog Mfz- 

Jzony BüuvattatdjAnak yípá- 
t z á j i .  ) D e  L u g n e s  Afzfzony, 
a’ ki az Urfulináknak Pont 
Samt Esprit nevű Táríáfágo- 
katfok ideig igazgatta: 1623- 
ban két Apatzákat küldött 

Avig-
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Avignonba, hoj*y ott eggy 
(jj Tarsafágot állítsanak-fel. 
Ezen Társafágnak tagjai köz- 
ziil volt Lucretia de Gafti- 
neau, ki 1594.-ben fziilette- 
telt, hufzon-három efztendös 
korában pedig nagyon a’vi
lágnak adta magát: de hogy 
annak végképen bútsút ad
jon, a’ Pont Saint Espritben 
levő Congregatióba ment. 
Még efztendeje nem telt, 
miden felől annyi Szüzek 
mentek hozzá, hogy már la
kó - hellyét nagyobbal kel
lett neki el-tserélni. 1637- 
ben VIII., Urbanus P. meg
engedte nekik , hogy lakó- 
fzálláfokat klastrommá vál
toztassák , Auguítinus’ regu- 
láji fzerént éljenek, Patro- 
nájoknak Sz. Urfulát válafz- 
fzák.

Hiß. des Ord. Bel. T. 4. 
ft. 29.

UP.suLINÓK , a ’ Dijoni Con- 
gregatióból. Ez a’ Congrega
tio 1619-ben vette kezdetét, 
minekutánna már az előtt ti- 
zen-négy efztendokkel ezen 
városban az Uríülináknak 
lett volna klastromok. Fran- 
cifca de Xaintonge , eggy oda 
való Parlamentumbeli Ta- 
náts Úrnak leánya fundálta 
ezt, a’ ki Szüléjinek akarat- 
jok ellen lett Apátzává.

Hifit. des Ord. Rel. T. 4.
Uksulinók. (e’Lioni Con- 

gregat iából') Ezeknek fzerző- 
)ök volt Francisca de Ver- 
mond, a’ ki az UrfuJináknak 
leg-elíö Társalágoknak fel- 
állítójok volt Frantzia Or- 
fzágban , mellyet az egéfz 
Orizágban minden ezen a’

Renden lévő más Társafágok 
is követtek. Francisca 1572- 
ben Avignonban fzülettetett, 
Eggy jó afzfzony rokona ki- 
fzabadította őtet e’ világnak 
hijábanvalófági közzül: azért 
is ő már tizen - négy efzten
dös korában fzüzefségre kö
telezte, ’s jó tselekedetekben 
gyakorolta magát. Az Avig- 
noni Érsek Dominicus Gry- 
maldi vette reá ötét, hogy 
az Urfulinák közzé álljon. 
Leg-elöízör Lislében állított 
ö fel-eggy Tárfafágot a’May- 
landi Conítitutio fzerént, 
mellyben az ő Gyóntatá 
Atyja Romillon, neki nagy 
l’egítségére volt: és ötét an
nak a’ Társafágnak, valamint 
a’ többinek is, Elöl-járójává 
tette. Az utólfó Társafágot 
fundálta ő Lionban, inelly 
végre 161 o-ben eggy oda való 
kalmár eggy házat adott neki. 
16:9-ben ennek a’ Társafág
nak tagjai klastromi regulák 
fzerént kezdtek élni, a’ Pá
pának 1620-ban ki jött Bullá
ja fzerént.

Hifi. dos Ord. Rel. T  4. c.25. 
Ursulinók a’ ParUi Con- 

gregatióból. Ezt a’ Congre- 
gatiót Parisinak azért neve
zik, mert az ebben levd 
nyóltzvan klastromok, mind 
a* Pariíiból fzármaztak, vagy 
azzal eggyefúltek, és a’ Pa
rili Apátzáknak Conftitutió- 
jikat követtek. 1640-ben 
minden klaítromok a’ Pariíi 
Urfulináknak Conftitut;ójikat 
követték : de a’ nevezett 
efztendöben VIII. Urba
nus P. ’s a’ Parifi Érsek’ 
engedelmével azokat meg- 

vál- .
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változtatták; azok fzerént az 
Urfulináknak az Ö Rendek
tő l  másba által - menni, 
a’ Rendnek ruháját ti
zenöt efztendő előtt fel
venni nem fzabad: a* Novi- 
tiatus két efztendeig tart. A’ 
Profofsio’’ formája ez: Az Ür 
Jesus Christus’ nevében, az 
ö Szent Anyjának , a’ mi Sz. 
Atyánknak Auguliinusnak, és 
Sz. Urfulának tifzteletekre, 
magamat fzégényíégre, fzü- 
zefségre, és engedelmefségre 
kötelezem , ’s ígérem hogy a’ 
nevendék leányoknak taní- 
táfokban foglalatos lefzek, 
még pedig Auguliinusnak re- 
gulaji és ezen Sz. Urfula’ 
klastro mának Conftitutióji 
fzerént, a* mint azt a’ mi 
Sz. Atyáinknak V. Pál és VIII. 
Urbanus Pápának Bulláji kí
vánják, és a’ minta’ FőTifz- 
teletü Érsek parantsolja. ” — 
Hatvan Apátzáknál többet 
nem lehet a’ klastromba be
venni a’ Capitulum’ engedet
nie nélkül: a’ Ghorusban a’ 
Sz. Szűznek kifsebbik Offi· 
dum át mondják, a’ nagy 
Officiummal pedig tsak bi
zonyos innepeken élnek , a’ 
mellyeket a’ Conftitutio meg
jegyez. Estve a’ le-fekvés- 
η ά  órájától fogva, más nap 
reggeli hét óráig hallgatnak: 
öltözetek fekete , valamint 
velumok is, mellyllyel ortzá- 
jokat be-fedik, mikor valaki
vel befzéllnek , hogy fenki 
jeájok ne-esmerjen.

hiß. des Ori. Rei. T. 4.
0. 3 3 .

ÜRSULlNás o’ Parmai ώ 
Fdignjr C«ngr egat iából. A’

Parmai Hertzeg Ranuccius 
Farne íius vitte Parmába 1375 
ben az Urfulinák’Társafágo- 
kat, melly negyven fő famí
liából ízármazottfzeméllyek- 
ból állott: kiknek köfelelsé- 
gek volt a’ leányokat írásra, 
olvafásra, és afzfzonyi mun
kákra tanítani. Ezeknek 61 
tözetek fekete: velumok fe
jér , az honnan őket le B l
a n c h e  , Fejér Apátzáknak 
nevezik.

Ezeknek formájokra állí
tott Paula Foligni, Foligny- 
ben 1600-ban eggy Congre- 
gatiót, meilyet Cardinalis Ba- 
roniusnak kérésére az oda va
ló Püspök hellyben-hagyott, 
és azt maga költségévei is 
fegítette. Ezen Congregatió- 
ba tsak az ollyan fzemellye·* 
két vefzik-be, kik a’ mago
kéból élhetnek. Nagy réfzent 
tsak a’ magok különös há
zaiknál laknak: de gyakran 
nem fzabad ki-menniek, ha 
nem tsak az O ratórium ba, 
néha a’ Lorettoi S?. Máriá
hoz, vagy Sz. Portiunculá 
hoz. Tsak a’ Superior Al'z- 
lzony és hét Apátzák laknak 
kladromban az Oratorium 
mellett: ezek máfokkai ros
télyon által befzéllnek : még 
atyjokfijainak lem fzabad az 
Ö házokba menni, hanem tsak 
a’ Gyóntató Atyának és az 
Orvosnak.

Paula hafonló Társalágot 
állított-fel Vefciában és Per- 
galában, mellyek a'Foligny- 
tólfüggenek, és ennek Regu- 
lájit követik. Velumok fejér és 
fekete. Hifi. d e s  O rd . R e l .  
T. 4, e. 3*,.

l/R-
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UrsuliníÍk. (Sz. Hu fin a ét 

Sz. Sec un Ja (>/) n grega t iájá
ból Romában) Noha ezek az 
Apátzák klastromi életre 
nem kötelezik magokat: 
mindazáltal az ö klaatrom 
forrna házokban klastromi 
módon élnek. Ezeknek fzer- 
zójök volt Francisca de Mon- 
joux Parisból, és Francisca 
de Gourcy Flandriából; kik 
Romába Bútsúra raenvén, 
ott eggy Szűz Társaí'ágnak 
fel-állításáról gondolkoztak, 
melly Sz. Ursula’ oltalma a- 
latt lenne ugyan , de fém 
klastrombán nem lakna, fém 
magát fogadással nem köte
lezné. E’ végié eggy házat 
vettek S. Rufina és Secunda 
temploma mellett: mellyben 
meg-erósítette Őket Vili. Ur
banus.

Hift. des Ord. Rei. T. 4: o. 31.
URSüLiNáK. (a’ Touloufai 

C on egu tióbó l.)  Ezeket eggy 
Lislei kalmárnak leánya Mar
garetha Vigier ízérzetté , a’ 
ki Vermondnak az Ursuli- 
náknak F'rantzia Orízágban 
«Isii fel-állítójoknak tanítvá
nya volt. Az Ö Társafágát 
i6i$-ben V. Pál P. klastrom- 
ma változtatta; ’s azt az Au- 
guftinus’ Rendén levő Bará
toknak és Apátzáknak privilé
giumaikkal ineg-ajándekozta. 
Leányokat, Vasárnapokon és 
inuepeken pedig, ízolgálókat 
és napfzámosokat is tanítot
tak. Vigier meg-halt 1646-ban.

Hift des O. R. T. 4.
ÜRSULINáK. (  a ’ Tullefi 

Congregatiöból ) Ezen Con- 
gregatiónak fzerzöie volt An
toinette Nicolon, kit Sz. Lé

lek’ Galambjának neveztek, 
Ez a’ Szűz is 99-ben, azAu- 
vergnei várban fzülettetett; 
tizenöt efztendös koráig a’ 
Kerefztyén tudomány felól 
femmit-fem hallott. Midón 
pedig valaki a’Szerzetes élet
ről befzéliett előtte: eggy 
templomba ment, Sz. Maria 
előtt le-borúlt , és a’ maga 
fzűzeslégét neki fzentelte. 
Azon fzempillantástól fogva 
minden titkok meg - világo- 
fodtak előtte. Sok cllent-ál- 
lások után tizen-nyóltz elz- 
tendös korában eggy kla
stromba zárkózott; de a* 
mellyet két efztendó múlva 
oda hagyott, és Ambertbe 
ment, hol az Isten’ parantso- 
latjára eggy klastromot akart 
építeni. l)e minthogy ott 
az ördög fokát kísértette ő- 
te t: buzgófága meg hűlt, ’s 
magát alvilágnak adta. Mi
dőn pedig ollyau fekéllyessé 
lett, hogy minden ifzonyod- 
na tőle : ismét Istenhez tért. 
Azért 1614-beu eggy kis Ur- 
fulina Társafágot állított-fel. 
1616. pedig ahoz hasonlót 
állított Clermontban,mellyet 
az oda való Püspök kla
stromi Társafággá változta
tott. 1693-ban & Pápa eggy 
Bullájában meg-engedte neki, 
hogy ot t,és másutt klastromo- 
kat építhessen.Meg-halt 1659.

tíji. des Ord. Rel. T. 4.
ÜLDözés. A’ Kerefztyén 

Rcligiónak, mikor az kezdő
dött, a’ világi hatalom ke
ményen ellene tette magát. 
Onnan fzármaztak azok a’ 
kínos üldözések , meilyeket 
a’ Kerefztyének fzenyvedtek 

nemélly
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nemélly Tsáfzárok' alatt. A’ 
Historicusok tíz illyen nagy 
üldözéseket fzámlálnak. az 

i.) volt Nero Tsáfzár alatt 
a’ Christus’ mennybe mene
tele után j i .  efztendökkel. 
Nero Roma városát fel- 
gyúlytatta, ’s hogy magát 
a gyanulag alól íel-izaba- 
díthassa, a’ dolgot a’Kerefz- 
tyénekre fogta, kikkel mint 
égetőkkel úgy bánt. A’ Ne
ro’ dühösfégét ( a’ mint né- 
mfellyek írjak); az is nevelte, 
hogy Sz. Péter akkor Romá
ban lévén, fok tsudákat tett, 
és fokakat meg-térített. Ta
citus azt írja , hogy fokakat 
a’ Kerefztyének közzül meg
fogtak, ’s másokat is fzám- 
talanokat azoknak vallást-té- 
telekre fel-kerestek, és meg
öltek , a’ kiket minden féle 
tsúffágokra és kegyetlenré
gekre ki-tettek: némellyeket 
vad állatoknak bőrökbe öl
töztettek, ’s a’ fene vadak
kal fzéllyel fzaggattattak: 
másokat kerefztre fefzítettek, 
másokat fzurkos ruhába Öl
töztettek, ’s elevenen meg
égették. Mind ezeket Nero 
a” maga kertében vitte vég
be: a’ Circusban pedig játé
kot adatott. Ez az üldözés 
a’ Romai Birodalomnak majd 
minden tartományaiban kö- 
zönféges volt, a’ Tsáfzárnak 
parantsolatja fzerént. Med
dig tartott legyen, nem kön
nyű meg - határozni. Igen 
hihető,*hogy Romában ha
mar meg-fzünt ; noha más 
Tartományokban még tar
tott legyen is.

a.) A’ második üldözést a’ 
Kristusnak 95. efztendejében 
Domitianus Csáfzár kezdet
te. Az ó kegyetlen paran
tsolatja mind Romábán, mind 
más tartományokban, fok 
Kerefztyéneket meg-ölt, és 
fzám ki-vetésbe küldött. Ek- 
kor fzenyvedtek fok híres 
Kerefztyének : mint a’ Per- 
gamusi Antipas, Dyonyíius A- 
reopagita; a’ Tsáfzár a’ ma
ga atyjafijai közzűl is foka
kat meg-öletett, kik köztt: 
nevezetes a’ maga vér fze
rént való atyjafija Flavius 
Germanus, a’ kit Conful ko
rában a’ Kerefztyénfégért 
meg-öletett, felefégét pedig 
Pandataria fzigetébe fzám- 
ki-vetésbe küldötte. De ezt 
az üldözést femmi-fem tette 
olly’ nevezetessé , mint a’ 
Sz.JánosEvangyélista’ fzeny* 
védéséi , a’ kit a’ Tsáfzár 
Pathmos fzigetébe küldött 
fzámkivetésbe, az értz bá
nyákban való munkára.

3.) Az harmadik üldözés 
kezdődött Trajanusnak har
madik, a’ Christusnak pedig 
fzázadjk efztendejében. Sok 
dolgok támafztották ezt az 
üldözést: a’ Birodalomba 
újonnan be-vitt törvények, 
a’ Tsáfzárnak a’ Pogány 
Vallás mellett való buzgóíá- 
ga, ’s a’ KerefztyénfégtŐi va
ló idegenlége, mellyet o ben
ne a’ fok hamis vadak fzer- 
zettek. A’ Tsáfzárnak Fő- 
tifztei üldözték őket azon 
hamis okon, hogy ők tilal
mas öfzve - gyűléseket tarta
nak; ekkor fok Kerefztyének 
el-vefztették életeket. Ez az

iil-
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üldözés fok efztendökig tar
tott a’ Birodalomnak fok ré- 
fzeiben, mellj annál keser
vesebb volt, hogy a’ Kerefz- 
tyéneket eggy különbben 
igazfágot fzerető és fzelid 
Tsáfzár alatt, mint árulókat 
és gonofzt-tévőketúgy üldöz
ték. A’ Martyrok közttleg
nevezetesebb Clemens Ro
mai Püspök, a’kit eggy nya
kába kötött vas - matskánál 
fogva a’ tengerbe vetettek; 
noha némellyek ezen törté
netnek valófága felól kétel
kednek. Kissebbedett vala
mennyire ez az üldözés: de 
Trajanus alatt egéfzen meg- 
nem fzünt. Adrianusnak 
nyóltzadik efztendejében, a’ 
ki Trajanus után követke
zett , újra fel-gyúladt az ül
dözésnek tüze. Némellyek 
ezt negyedik üldözésnek tart
ják, mások pedig tsak az har
madikhoz fzámlálják: melly 
fokán ölettettek légyen meg 
ebben, meg-mutatja a’ Mar- 
tyrologium. A’ Kerefztyé- 
nek fok Apologiáka-t írtak, 
mellyekben magokat és Re- 
ligiójokat a’ Tsáfzár előtt 
mentették; még pedig olly 
hafzonnal, hogy ö a’Keresz
tyének ellen való minden dü- 
hosféget le tette, és a’ mint 
Lampridius felöle meg-jegy- 
zi, a’ Christusnak templo
mot akart építeni.

4.) A’ negyedik üldözés 
kezdődött Antoninus Philo- 
fophus alatt, és tartott ázó 
uralkodásának egéfz idejé
ben , fok hellyeken , kiesebb 
vagy nagyobb mértékben. 
Antoninust némellyek men-

■R

tik , ’s azt móndják, hogy Ó 
nem lett volna oka ennek az 
üldözésnek: de tsak - ugyan 
bizonyos dolog az felőle , 
hogy Ó a’ Kerefztyének’ el
lenségeiknek nagy párt-fo-
Íjójok volt, ’s kéfztette őket, 
íogy oltalmazzák a’Tanáts- 

nak azokat a’ törvényeit, 
a’ mellyek minden idegen Re- 
ligiót meg-tiltanak. Ezen ül
dözésnek fő indítóji voltak 
a’ Pogány Philofophusok, 
kik írígyfégből a’ Keresztyé
neket mindenféle vádokkal 
terhelték. Eleinten nem volt 
ez az üldözés olly kemény , 
mint azután négy vagy Öt efz- 
tendőkkel. Leg-inkább dü- 
hösködött Smyrnában , hol 
igen Sokan fzenyvedtek ha
lált, kik köztt leg-nevezete- 
sebb az oda való í ’üspök Po- 
lycarpus. Ugvan-ezen üldö
zésben ölettetett-meg a’ Ke- 
refzty én fégnek ama’ nagy ól- 
talmazója , Juftinus Martyr 
is. Mindének felett pedig 
Frantzia Orfzágban a’ Lug- 
dunumi Ekkléíiát pufztította 
ennek az üldözésnek dühös- 
fége; a’ mint meg-tettfzik a’ 
Lugdunumi és Viennai Ek- 
klénáknak az Afiai és Phry- 
giai Ekkléfiákhoz írtt Leve
lekből, mellynek Írója íre- 
naeus azt mondja, hogy le
hetetlen le-írni a’ Pogányok^ 
nak dühösfégeket, ’s a ’Mar- 
tyroknak lzenyvedéseiket.

5.) Az ötödik üldözés 197 
ben Severus Tsáfzár alatt 
kezdődött: a’ ki Uralkodá- 
fának elején igen kegyelme- 
fen vifelte magát; minthogy 
az ejótt eggy b etegségéb ő l 
b Pro-
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ProculusT orpacionnak imád- 
fága által gyógjúlt-meg. De 
midőn a’ Tsafzár Romától 
fok ideig távolt volt, a’ nép’ 
diihÖfsége a’ Kerefztyének 
ellen fel-gerjedt; midőn lát
ná a’ Kerefztyén Religiónak 
tsudálatos terjedését. Akar- 
melly í'zerentsétlenség követ
kezett , mind annak okának 
tsak a’ Kereíztyéneket tartot
ták ; azért is őket az Orofzlá- 
noknak hányták, hóltt testei
ket a’ sírból ki-ásták , azokat 
darabokra vagdalták. Sokan 
vadak, tűz és fegyver által 
vefztek-el. Ezen üldözésnek 
tüze, melly elöfzör tsak Ro
mában dühösködött, két efz- 
tendő előtt által-ment Africá- 
ba, Carthagóba , melly alkal- 
matofságot adott Tertullia- 
nusnak a* maga Apológiájá
nak íráiára. Kegyetlenül puíz- 
tított ez az üldözés Alexan
driában , hol a’ Kerefztyén 
vér patak módjára folyt az 
útízákon, és Lugdunumban, 
hol Irenueus meg-ölettetett.

6.) Az hatodik üldözés kez
dődött 93s -ben Maximinus’ 
Tsáfzárfágával: még pedig 
úgy látfzik'hogy az ő Seve
rus Tsáfzár ellen való gyü- 
lölfégéből, a’ kinek famíliá
jában fok Kerefztyének talál
ták óltalmokat. Noha ez az 
üldözés fok hellyeken ke
mény volt i s ; mindazáltal 
kévés Martyrok vágynak eb
ben fel-jegyezve. Origenes 
minden erejével azon volt, 
hogy ezen kemény kísértetek
ben a’ Kereíztyéneket erő
sítse.

7 .) Az hetedik üldözés leg- 
kegyetlenebb volt. Kezdő
dött az 950-ben Decius T s á 
fzár a la tt; mellyet okozott- 
a’ Kerefztyén Religiónak az 
egéfz Birodalomban gyözö- 
delmeskedő el-terjedéfe, úgy 
hogy a’ miatt már a’ Pogá
ny oknak templomaikról és 
oltáraikról is kezdettek el
felejtkezni. Ez annyira fel- 
gerjefztette Deciust, hogy Ö 
minden ki-gondoIható módo
kat el-követett a’ Kerefztyén 
Religiónak ki-gyomláláíara; 
Roma, Carthago, Alexan
dria, és a’ Birodalomnak min
den réfzei érzették ezen fzél- 
véfznek veízedelmes követ- 
kezéfeit: a’ Kereíztyéneket 
lakó-hellyektöl és jófzágok- 
tól rneg-fofzották, tömlötzöz- 
ték, kínzották, öldösték. a t. 
Mindennap’ új kínzásnak ne
meit gondoltak-ki; némellyek 
vádolok, máfok tanúk vol
tak, fokán a’ kik valakinek 
jófzágára vágytak, azt Ke- 
refztyénféggel vádolták. A’ 
Kerefztyének a’ közönféges 
tömlötzökben már nem fértek. 
Nicephorus azt mondja, kön
nyebb a’ tenger’ fövenyét , 
mint ebben az üldözésben a’ 
Martyrokat meg - fzámlálni. 
Leginkább az üldözőknek 
dühöfségeket az indította-fel, 
hogy a’ kik eleinten a’Kerefz- 
tyéuReligiónak ellenfégei vol
tak, már nyilván a’ Kerefztyé- 
nekhez adták magokat Ezen 
üldözésben fzenyvedtek ha
lált Fabianus Romai, és Ba- 
bylas Antiochiai Püspökök. 
Örigenes is tömlötzöt és kí
nokat fzenyvedett; de D ecius  

meg-
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meg-halván,a’fogfágból és kí
nok küzziíl ö is meg-fzabadúlt.

8. ) Valerianus Tsáfzárt 
eggy Macrianus nevi'í Egyi
ptomi Varázsló el-hitette, 
hogy a’ Tsáfzárnak fzeren- 
tséjét, a’ magok varázslatok 
által a’ Kerefztyének akadá
lyoztatják: azértis Ő 257-ben 
ellenek üldözést indított. Ma
crianus azzal vádolta őket, 
hogy ők fok-féle varázsláfo- 
kat gyakorolnak; a’gyerme
keket meg öldöfik , azoknak 
belső réfzeiket ki-fzedik. ’r a’t, 
mellyre nézve a’ Tsáfzár eggy 
parantsolatot adott-ki, melly 
a’ Kerefztyéneket a’ Pogá- 
nyoknak minden dühöfségek- 
nek ki-tette. A’ fok Marty- 
rok közzűl való volt Lauren
tius Romai Archidiaconus, és 
Cyprianus Carthagói Püspök.

9. ) A’ kilentzedik üldözés 
kezdődött 274-ben Aurelia, 
nus Tsáfzár alatt: de ez alig 
háborította meg az Ekkléfia’ 
tsendefségét. Nétnelly Mar- 
tyrologiumok említenek eggy 
néhány Martyrokat; de azok 
felöl bizonyosan femmit - feni 
lehet meg-határozni.

10. ) A’tizedik üldözés kez
dődött Diocletianus Tsáfzár
nak 19-efztendejében, a’ Chri- 
üus után pedig 303-ban. Leg
nagyobb indítóji ennek vol
tak Hierocles Philofophus, a’ 
ki a’ Kerefztyén Religio ellen 
írt, és Galerius, kit Diocle
tianus Tsafzárrá válafztott. 
Galeriust a’ maga kegyet- 
lenfégén és babonás buzgó- 
lágán kívül, az Ő buzgó Po-
?ány anyja is kéfztette arra. 
liocleUanust akaratja ellen
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is reá vették, hogy az ül
dözést maga parantsolatjá- 
val erösítse-meg· így hát el
kezdődött az Nicomediában, 
onnan el terjedt más Provin
ciákba, és várofokba, végre 
közönfégefsé lett. Nem kí
mélitek femmi nemű, idejű 
és állapatú embert: fok há
zakat, mellyek Keretyénekkel 
voltak tele, meg-égettek, fok 
Kerefztyéneket kötéllel öfzve- 
kötöztek, ’s úgy hányták Őket 
a’tengerbe. Ez a’ rettentő ül
dözés tíz efztendeig tartott 
Diocletianus alatt és Ő utánna; 
de leg-nagyobb erőben a’NajD. 
keleti tartományokban. Ez 
az üldözés olly nagy erőben 
dühosködött, hogy Diocle
tianus és az ő Collegáji az  ̂
zal ditsekedtek, hogy ők a’ 
Kerefztyéneknek babonafá· 
gokat egéfzen ki gyomlálták. 
Lehetetlen a’ fok Martyro 
kát és azoknak fok-féle kí
nai kát elo-fzámlálni. Végre 
tettfzett az Istennek, hogy 
Conílantinus Tsáfzár, a’ ki 
olztán maga is Kerefztyén- 
né lett, magát a’ Kerefztyé
neknek réfzekre ki - nyilat
koztatta , és az ö javokra 
törvényt adott, ’s az ö üldö- 
zé feknek véget vetett a’ Nap
keleti Tsáfzárnak Maximi- 
nusnak nem fokára követ
kezett halála. És e’ volt az 
az E p o c h a , midőn a’ győzö- 
dehneskedó Kerefztyénfég a’ 
Fejedelmeknek fzékeiket ma*· 
ga hatalma alá hajtotta, és 
azokat máig is, noha nem 
midenütt azon - eggy formán 
és fényefségben bírja. E u t .  
L a e t a n t .  S u lp .  S c v ,  Sac.
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X.
t  "V’aca. Eggy Isten a’Nap- 

·**- keletieknél, nevezete- 
fen a’ Japoniaiaknál. Xaca 
volt Napkeletén a’Bálványo
zásnak találója. Azt írják 
felöle, hogy mikor az anyja 
vele vifelösvólt, azt álmod
ta hogy méhében eggy ele
fántot hordoz. Azért Czere- 
tik olly igen a’ Tonquini, Sia- 
m i, Japani, V a’ t. Királyok 
a’ fejér elefántot. Xaca a’ 

ufztákba ment, ott találta, 
ogy az ördögöt tifztelni kell: 

mikor vifzfza-tért, nyóltzvan 
ezer tanítványokat talált, kik 
közzül ezeret fzéllyel küldö
zött fok Orfzágokba j tudo
mányának el-terjefztésére. A’ 
Braminek azt mondják, hogy 
a’ Xaca’ lelke nyóltzvan ezer 
kiilönbbféle állatokban volt 
eggymás után, ’s úgy vétet- 
tetett az Istenek közzé. Néha 
három, néha eggy fővel ’s 
ki-terjefztett kezekkel festik, 
mintha imádkozna: nyaká
ban eggy arany lántz vagyon, 
mellyen aranyos és gyémán- 
1:os tengeri tsigák, karjain fok
féle rojtos pántlikák függe
nek , derekát pedig felyem 
öv keríti. Előtte és háta me- 
gett arany mérő fontok álla
nak. Azafztal körül, mellyen 
ül, arany köteleken füstölök 
függenek, mellyekben éjjel 
nappal jó illatú m-fzerfzámok 
égnek. A’ Xaca’ tifztelöji fzo- 
ros életet követnek; fokán 
hogy Martyroknak tartattas- 
fanak, mind-addig nem efz- 
nek , míg éh vei meg-nem hal
nak. Az Indulok Rámának,

vagy a’ G y m n o f o p h if id k n & k  
Isteneknek B o u d d á n a k , a’ 
Siambeliek S o m m o n a -  C o d o m -  
nak, a’ Chinaiak Xe - K l ó 
n a k  , a’ Tonquiniaiak C /iia -  
g d nak nevezik. K i r c h e r  Chi
na. Illud. 6. K e y f s i e r e  d e  la  
Croze. Hill, du Chriftianisme 
des Indes. 1. 6.

X a n t a j . Eggy Isten a ’ Ja-

{tornaiaknál: a’ ki az ő Tsá- 
zárok volt, de már éle

tében Istennek mondta ma
gát, ’s magának egĝ g hegyen 
eggy templomot építtetett. 
Hogy magának annál na
gyobb tifzteletet fzerezhes- 
fen: az ő Orfzágában levő 
minden Isteneknek képeiket· 
le-hányatta, ’s a z o k n a k  
hellyekbe a’ maga képeit ra
katta , ’s minden más Istenek
nek tifzteleteket meg-tiltotta: 
magát a’ világ’ Urának, a’ ter- 
méfzet’ teremtőjének és egye
dül való igaz Istennek nevez
te. Ezután eggy más paran- 
tsolatott adott-ki, melly fze- 
rént az ö jobbágyai az Ő fzü- 
lettetéfe’ napját, mintinnepet 
fzentelni, és az ö képét tífz- 
telni tartoztak: a’.fzegények- 
nek gazdagfágot, a’ betegek
nek egéfzséget, az haldoklók
nak életet ígért, ha ezt tse- 
lekefzik: ellenben az enge
detleneket kemény büntetés
fel fenyegette. Ezek az ígé
retek és fenyegetéfek fok tif'z- 
telüket tsináltak neki, ’s tit
kon örült maga, midőn job
bágyait óltára előtt látta ret
tegve állani. A’ maga fija 

illet-
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illette Őtet leg-elöfzör Isteni 
t.ií'z tele ttel; a’ kinek példáját 
az Ő udvara és fÖ emberei 
követték. Eggykor a’ maga 
jobbágyai öfzve esküdtek el
lene , ’s a’ maga palotájában 
öfzve-égették ötét.

Endes . Hiß. of. Japan. 1. 3.
X e d o x i  és x e n x i , Két 

eggymáfsal ellenkező Japo- 
niai Secták. A’ Xedoxik igen 
buzgók , és nagy tiszteletben 
vágynak. HiSzik a’lélek’ hal- 
hatatlanSágát és a’ jövendő 
állasatok Az ezen Sectából 
való Bonzok az útfzákon öfz
ve-gyűlnek; az embereket 
tsengetyükkel öfzve-hívják, 
azoknak bűn botsánatról va
ló levelet ofztogat.nak ’s így 
könyörögnek: „ Óh örök tisz
teletre méltó Amidás, könyö
rülj rajtunk! “

Ellenben a’ Xenkik nyil- 
vání’ágoslstent-tagadók. Sem 
a’lélek’halhatatlaníágát, Sem 
a’ jövendő életet nem hiSzik. 
Az ő Bonzaik a’ leg-gono
szabb emberekkel tartanak, 
a’ lelki esnjeretre femmit-Sem 
hajtanak.

Eccles.  Hiß. o f Japan.
f  X e r o p h a g i a . Í g y  nevez

ték a’ régi Keresztyének azo

kat a’ Böjti n a p o k a t ,  a* 
mellyeken Ök tsak tós  kenye
ret ettek, ’s vizet ittak, melly- 
hez néha zöldséget, ’s gyü- 
möltsöt is adtak. De ezt a’ 
böjtöt nem köteleSségböl, ha
nem tsak buzgóságból tsele- 
kedték ; azért is az Ekkléíia 
kárhoztatta a’ Montaniítákat, 
hogy ennek meg - tartására 
mindeneket SzoroSan kötelez
tek , meg-pedig nem tsak a’ 
Nagy Böjtben, hanem más 
Böjti napokon is, mellyeket 
ök rendeltek. Az Eflieufok 
meg - tartották a’ Xeropha- 
giát: mert Philo említi, hogy 
azok bizonyos napokon Sót, 
kenyeret ettek, ’s vizet ittak 
reá. A’ Pogányok köztt is 
az Athleták tsak Száraz ele- 
Séggel éltek: de tsak azért, 
hogy egészségeket ’s erejeket 
jobban meg-tarthaSsák.

Eus. H. É. 1. 2. Tertull. adv. 
PSych. Epiph. in Expos. Fidei.

Xylophoria. Eggy inuep 
a’ Zfidóknál, a’ mellyen az 
óltáron mindenkor ego tűzre 
nagy ceremóniával fát hor
dottak az Ab vagy az Ebül 
holnapban.

Jos. de B.J. 1. a. c. íg.

Y.

Y hámén. Így nevezik a’ 
Napkeleti InduSok az ha

lálnak Királyát vagy Istenét. 
Ez rendeli-el az el-kárhozt- 
taknak büntetéseket, mellyek 
felől az InduSok azt hiSzik, 
hogy azok tsak bizonyos

ideig tartanak. És ez az o k a , 
hogy ok a’ lelki - esméretnek 
minden félelme nélkül a’leg- 
útálatofabb tselekedeteket is 
bátran véghez-vifzik.

Difs. o f the Gods o f the 
Eafi. Indian.

B b 3 Za b *
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Z a c h a e u s o k . E ggj‘Palae- 
ílinából való Zachaeus nevű 
embernek tanítványi, a’ ki 
350 eíztendöben Jeruíalem 
mellett eggy begyre vette ma
gát. , hol a’ könyörgésben 
foglalatoskodott, azt adván 
okúi, hogy a’könyörgés úgy 
kedves Istennek , ha az ma
gánosán és titkon niegyen 
végbe. Zachaeus Papi hi
vatalt gyakorlott ; noha ma
ga Pap nem volt. Sok tanít
ványi voltak, kik magokat 
Zachaeufoknak és Levitáknak 
nevezték. Kevés embernek 
tettízett az, a’ mit az imád- 
fágról tanított. Mindenek 
tsalárdnak tartották ötét, ’s 
a’ Sectája nem íoká tartott, 
hanem Epiphanius alatt vége 
lett. E p ip h . Haer. go. H u ro n .

ZACHARiás’ Prophetiája. 
Eggy Canonicus könyv az Ó 
Teltamentomban. Zachariás 
volt a ’ Barachiás’ hja. Hag- 
geufsál azon időben pro-
E bétáit, a’ Babyloniai fogí'ág- 

ól való haza jövetel után , 
a ’ világnak 3533, Dariusnak 
pedig máfodik efztendejében. 
Serkentgette a’ népet az 
építésre, feddette azt a’mun
kában való restfégéért, az Is
teni tií'ztelet eránt váló hi- 
degl’ígéért, meg-romlott er- 
költsóert. Sok látáfok- és 
p éld ázat ok által erősíti a’ 
Zsidóknak hűeket , indítja 
őket hogy bizodalmohat Is
tenben vef'sék: és hogy be- 
lzéde annál erősebb legyen, 
ígéreteket telzen a’ Chnitus- 
nak Őriz ágáról, ternplomá-

z.
ró l , Fapiacáról, győződéi- 
mérői, és ditsöfégéröl. Jö
vendöl Babyionnak el-rom- 
láíarói: az Evangy éli ómnak 
el-terjedéséröl, a*Sz. Lélek
nek tsudálatos muukálkoda- 
í’áról, az hitetlen Zsidóknak 
meg-vettettetéíekröl, az ö va- 
roíoknak , templomoknak, 
nemzeteknek, a’Romaiak ál
tal lejendő ei-pufztúláfokról, 
a’ Mefsiásöak meg-feízíUet- 
tetéléért, és inás Evangye- 
lioini idóbeb környúl-allá- 
íökról, mellyeket á' kií'sebb 
Prophetak közzúi fenki-íem 
illet. Ez a’ Zachariás nem a’
volt, a’kitEfaiásemlít; nem 
is az, a’ kit Joás Király a’ 
templom és az óltár köztt 
meg-öletett. Minden kiísebb 
Propheták köztt leg nagyobb 
és leg-homályosabb ö. irá- 
íának módja félben fzakado- 
zott: a’ dolgok eggymástól 
benne függetlenek. JMéineliy 
CriticuIoK. úgy ítélnek, mint
ha a’ Zachariás’ Prophetiájá- 
nak. 9-10 és n  Refzeit Je
remiás írta volna; minthogy 
annak 9. Réfzének 12. vériét 
Máté az 37. Réíznek 9 és 10. 
verleben a’ Jeremiás’ neve 
alatt hozza-elő. Mátok úgy 
ítélnek , hogy a’ Jeremiás 
neve, Zachariás hellyett té- 
velyedésböl írattatott.

A’ Mahummed&nuíok fém- 
mi kúlönbbféget nem telznek 
Zachariás Propheta, és a’ Ke- 
refzteló János’ atyja Zacha
riás köztt. Azt mondják: 
Midőn a’ Chriiius fzúztöl izü- 
ietletelt: Zachariás nem hi

hette,



E  All, Zel.
ft ette, hogy atya nélkül gyer
mek fzülettettefsen. És mi
dőn e’ dolog felöl való ér
telmét ki - nyilatkoztatta; a’ 
Zsidók gyanúfágot formál
tak felöle ; mellyet Ö éfzre 
vévén, el-fzaladt, eggy od- 
vastserfába rejtezett, mellyet 
a’ Zsidók két-felé füréfzel- 
tek. Az Olaj-fáknak hegyek 
mellett ma is mutogatnak 
eggy sírt, mellyet a’ Zacha- 
ríaiénak tartanak.

Efa g: 2. 2 Chron. 24: 20. 
Hier Praef. in Zách Hammond. 
in Matth. 27. D' Herbelot.

Zacoum. A’ Mahummeda- 
nusok’ Theologiájok fzerént 
eggy élő-fa a’ pokolban, 
mellynek gyümöftsei meg
annyi Ördög fejek. 23’ Herbe- 
lot, Hughes.

* Zahuris. így hívják Spa
nyol Orfzágban az ollyan 
embereket, a’ kik olly éles 
látással bírnak, hogy a’ fold 
alatt a’folyó-vizeket,értzeket, 
kintseket, és hóltt testeket is 
raeg-Játják. Delrio azt mond
ja, hogy ő zj7s-ben látott 
eggy illyen ifjat: de nem hi- 
ízi, hogy a’Zahurifok a’föld 
alatt levő vizeket és értze- 
ket az ördög’ fegítfége által 
láthatnák - meg; hanem azt 
tartja, hogy a’ vizet a’ pá- 
rázatból, az értzet a’ felet
te nőni fzokott fúböl tudják- 
meg. A’ mi pedig a’ kintse
ket, és hóltt testeket illeti, 
azok felöl azt mondja Del
rio , hogy azokat az ördög 
mutatja-meg a’ Zahurifok- 
nak ; minthogy ezek meg
tudják mondani, millyenkin- 
tset és hóltt testeket látnak;

B b

azokat pedig tsak kedden és 
pénteken láthatják. Johan
nes Lazarus Gutierrius Spa
nyol Orvos, és Valiadolidi 
Profefsor, a’ Zahurisok felől 
való egéfz históriát költe
ménynek tartja : ellenben 
Delrio az ördögnek tulajdo
nítja azt, a’ mi vagy lóba 
meg-nem esett, vagy a’ mi 
az embereknek tsalárdfágok 
által lefzen. Mert minthogy 
azt tartják, hogy az illyen 
embereknek Nagy Pénteken 
kell fziilettetni, azért láthat
nak Ök be a’ föld alatt levő ko- 
porfókba: mert azon a’ napon 
mikor t.i. az Idvezítő fzeny- 
vedett , fok koporsók meg
nyilatkoztak, és fok fzentek- 
nek tetemeik fel· támadtak.

' Delrio. Disquis. magic. T, 
1 . 1. I .  c. 3 .  Gutter, in Opufc.de 
fafcino dubio. 6. n. jó. Bajle.

f  Zelotók. Eggy régi Se
cta a’ Zsidók köztt Jerusa- 
lemben, melly a’ Christus- 
nak 7. efztendejében lett es- 
meretessé. Ezeknek a’Zelo· 
fáknak fejek Judas Galilaeus 
volt. A’ magok fzabadfä* 
goknak olly buzgó óltalma- 
zóji voltak , hogy akarmeliy 
kínos halált kéfzebben eí- 
fzenyvedtek, mint-fem hogy 
valakit Uroknak neveztek 
vólna. Elöfzör hamar el- 
fzélefztették őket; de Nero 
Tsáfzár alatt ismét öfzve- 
verték magokat, és fok ke- 
gyetlenfégeket tselekedtek : 
a’ kik elüttök fel-nem kel 
tek, azokat által fzúrkálták 
fogyverekkel, mellyet min
denkor magokkal hordoztak,; 
Az 60. efztendöben annyira 
4 íza-

52 '
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fzaporodtak, hogy a’ falu
kat fel-prédálták, és hamu
vá tették. 66. efztendóben 
Jerusalem mellett Masada 
várát el-foglalták, és az ab
ban lévő Romai katonákat 
meg-öldösték. Midón végre 
a’ Vespafianus Tsáfzár’ íija 
Titus Zsidó Orfzágba ment, 
és az hadakozást a’ Zsidók 
ellen folytatta: ezek a’ Zelo- 
ták Jerusalemben öí'zve-gyül- 
tek, a’ tempipmot el foglal
ták, minekutánna az egéfz 
vidéket el-pufztították. Ze- 
lotáknak azért nevezték ö- 
ket, mert a’ népet azzal hó
dították magokhoz, hogy a’ 
mit ók tselekefznek, azt az 
Isten’ ditsöfégéért tseleke- 
fzik. Magokat a’ Fineás’ kö- 
vetöjinek mondták, a’ ki az 
Isten eránt való nagy buzgó- 
fágból Simrit és Kozbit meg
ölte ; mellyért. az Isten neki, 
és az Ö maradékának, örök- 
ké-való Faplágot ígért. Ezen 
fzín alatt minden-féle rendi! 
emberek ellen kegyetlenked- 
tek ók, azt adván okúi, hogy 
azok a’ Romaiakkal tarta
nak , a’ Zsidók fzabadfágok- 
x ak , és az Isten’ Törvényé
nek ellenfégei; azért is ma
gokat a’ népnek jól-tévőjé
nek , és meg tartójának ne
vezték. A’ Fö-Papfágot a’ 
leg - gonofzabb embereknek 
adták, hogy így azokat ma
gok réfzekre vonhassák. Solt
ikor akarták ezeket a’ Zelo- 
tákat el-nyomni; de nem le
hetett. Nevezetesen Annás 
Fő-Pap intette a’népet, hogy 
fogjanak fegyvert ellenek. 
Akkor a’ Zeioták a’ templo

mot el-foglalták: a’ nép raj
tok ment, közzülök íokakat 
meg-ölt, és a’ templomnak 
kerítésében lévőket ki-verte. 
Midőn pedig a’ templomban 
lévőket ben ízorította a’nép, 
az Idumaeusok’ fegítíégekre 
mentek azoknak, a’ templom 
körül lévő népet el-kerget 
ték, a’ Zelotákkal magoitat 
eggvesitették, a’ várost el
foglalták, Annás Fő-Papot, 
és eggy más Jesus nevű Pa- 

ot meg-ölték, és olly’ öl- 
ökléseket vittek - végbe , 

hogy lokan a’ Zsidók bátor- 
fágnak okáért kéntelenek vol
tak magokat a’ Romaiaknak 
óltalmok alá ajánlani. Ezek 
a’ Zeioták két réfzre ofztot- 
ták magokat: annak a’ réfz- 
nek, melly Jerusálemben ke
gy etlenkedett , feje Giscala 
volt. Azok a’ kik Egyiptom
ba Alexandria városába men
tek , mind meg - ölettett.ek j 
minthogy ott is kezdettek ke
gyetlenkedni. A’ Zeioták a’ 
Pharifamsok közzűl fzármaz- 
tak. L. Pharijceus,

Jojeph. de B. J. I. 4. Gvil. 
Seiden. Otior, theol. 1. 4. e- 
xerc. 1.

Zemzem. Meccában eggy 
forrás, a’ mellyet, a’ mint a’ 
Mahummedanulok mondják, 
az Isten mutatott Hagárnak 
és Ismaelnek, midőn ötét 
Sára el-űzte, és Arabiába el- 
bújdofott. Meccában fok 
ideig femmi víz nem volt 
ezen az eggy forráson kí
vül: de a’ fok oda járó Ca- 
ravánok kénlzerítették a’Ca- 
lifákat, hogy tsatornákon 
vizet vegyenek-bé a’ városba,
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és már ma elég vize vágyom 
Minthogy pedig Mahummed 
Meccát hírefsé akarta tenni, 
és a’ népet mindenünnen 
bútsúra oda akarta fzoktat- 
ni: a’ Zemzem’ vizét igen kez
dette dítsérni. Omar nevű 
Califa Mahummedtöl azt a’ 
Traditiót vette, hogy ez a’ 
víz a’ betegféget meg-gyó- 
gyítja, főt a’ ki fokát űzik 
belőle, annak bűneit is el- 
tifztítja. Abdalla al Hafedh- 
ről befzéllik, hogymikorva- 
laki ötét kérdezte, honnan 
vagyon az ö elméjének az a’ 
rendkívül való emlékező ere
je, inelly fzerént fzámlálha- 
tatlan fok Traditiókat tudott: 
azt mondta, hogy mióltától 
fogva Ő gyakran él a’ Zem- 
zem’ vizével, a.’ melly dol
got eggyfzer hallott vagy 
olvafott, azt foha többé ei
nem felejti.

D' Herbelot.
Zend vagy Zend av esta . 

Zund. Zand . Eggy könyv, 
melly a’ Maguíöknak a’ Zo
roaster’ tanítványínak Reli- 
giójokat foglalja magában. 
Zoroaster eggy barlangban 
írta ezt, és magában foglal
ja az ö mennyei jelenéseit. 
Zendavefia, vagy öfzve húz
va Zend, tűz’-gyulytót tefzen: 
minthogy e’ könyvnek tzélja 
az , hogy az olvafónak fzívét 
a’ Religio eránt fel-gyúlafz- 
fza. Ezen könyvnek elfő 
réfze a’ Magufoknak Litur- 
giájokat foglalja magában, 
a’ mellyllyel ők mind e’ mai 
napig élnek az ö templo
maikban : mert a’ Magufok 
ma is meg-vagynak Perfiá-

£  b

ban és Indiában; és a’ Zen* 
det olly betsületben tartják, 
mint a’ Kerefztyének a’ Bi
bliát, és a’ Törökök a’ Ko
ránt. Zoroatter Darius Hys- 
taspisfal meg-esmertette ezt 
a’ könyvet, melly által Ötét 
a’ maga értelmére is vonta.

Sok dolgok vágynak a’ 
Zendben az Ó Teftamentom- 
bó l: mellyre nézve Prideaux 
Zoroastert Zsidónak tartja. 
P. o. lök vagyon abban a* 
David’Zsoltáraiból, Adámot 
és Évát tartja a’ leg-elfö em
bereknek : a’ teremtést és az 
özön - vizet, majd épen úgy 
írja-le mint Mófes. Abra- 
hámról, Josefről, Mófesről, 
Salamonról, majd épen úgy 
befzéll, mint a’ Sz. írás: 
Abrahám eránt való nagy 
tifzteletből a’ maga könyvet 
Abrahám’ könyvének, Reli- 
gióját Abrahám’ Religiójának 
nevezi. Zoroaster épen olly 
külömbb féget tefzen a’ tifzta 
és tifztátalan állatok köztt, 
mint Mófes; a’ Papoknak 
dézmájokról való parantso- 
lati, a’ Mósesével tökélletesen 
meg-eggyeznek , fok más 
r e n d e l é f e k k e l  eggyiitt, 
mellyek mind Zsidó erede
tűek. A’ Zendnek több ré- 
fzei a’ Zoroaster’ életét, tse- 
lekedeteit, és jövendöléfeit 
adják-elő. A’ Mahummeda- 
nufok köztt vagyon eggy 
Secta , mellyet Zendikiták- 
nak neveznek. Ezek ollya- 
nok ö közttök, mint a’ Zsi
dók köztt a’ Sadducaeufok: 
mert tagadják az Isteni gond* 
vifelést, a’ fel-támadást, hi- 
fzik a’ léleknek eggy testből 
s a’
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loálikba való költözését: a’ 
Magútoknak Zendeket köve
tik. D’ Herbelot azt mondja, 
bőgj a’Zendikitákatfem Zsi
dóknak , fém Kereíztyének- 
nek , lem Mahummedanufok- 
nak nem lehet tartani. L. 
MaguJ'ok,

Hyde de Rel. vet. Pers. 
c. a$. a6. Prideaux. Connect. 
Pokock. Spécim. Hift. Arab. 
S  anfon. Mat. Pers. Scha- 
refian.

Zenzelianuőok. Eretne
kek , kik Sabellianufokból, 
Eutychianufokból ’s a’ t. ál
lottak öfzve, és magoknak 
Jacob Barduc Zanzalest vá- 
lafztották Püspököknek, a’ 
ki eggy esmeretlen famíliá
ból Származott; a’neve Syriai 
nyelven alávaló embert te- 
fzen. Bizonytalan initsóda 
Püspökségre emeltettetett le
gyen ö : de hihető hogy az 
az Antiochiai vólt: mert Ö az 
azon várostól függő Püspökö
ket Szentel te-fel. 535-ben kez
dette tanítani, hogy a’ víz
zel való Kerefztfégnek Sem
mi hafzna nints, hanem víz 
hellyett tüzes vafsalkell a’ Sz. 
Lélek’ nevében az embert 
meg-kereSztelni : melly ér
telmét KerefztelŐ Jánosnak 
ama’ Szavain fundálta: „ a’ 
Chriftus kerefztel Sz. Lélek
kel és tűzzel. ” Az ö tudo
mánya Sok botránkozáSokat 
Szerzett: mellyeknek ellenek- 
állott Ephraim Theopoliíi, 
vagy Baronius fzerént, An
tiochiai Püspök. Baron, ad. 
a. S3S-

Zsenge. így nevezték a’ 
Zsidók azokat az ajándéko

kat , a’ mellyeket ök a’ föld
nek gyümőltséből az Istennek 
adtak: melly által arról tet
tek vallást, hogy az Isten 
mindenek felett való Ür, és 
minden áldásoknak adójok. 
A’ zsengét a’ templomba kel
lett vinni, minekelötte a’ ka- 
Szálláshoz fogtak: annak el
ső réí'zét az egéfz népnek ne
vében kellett adni , melly 
vagy két kenyér, vagy eggy 
árpa kéve vólt, mellyet. ä’ 
Nifan holnapnak tizenötödik 
napján estve öfzve-fzedni, ’s 
a’ templom* pitvarában pe
dig ki-aörsőlni kellett. Mi
kor az árpát roeg-tifztították, 
abból három mértékkel meg
pergeltek, és azt mozsárban 
meg-törték: azt a’ lifztet o- 
lajjal és temjénnel meg-ele- 
gyítettéfc, aaután a’ Pap az 
áldozatot kezébe vette , azt 
a’ világnak négy réfze felé 
meg-ingatta, abból eggy ma
rokkal a’ tűzbe vetett, a’ 
többit magának meg-tartotta. 
A’ zsengén kívül, mellyet 
az egélz népnek nevében fel
lett áldozni: ki-ki maga fze- 
méllyéért tartozott a’ tem
plomba zsengét vinni: (a) 
de á’ Sz. írás annak Sem mi
voltát , Sem idejét meg - nem 
határozza. A’ Rabbinusok 
fzerént, minden Zsidó a’ ma
ga jövedelmének leg-alább 
tized réfzét áldozatba adta. 
Ez a’ Zsenge állott búzából, 
árpából, Szőlőből, figéből, 
palma dióból, olajból. Ezt 
a’ zsengét hufzon-négy em
berek vitték a’ templomba: 
elől ment az áldozatra való 
ökör aranyos Szarvakkal, és 

olaj
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,olaj ág kofzorúval meg-éke- 
sítve. Vólt még ezeken kí
vül eggy zsenge az Isten’ fzá- 
mára. Mikor tudniillik va
laki kenyérnek való téfztát 
dagasztott , abból az azon 
helíyben lakó Papnak , vagy 
Levitának réízt adott. Ha 
pedig Pap vagy Levita nem 
volt azon az hellyen , a’ 
téfztát meg-kellett égetni. És 
ez a’ réfz vólt a’ Zsidó Pa
poknak leg-nagyobb jövedel
mek. (b) A’ régi Kereíztyén 
írók gyakran emlékeznek a’ 
Zsengéről,mint azEkkiésia’jö- 
vedelmének eggy réí'zéröl. (c)

A’ régi Canonok fok ren
deléseket tesznek a’ Zsenge 
felöl. Nevezetefen eggy Car- 
thagói Concilium azt rendeli, 
hogy Zsengét tsak gabonából 
és Szőlőből kell adni. (d^ Na- 
zianzenus emlékezik a* Sző
lőről mellynek zsengéje at  
Istené, (e) A’ Conttitutióbaü 
vagyon eggy imádSág, ( f i  
mellyet akkor kellett mondaf- 
ni, mikor a’ zsengét be-vitték.

(a) Majmon, in Temed & 
Moíaphim. (b) 4MÓS. 15:19. 
20. Philv. de Praemiis Sacerd.
(c) Canon. Apoft. c. 4. Conft,
I. 2. c. as. (d )  Gone. Afric. 
c, 4. (e) JSazian, Ep. $o. ( f )  
Conji. 1. c. 40.

* Zohar. Zlidóul ez a’ Szó 
világoíságot teSzen. Így Eív
nak a’ Zhdók eggy Cabbali- 
fticus könyvet, mellyet ők 
igen nagyra betsülnek, és igen 
réginek tartanak. Ez a’könyv 
a’ MóSes’ íráfinak Cabbaiás 
világosítását foglalja magá
ban1, Némelly Zfidók azt a’
II. Sz. élttR. Simeon Ben.lo-

chainak a’ R. Akibha tanít
ványának tulajdonítják, má- 
fok pedig a’ R. Simeon tanít
ványinak. De máfok mél
tán kétségbe hozzák ennek a* 
könyvnek ollyan régi voltát. 
Ezen könyvnek két Editiója 
vagyon, a’ Cremonai és Man* 
tuai; Knorr von RoSenroth is 
be-iktatta ióso. a’ Cabbala de
nudat db a.. Sok hamis M. SS., 
vagyunk, mellyeket a’ Zíi- 
dók Zoharnak neveznek, hogy 
az olvasókat meg-tsalják. Va
gyon eggy kis Zohar is, melly 
a’ nagyobbnak toldalékja. 
Buxtorf leg - világoíábban 
meg-mutattaazt, hogy az nem, 
igaz a’ mit némelly Zlidók 
ezen könyv felöl tartanak, 
mintha ezt Mófes a’ Punctu- 
mokkal eggyütt a’ Sinai he
gyen akkor vette volna, mi
kor az Isten a’Törvényt neki 
ki-adta.

Buxtorf. Bibi. Rabb. P. Si
mon. hiít. erit. V. T. Bűddel 
introd. in Philos. Hebraeor.

* Zool a t r ia . Ez a’ Bál
ványozásnak azt a’ nemét je
lenti, midőn valaki az okta
lan állatokat Isteni tisztelet
tel illeti· Ez igen közönsé
ges vólt a’ régi Egyiptomiak
nál, ma pedig az indulóknál; 
minthogy ők a’ Metempfycho- 

Jist, vagy a’ telkeknek eggyik 
testből máíikba való által- 
kőltözéí'eket hii'zik és hitték, 
mint az Egyiptomiak, a’ kik 
azt tartották, hogy az Oliris·’ 
lelke ökörbe ment által.

Pojs. de Őrig. & progrefs, 
Idololatr.

Zsidó Esztendő. A’ Zsi
dóknak két-féle efztendejek 

va-
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vagyon, úgymint, Polgári 
és TEkkléíiai. Mindenik a’ két 
Aequinoctiumkor kezdődik, 
az a z , mikor a’ nap az éj
szakával egyenlővé lefzen, 
melly meg-eíik tavafz’ és őfz’ 
kezdetekor. A’ Polgári elz- 
tendö kezdődik az őfzi Ae- 
^uinootiumkoT, az új hóiddal: 
mert a’ közönféges értelem 
Ízerént, az Isten a’ világot 
öfzfzel teremtette. De mi
dőn a’ Zsidók Egyiptomból 
ki-jöttek, Mófes nieg-paran- 
tsolta nekik, hogy az ő fogfá- 
gokból lett meg-fzabdúlálok- 
nak emlékezetére, azt az hol
napot tegyék elsőnek, a’ 
mellyben Egyiptomból ki jöt
tek : így kezdődött oí'ztán az 
Ekklésiai efztendö a’ tavafzi 
Aequinoctiummaá. Ezen Ek
klésiai efztendö fzerént ren
delték az innepeket, és ár
ra vigyáztak, hogy annak 
első holnapja az Aequinocti
um előtt ne efsen: kölönbben 
azon-eggy efztendőben a’ nap 
forgása fzerént kétízer tar
tottak volna meg azon-eggy 
innepet.

Lamy. Apparat. Bibi. 1. i. 
c. s· a Mós. iá.

Zsidók . Eggy híres Nem
zet , melly aV Móses Törvé
nyét és Religióját követi. A’ 
Zsidók Abrahámtól fzármaz- 
ta k , kit az Isten a’ bálvá
nyozó Chaldaeaiak közzill 
hívott-ki a’ végre, hogy len
ne törnök atyja annak a’ nem
zetnek, a’ mellyben az Isten 
a’ maga igaz tifzteletét fel-a
karta tartani.

Ábrahámot és az ö fijait 
elöfzör Ebraeufoknak hívták,

a’ Noé’ Semtől fzármazott 
unokájáról Éberről. Mások 
azt mondják, hogy elóizör 
Abraháinneveztettetett, Éber
nek ; mert ö az Euphrates- 
nek túlsó réfzéról menta’Ca- 
naán földére : Eber pedig 
túlsó réfzt tefzen. Erre néz
ve mondattattak némelly 
nemzetek, Transmarini, Trans 
Rhenani. Transalpini, 's a' t. 
De midőn Jákob Izraelnek 
neveztettetett; az ő maradé- 
ki is inkább fzerették mago
kat Izraelitáknak mint Ébe
reknek hívatni; noha a’fzom- 
fzéd nemzetek az utolsó ne
vet tartották-meg. Minthogy 
pedig a’ Babyloniai fogfág 
után a’ Juda nemzetfége lett 
leg-nevezeteset>bé ; löt tsak 
nem egéfzen egyedül abból 
áüott a’ meg-maradott Zsi- 
dófág: Őket közöníégesen Ju 
daiusokaak nevezték, és min
den népek köztt az hova el- 
ofzlottak, azon név alatt es- 
meretesek.

A’ Zsidók régenten eggy 
különös népet tettek, melly 
Syriának Palaeltina nevű ré- 
fzében lakott, mellyet az Is
ten adott nekik, a’ ki ö elö
lök az ott lakó Pogány nem
zeteket ki-üzte. Az Ö igaz
gatásoknak módja eggy ide
ig Theokratia volt , mert 
Móses által az Isten maga 
adott nekik törvényeket. De 
ők ezen igazgatásnak módjá
val meg nem elégedtek, ha
nem Királyt kívántak ma
goknak, és a’ízerént ö közt- 
tök is a’Monarchia fel-állott.

Az Ő égre kiáltó vétkeik, 
bálványozásba való fokfzori 

vifz ■
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vifzfza-eséfek a’ Monarchia 
ideje alatt, az Istent bünte
tésre indították. Már a’ Bí
rák alatt fokfzor el-vefztet- 
ték fzabadfágokat ; de leg
nagyobb és kefervefebb fog- 
fágot a’Királyok alatt fzeny- 
vedtek. TiglathPilefser 3264- 
ben az Izrael Orfzágának fok 
várofait meg-vette , ’s azok
nak lakofaikat rabfágra el
vitte. Azután 3283-ban Sal- 
manafsár az Euphratesen túl 
el vitte mindazokat a’ nem- 
zetfégeket, mellyeknek Tig- 
lath Pilefser meg-kegyelme- 
zett, és a’ mellyek felöl azt 
hifzik, hogy azok onnan fo- 
ha vifzfza npm jöttek. Jofe- 
phus azt írja, hogy az ö ide
jében azok közzül még fokán 
laktak az Euphratesen túl. 
A’ Samariai Chronica azt 
írja , hogy három ezer Izrae
liták Sauredius Király’ enge- 
delméből, Abdelus Fö-Pap
nak harmintz-ötödik efzten- 
dejében, Adusnak a’Simeon’ 
fijának vezérfége alatt a’fög- 
fágbólhazájokba vifzfza^men- 
tek. aKir. 15:29— 22:6—·ι8· 
ίο. il. (a)

Juda négyfzer fzenyvedett 
rabfágot: az elfő esett 3398- 
ban Jojakim Király alatt, 
midőn D a n i e l  tárfaival 
eggyütt Babylonba vitette- 
tett. A’ máfodik efett 3401- 
ben, Jojakimnak hetedik efz- 
tendejében, midőn Nabugo- 
donozor három ezer hufzon- 
harom Zsidókat Babylonba 
vitetett. Az harmadik efett 
3406-ban, Jojachinnaknegye
dik efztendejében.a’ki a’ maga 
népének nagy réfzével Baby

lonba vitettetett. A’ utólfó 
efett 3416-ban, Zedekiás Ki
rály alatt, a’ midőn Nabu- 
godonozor az Orfzágot meg
vette, és a’ fogoly Zsidókat 
Babyloniába küldötte. Ez 
időtől fogva kezdődik az az 
hetven efztendŐkig tartott 
Fogfág , mellyet Jeremiás 
meg-jövendölt. 2 Kir. 23: 36. 
2 Chron. 35: 5. Jer. 26: 1. 2. 
a Kir. 24:2. Jer. 52: a8· a Kir. 
24:14. Jer. 32:4— 34:3 — 
i i  — 29: 10.

3457-ben engedelmet adott 
Cyrus Király a’ Zsidóknak 
az ö hazájokba való vifzfza- 
menetelre : de a’ templom 
építésre 3486-ban Darius 
Hystafpis alatt nyertek en
gedelmet. A’ Zsidók azt 
mondják, hogy a’ népnek tsak 
leg-alábbvaló réfze jött vifz
fza a’ fogfágból, a’ Fö em
berek pedig Babylon körül 
maradtak, az hol már jól 
meg-gyökereztek vólt. A 
fogfág után annyira meg-fza-
Eorodtak a’ Zsidók, és olly 

atalmafokká lettek, hogy 
a’ Chriftus’ idejében, és azután 
negyven efztendövel, mikor 
a’ Romaiak ellen pártot-ütöt- 
te k , Őket a’ Napkeleti leg
hatalmasabb nemzetek közzé 
lehetett fzámlálni. Minek- 
utánna ők Esdrás és Néhé- 
miás alatt Jerufalemet és a* 
templomot újra fel-építették: 
a’ magok törvényeket fzoro- 
fabban meg-tartottak , a’ bál
ványozást fzorgalmátoíáb- 
ban kerülték, mint annak 
előtte. Attól az idötőlfogva 
eggy Juda nemzetfégébőlvaló 
Fejedelem igazgatta őket, a’
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fei a’ Perfiai Hellyttartőtől 
függött. A’ Nagy Sándor’ 
halála után , a’ ki az 
utólfó Perfiai Királyt Da
rius Codomannust meg-gyöz- 
te , a’ Zsidók most a’ Sy- 
riai majd az Egyiptomi Ki
rályok alatt voltak. A’ Sy- 
riai Király Antiochus Epipha
nes Í66-efztendökkel a’ Chri- 
fius előtt, a’ Zsidó Papoknak 
egyenetlenfégeket maga hafz- 
nára fordította, a’ Zsidókat 
üldözte, velek magok Keli- 
giójokatmeg-tagadtatni akar
ta , ’s Őket a’ Görög Pogány 
Religiónak be-vételére kén- 
fzerítette. De a’Maccabeeu- 
fok vitézül ellent - állottak 
neki, a’ magok Religiójokat 
tsudálatos bátoríággal óltal- 
mazták, végre hazajokat fza- 
badfágba hellvheztették. Az
után a’ világi hatalma! a’ 
a’ FÖ-Papfággal eggyesítet- 
ték. Hyrcanus rázta-le leg- 
elÖfzÖr nyakáról a’ Syriai 
jármát: de az ő fija Ariílo- 
Dulus volt elfő , a’ ki Királyi 
nevezettel élt, és kevés vál
tozást ki-vévén, ennél a’ fa
míliánál maradt a’ Király- 
ifág a’ Nagy Herodes’ idejéig. 
Herodes pedig a’ koronát, 
mellyet Antoniustólés Octa
vius Tsáfzártól nyert, a’ ma
ga gyermekeire által-botsá- 
totta. Az ö halála után az 
Ö íijai köztt az Orfzág meg- 
ofzlott. Archelaust, a’ ki Ju- 

. daeát bírta, a’ Zsidók és a’ 
Samaritanufok Auguftus előtt 
be-vádolták, és midőn ma
gát ki-nem menthette a’ vád 
alól , Frantzia Orfzágnak 
Vienna várofába ízámkive-

Z s r .

tésbe küldötte Ötét a’ Tsá- 
fzár , Judiea pedig Romai 
Provinciává lett.

Ez időtől fogva fzintén a’ 
Jerufalemi vefzedelemig, Ro
mai Heilyt-tartók igazgatták 
ezt a’ tartományt. Minek* 
utánna Vespafianus Jeruiáie- 
met meg-vette, Judaea a’Sy
riai Hellyt-tartó’ igazgatása 
alá esett. A’ Zsidók mint 
eggy különös nép, a’ Romai 
hatalom alatt éltek Adrianus· 
Tsáfzár’ idejéig: akkor pár- 
tot-ütöttek a’ Romaiak ellen, 
’s hadat indítottak, mellyben 
nagy réfzént fzánakozásra 
méltó módon el-vefztek, és 
az ő egéfz nemzetek el-fzé- 
ledt az egéfz világnak nagy 
réfzén.

A’ régi Zfidóknak Religió
jokat az ő különbbözö álla- 
patjok, fzeré-nt kiilönbbözo 
módon gondolhatjuk.

Az ö régiElejiknek Religió- 
jok Mófes előtt az egéfz vi
lágon levő minden Religiók 
köztt leg-eggyügyúbb és leg- 
tilztább volt: a’ melly állott 
az eggy Istennek tilzteleté- 
ben, a’ kinek gondviléléíe 
alatt ők éltek, bízván az ő 
ígéreteiben minden nehéz ál- 
lapatjokban és vefzedelmek- 
ben, ’s hálákat adván neki az 
ö jó téteményiért. Ezen idő
ben már látjuk példáját az 
Isten’ fzámára rendeltt tized
nek. Mert Abrahám a’ ma
ga nyertt prédájának tized ré- 
fzét Melchifedeknek adta, a’ 
ki a’ magaiságos Istennek 
Papja vóit. Vagyon az ól-

tá-



tárokról, emlékeztető jelek
ről, ofzlopokról , ’s áldoza
tokról is emlékezet. Mennyi
ben lett légyen az áldozat Is
teni rendelés, az inkább Theo- 
logiai, mint Hiíloriai kérdés; 
azért is ide nem tartozik. Kör
nyúl is metélkedtek; de nem 
Isteni tifzteletnek okáért, ha
nem a’ környűl-metélkedést 
tsak úgy nézték, mint az Is
tennek Abraháminal tett Szö
vetségének jelét.

A’ Mófes’ idejéig ki-ki a’ 
maga fzívének indulatja fze- 
rént, és a’ mint neki jónak 
látfzott, úgy tifztelte az Is
tent. De ez a’ Törvényt-tevő 
az Istennek parantsolatjára 
és vezérléfe alatt írta-le bi
zonyos meg-határozott mód
ját a’ Religiónak, az a’hoz 
tartozó ceremóniákat, inne- 
peket, Papokat, áldozato
kat. Ezen Religiónak fzoká- 
íái és reguláji igen Tokák, 
rendeléfei kemények voltak. 
Mind azok pedig a’ Zlidók- 
nak kemény terméfzetekhez 
voltak alkalmaztatva: tudni
illik fzorofan kötelefek vol
tak ok a’ Mófes’ törvényei
nek meg-tartáfokra, hogy 
így a’ í’zomfzéd népeknek bal- 
ványozáfoktól, mellyre ök 
igen hajlandók vóltak, el
vonja őket. Ök Egyiptom
ban fokáig lakván , a’ bálvá
nyozásra igen hajlandókká 
lettek, úgy hogy fern a’ Mo
les’ tsuda-tételei, fém az Is
tennek a’ bálványozok ellen 
adott kemény parantsolati, 
fern az ö jelen létele, attól 
a’ vétektől el-nem vonhatta 
őket. Ollyan meg-győzfie*

Zs*.

tetlen hajlandóságok volt ne
kik a’ bálványozásra, hogy 
ők nem elégedtek-meg azzal, 
hogy tsak az Egyiptomiak
nak Isteneiket tifzteíték, ha
nem minden más Ö előttök, 
esmeretes Pogány népeknek 
Isteneiket is be-vették. Mó
fes ezen véteknek fok példá- 
j it említi , a’ Propheták még 
többeket hánynak a’ Zfidók- 
nak fzemekre. Saul és Dá
vid minden igyekezetekkel 
lém irthatták-ki a’ bálványo
zást. Áldoztak a’ magas 
hellyeken, a’ varázslóktól és 
jövendő-mondóktól kérdettek 
tanátsot; maga Salamon a* 
P o g á n y  Phceniciufoknak, 
Moabitáknak, Ammóniák
nak Isteneiknek óltárt épített. 
Az ö utánna következett Ki
rályok köztt is kevefen vól
tak , kik e’ réfzben erőtlen- 
légeket ki-ne mutatták vol
na. — Jeroboám állította-fel 
az arany borjúnak tifzteletét; 
melly bálványozásnak neme 
olly mélly gyökeret vert ez 
Izrael’Orfzágában, hogy azt 
onnan egéfzen foha ki-nem 
lehetett gyomlálni. A’ Juda 
Orfzágábol fokfzor akarták 
a’ bálványozást ki-vefzteni; 
de tökélletefen foha fenki reá 
nem ment.- Hanem a^Baby- 
loniai Fogfág lett ofzán en
nek a’ bűnnek rutg-ölŐ mér
ge: mert ezen kemény bün
tetés után femmi emlékezet 
nints a’ Zíidók’ bálványozá- 
fokról. a Sam. u .  i$.

A’ Pogány Írók vagy tu- 
datlanfágból, vagy gonofz 
fzívből, ollyan bálványozáfo- 
kat hánynak a’ Zlídóknak 
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fzemekre, a’ mellyek Ö ben- 
nek foha nem találtattattak. 
P. o. Plutarchus azzal vádol
ja őket, hogy ok a’ diíznót 
imádták, ’s Calliílratusnak 
ezen fzókatadjafzájába: „A* 
Zfidók azért nem efzik a’difz- 
nó húst, mert ezt az állatot 
Isteni tifztelettel illetik, azon 
az okon, mert ez a’ főidet or
rával fel-túrván, ettől tanul
ták a’ fzántást. “ (c) Idetzé- 
lozPetronius ezen fzavaival— 
Judceus licet &  porcinum nu
men adoret. &c. (d) Hafonló- 
képen írja az említett Plutar
chus , hogy a’ Zfidók a’ fza- 
márt imádták. Tacitus így ír 
ezen dologról, (e) „ A’ Zfi
dók a’ fzamarat imádják: 
mert mikor Ök Egyiptomból 
ki-jöttek, fzomjan mmd meg
holtak volna, ha eggy fereg 
vad fzamárra nem akadtak 
volna, melly Őket eggy víz 
forrásra vezette. “ Ez a’ köl
temény Appion Grammati- 
cuftól vefzi eredetét, a’ ki 
azt írja, hogy a’ Nagy Sán
dor’ idejében a’ Jerufalemi 
templomban eggy fzamár főt 
találtak a’ leg - fzentségefebb 
hellyen. ( f ) Ezen költemény
nek eredetéről némelly Tu
dófok így ítélnek. Valahol 
olvashatták azt a’ Pogányok, 
hogy a’ Zfidók az eget, Gö
rögül Ouranost imádják, és 
minthogy ezt a’ fzót meg-rö- 
vidítve néha Ounosnak írták: 
mellyet ofztán vagy tudatlan
ságból, vagy gonofzságból, 
Ónodnak olvastak , melly fzó 
fzamarat tefzen. Tanaquil- 
lus JEaber pedig azt mondja, 
Jtogy ezen költeményre a’ Zfi-

dóknak az az Egyiptomban 
vóltt templomok adott alkal- 
matofságot, a’ mellyet ott 
Onias épített, és ö róla O n io u -  
n a o s ,  vagy Oniás’ templomá
nak neveztek. ( g ) Bochart 
pedig azt mondja. Egyipto
mi nyelven ez 'a’ fzó F ie o , 
fzamarat tefzen: Zfidóúlpe
dig P i ja o  a’ Jehova fzaját 
vagy fzavát: midőn tehát a’ 
Pogányok gyakran hallották, 
hogy a’ Zfidók ezt a’ fzót fok- 
fzor emlegetik: gonofzságból 
a’ P ie ó t  fel-tserélték vele, ’s 
reájok fogták, hogy a’ íza- 
marat tifztelik.

Máfok azzal vádolták a’ 
Zsidókat hogy ök az eget 
imádják; a’ mint fzóll Juve
nalis a’ tizen-negyedik S á t 
rában. Végre Plutarchus azt 
mondja felölök hogy, ökBac- 
chust imádják. Okai ezek. 
r.)A’ Zsidók a’Sátoros vagy 
leveles innepet öfzfzel fzüret’ 
idején tartották, midőn ők 
az út’ középen afztalokat te
rítettek , azokat minden-féle 
gyümoltsökkel meg-rakták, 
faágakkal, nevezetesen fző- 
lö-vefzfzökkel meg-ékesítet- 
ték, és ezen innep előtt ke
vés napokkal, kezeikben fa 
ágakat tartván, a’ templom
ba mentek, a.) A’ Leviták
nak neveket, kik az innep 
napon muíicáitak, vették Bac- 
chusnak E v iu s  nevétől. 3.) 
A’ S a b b a th  nagy fzombat 
név , melly a’ Zsidóknak ren
des iuuepek, jő Bacchusnak 
S a b a z iu s  nevétől. 4.) A’FÖ- 
Papnak ruháján függő apró 
tsengetyüknek hangjoknak, 
vagyon hafonlatofsága azzal
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az hanggal, vagy zörgéfsel, 
a ’ mellyet a’ JSjcteüa, vagy 
Bacchusnak éjjeli áldozata
kor tsináltak a’ Pogányok.— 
Ezeken kívül Plutarchus több 
okokat is hoz-elő, inellyek 
közzül a’ leg utolsó ez. Bac
chus a’ Zfidóknak Istenek 
volt: mert ö nálok leg-gya- 
lázatofabb büntetés volt, ha 
valakinek meg-tiltották hogy 
bort ne igyék. — Ezen oko
kat nem fzükség meg-tzáfol- 
ni; mert mind nagy tudatlan- 
iagot mutatnak.

Az újabb Zíidók minden 
Orfzágokban el-fzéledve lak
nak. Tele vagyon velek Nap
kelet , nevezeteken China, ki
ket a’ fogházra el-vitettetett 
tíz nemzetségnek maradéki
nak tartanak. Sőt Európát 
és Africát nem említvén , a’ 
Napnyúgoti Indiábanis fokán 
vágynak. Eleteknek fő neme 
a’ kereskedés. „ A’ Zfidók 
( így fzóll Addifon (h) ) a’ 
világnak minden réfzeiben, az 
hol tsak a’kereskedés virág
zik, fzéllyeloízlottak, kik ál
tal a’ leg-távolabb való nem
zetségek is eggymáfsal eggye- 
fíttettetnek: ollyanok a’ Zíi
dók a’ tárfafágban , mint a’ 
fzegek a’ nagy épületekben, 
menyeknek ha fzinte magok
ban nagy hafznoknints is, de 
az egéfz épületnek fel-mara- 
dáfára el-inúlhatatlanúl fzük- 
ségefek. A’ Zfidók ma fzin- 
tén olly nagy fzámmal vágy
nak, mint voltak az ö virág
zó állapatjokban a’ Canaan 
földén.

Ez igen tsudálatos dolog 
(így fzóll tovább Addifon)
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ha azokat a’ rettenetes vér- 
ontáfokat meg - gondoljuk, 
mellyeket ő közttök némelly 
Romai Tsáfzárok tsináltak, 
úgy hogy tsak eggy hadako
zásban is fok fzáz ezer embe
rek el-vefztek, és ha ide fzám- 
láljuk azokat a’ fok-féle öl- 
dökléfeket és üldözéseket, a’ 
mellyek őket mind a’ Török 
Birodalomban, mind fok Ke- 
rel'ztyén Orfzágokban ta
lálták. — Az az erős állha- 
tatofság, mellyel ők a’ ma
gok Religiójokhoz ragafzkod- 
nak, fzintén olly megjegyzés
re méltó, mint az ö fokaíá- 
gok és el-fzéledtt állapatjok. “ 
Addifon ennek az három ne
vezetes dolognak okát a’ ter- 
méfzeti dolgokban, és az Is
teni gondvifelésben keresi. 
Az Ő fokafágokat £z ö mun- 
káfságoknak, mértékletefsé- 
géknetc, az hadi fzolgálat alól 
való ki-vétettetéfeknek, és ki
váltképen az ő nálok nagyon 
fzokásban lévő páros életnek 
tulajdonítja: mert ők a’ no- 
telen életet átkozott állapot
nak tartják, azért is közön- 
fégefen már hú íz eíztendó β
ίο« meg-házafodnak; minde- 
nik olly reményféggel, hogy 
a’ Mefsiás az ö famíliájából 
fog fzármazni. Szükséges ké
pen el-kellett nekik fzéledni 
a' világon , mert mind a’ ma
ok hazájokból, mind más 
ellyekről az holmeg-teleped- 

tek, gyakran ki-üzettettek. — 
Ezen kívül, az egéfz 7 fidó 
nemzet ollyan kereskedők
ből áll, kik minden Or Ságo
kat öfzve-járnak, fohol lém 
fekvő jófzágot nem bírnak, 

lent
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lem hivatalokat nem vifelnek, 
és így í'emmi módjok nints , 
hogy a’ földnek valamelly ré- 
fzét magok hazájokká változ
tathatnák. Hogy ok a’ ma 
gok Religiójokhoz olly igen 
ragaízkodnak, annak oka f’Ő- 
képen az, hogy ök a’ melly 
hellyen laknak, ott mind 
eggyütt eggy kerületben lak
nak ; eggymáísal házalódnak 
öfzve: femmi eledelt nem el'z- 
nek, hanem a’ mellyet ma
gok ölnek és kéfzítenek. Ez 
az ö fzokáfok a’ Kerefztyé- 
nekkel való tárfalkodásból 
ki-rekefzti őket, ’s késleli az 
ö meg-téréfeket.

„H a meg-gondoljuk (így 
fzóll tovább Addifon ) mitso- 
da okai lehetnek az Isteni 
gondviselésnek a’ Zsidóknak 
fenn említett háröm környül- 
álláfaikranézve, úgy látjuk, 
hogy az ő fokafagok, el- 
í'zéledéíék, és Religiójokhoz 
való ragafzkodáfok , nagγ  
erofége a’KerefztyénReligio- 
nak igazfágának, nem tsak 
annyiban, hogy ezek a’ külö
nös környül - álláíök ő felö
lök előre rneg-jövendőltettet- 
tek , hanem annyiban is, 
hogy ezeket más jövendólé- 
fekkel eggyiitt, mellyek az 
ö. meg-fzégyenítéfekre fzol- 
gálnak, ő magok őrzik és 
tartják-meg. Az Ö fokafagok, 
meg-annyi hiteles tanúja az 
Ó Teliamentomí Sz. írásnak : 
az Ö el-fzéledéfek ezeket a’ 
tanúkat e’ világnak minden 
réfzeire küldi. Az ő Religió- 
jokhoz való ragafzkodáfok 
az ö bizonyfágokat kétség 
nélkül valóvá tefzi. Ha min-

den Zsidók Kerefztyénekké 
lettek volna , kétség kívül 
így gondolkoznának fokán, 
hogy az Ö Teílamentomnak 
minden jövendoléfei , a’ 
mellyek a’ Christusnak el-jö- 
vételéről és életéről fzólla- 
nak, tsak a’ Rerefztyénektul 
gondoltattattak , és azokat 
tsak olly (zeniekkel néznék, 
mint a’ Sybilláknak jöven- 
dőléfeiket, mell eket azután 
költöttek némellyek , minek- 
utánna a’ dolog meg lett, a’ 
melly felöl azok jövendöl
nek. ”

A’ mi az újabb Zsidóknak 
Religiójokat illeti: nem min
den fzokáfaik azon-e^gy mél
tó fágúak , fokkal inkább nem 
mindenek azon-eggy módon 
követik azokat. Azok há
rom rendbeliek: az elfő rend
be tartozik az írott Törvény, 
melly a’ Móses öt könyvei: 
ezen könyvekben vágynak 
két fzáz negyven-nyóltz pa- 
rantsoló, és háromfzáz hat
van - öt tiltó törvények, 
mellyek mind öfzve hat fzáz 
tizenhárom Mitzvoth Hattora. 
vagy Törvénybeli parantso- 
latokat tefznek. A’ máfodik 
rendbe tartoznak a’ Tradi- 
tiók, vagy Hagyományok: 
Ide tartoznak a’Rabbinufok- 
nak a’ Pentateuchusra tett 
Vjlágosításaik , mellyeket 
Mitzvoth Rabanan, az az, a’ 
Tanítóknak Parantsolataik- 
nak neveznek, és ezekből áll 
a’ Talmud. Az harmadik 
rendbe tartoznak a’ Minha- 
gim , vagy fzokáfok, mellyek 
k ü l ö n h b ö z ö  időkben és 
hellyeken állíttattattak fel.

Z s i .
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A’ két elfő rendet minden 
Zsidók be-vefzik: de az har
madikkal való élés, az Or
szágoknak különbbl'égek í’ze- 
rént, különbbözik. (i)

Eggy új írónak jegyzése 
fzerént, mióltától fogva a’ 
Eerefztyén Religio fel-állott 
a’ világon , a’ Zsidó Religiót 
tulajdonképen lem igaznak, 
lem hamisnak nem lehet mon
dani. Hamisnak nem; mert 
azt az Isten fzerzette: igaz
nak nem, mert azt az Isten 
az Evangyéliom által ei-tör- 
lötte. Ezen kívül, minthogy 
nints templpmok, áldozatjok, 
és más Isteni tifzteletre tar
tozó ceremoniájik, mellyek 
meg-voltak, míg az ő Orfzá- 
gok virágzott: azért is az Ő 
Religiójokat nem lehet való- 
íágos egéfz Religiónak tar
tani. (k)

Illő itt az új Zsidóknak né- 
melly fzokáfaikat említeni, 
a’ mint azokat eggy az Ö 
nemzetekből való író elo- 
fzámlálja. (1) „Midőn vala- 
rnelly Zsidó új házat épít, 
a’ Jerufalem’ el-pufztúlásának 
emlékezetére , annak eggy 
darab réfzét mázolatlan hagy
ja , — Mikor valamelly üveg, 
főid, vagy értz edényt ve
iken , azt azonnal meg-m.ofsa, 
annak a’ nagy tifztafágnak je
lentésére, mellyet parant&ol
4 Mos. 31: 23. Gyapjúból és 
lenből tsináltt ruhát nem vi- 
l'elnek. $ Mós. 22. 11. A’ férjfi 
afzfzonyruhába, azafzfzony 
férj fi ruhába nem öltözik.
5 Mós. 22: 5· — Sokat mó
lódnak : a’ mi pedig azokat 
a’ tifztátalaníagokat illeti,
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melly eket ■ Mófes az harma
dik könyvben elő fzámlál, 
azt mondják, hogy az azok
ról fzolló parantsolatok 
már ma nem kötelezik őket. 
Az Istent nem tsak imád- 
fágokuak idején , hanem 
egyéb foglatofságok köztt 
is dítsérik. — Minden napon 
háromfzor mennek a’ Syna- 
ogába. Nem Zsidó nyelven, 
mellyet ma kevesen érte

nek) hauem annak az Or- 
fzágnak nyelvén befzéllaek, 
mellybeu laknak. Nem fza- 
bad nekik híjában esküdni, 
fém az Isten’ nevét fzükfég- 
telenül említeni. A’ melly 
eledeleket a’Mófes’ törvénye 
tilt nekik, azoktól meg-tar- 
tóztatják magokat: azért is 
a’ mit efznek, azt mint Zsi
dók, még pedig Zsidó módon 
kéízítik: minden Zsidó köteles 
riieg-házafodni tizen - nyóltz 
eíztendős korában, és a’melly 
férj fi húfz eíztendős koráig 
meg-nem házafodik , azt bű
nösnek tartják. Mihelyt a’ 
gyermek fzóllni tud, azt an
nak fziiléji mindjárt olvaíás- 
ra tanítják; a’ Bibliát annak 
a’ nemzetnek nyelvére for
dítják, a’melly köztt laknak. 
Mikor a’ férjü gyermek tizen
három efztendöt és eggy 11a- 

ot el-ért, azt mint fel-nevel- 
edett embert úgy nézik, ’s 

köteles az egéfz törvénynek 
meg-tartáfára. ”

A’ mit Móses befzéll a’ 
Zsidókról, azt a’ Pogányok- 
nak írójik is erősítik, kik Ő 
felölök emlékeznek. Azok 
köztt nevezetesek Diodorus 
Siculus, Juftinus, és Tacitus, 
s A’
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A’ Zsidóknak eredetekről Di- 
odörus Siculus így ír: „Eggy 
ragadó nyavalya el - hatal
mazván a’ Zsidók köztt, a’ 
miatt ők Egyiptomból ki-ű- 
zettettek, ’s nagy réfzént ab
ba az Orfzágba mentek , 
mellyet ma Judaeának hív
nak , és akkor pufzta volt. 
Ezen Coloniának vezére volt 
Móses, eggy bölts és vitéz 
ember. Mmekutánna Ő a’ 
Tartományt hatalma alá haj
totta: abban fok városokat 
épített, mellyek köztt Jeru- 
falem leg-nevezetesebb volt, 
hol templomot is épített, 
mellyet ők igen< betsűltek. 
Tanította őket a’ tifzteletre, 
és ceremóniákra, mellyekkel 
az Istent kell tifztelni: az ö 
KÖz-Társafágoknak Törvé
nyeket írt, ’s jó renbe fzed- 
te őket : a’ népet tizenkét 
nemzetfégekre öfztotta; mert 
ö ezt a’ í'zámot tartotta leg- 
tökélletesebbnek, és mivel
hogy ez az efztendőnek hol
napjaival meg-eggyez. De 
fém képeket, lem ofzlopokat 
nem tsinált azlsteneknek;mert 
az Istennek femmi emberi for
mája nints , hanem az eget, 
melly a’ földet vefzi- körül, 
tartotta Istennek, a’ kinek ha
talmától függenek mindenek. 
Meg-határozta mint áldozza
nak,minémii erköltsiregulákat 
kövessenek, ’s azok által más 
nemzetektől mint különbböz- 
tessék-meg magokat. A’nép
nek igazgatására a’ leg-dere- 
kabb embereket válogatta- 
ki, kik eggy társalágot for
máltak. A’ Papok fzúnte- 
len a’ templomban voltak, 
kik az Isteni tifzteletre, és

a z  áldozatra vigyáztak. Bí
rákat is rendelt közöttök, 
kik az Ö dolgaikat meg-ítél- 
ték , és a’ Törvényt őrizték; 
azt is mondják, hogy a’Zsi
dóknak löha - lem volt Kirá
lyok , hanem eggy Pap, a’ ki 
mások felett böltsebb volt, 
igazgatta őket; ezt ők Fő- 
Papnak nevezték, kit mint 
Istennek követét , és az Ő 
akaratjának ki jelentőjét, úgy 
tilzteltek. Ez ád nékik pa- 
rantsolatokat az ö közönfé- 
ges gyűléseikben: a’ Zsidók 
olly engedelmesek , hogy ők 
mind a* főidre borúinak, ’s 
úgy tifztelik a’ Fő-Papot, mi
kor az az Isten’ befzédét meg
mondja nekik. Az Ő Tör
vényeknek végén e’ vagyon. 
Móses az Isten’követe mond
ja ezeket a’ Zsidóknak. “ (m) 

Juflinus így ír: „ A’ 
Zsidóknak eredeteket Syriá- 
nak ama’ fzép városában Da- 
m a fen s ban kell keresni, melly 
város Damascus Királytól 
vette nevét: a’ kinek tifztes- 
fégére az ő felefégének Ari- 
athesnek temetö-hellyét tem-
f lommá változtatták, és ötét 
sten - Afzfzonynyá tették. 

Damascus után Azelus, Ado
res , Abrahám, és Izrael 
voltak a” Királyok. Izraelt 
az ö tíg fijaítól fzármazott 
bóldog maradéka a’ többek
nél hirefebbé tette, a’ nép 
tíz Orfzágokra el-ofztattatott, 
mellyek Judától Judaeufok- 
nak neveztettelek ; a’ kiha-i 
lálakor meg parantsolta,hogy 
az Ö emlékezete tifzteletben 
maradjon. Az ö réfze a’ 
többeké lett, Ezen atyafijak.

köztt



fcöztt a' leg-ifjabb Josef volt, 
kire midéin az ó benne lévő 
fok fzép tehetfégekért irigy
kedtek volna, idegen kal
mároknak titkon el-adták 
ötét, kik Ötét Egyiptomba 
vitték: hol midón Ö a’ Má
giát meg-tanúlta , nagy tu
dományáért hamar a’ Király’ 
kegyelmébe eíétt: mert tu
dott tsuda dolgokat tsinálni, 
és Ö volt leg-elfő álom fejtő, 
és nem vólt fém emberi fém 
Isteni dolog, a’ mellyet Ö 
nem értett volna. Sok efz- 
tendokkel előre el-látta az 
Orfzágra következendő éh- 
féget. Az egéfz Egyiptom éh- 
vel halt vólna-meg , ha a’ 
Király az ö tanátsa fzerént 
fok efztendókre való gabonát 
nem fzerzett volna; és ezt 
az őtánatsátnem is úgy néz
ték mint embernek befzédét, 
hanem mint Isteni jelentést. 
Mófes vólt az ö fija, a’ ki 
az ő tudományát örökfégúl 
nyerte magának , és igen 
nagy fzépféggel bírt. De mi
dőn az Egyiptomiak éfzre- 
vették hogy ők ríihefek vol
nának; ezenfekélyes néppel 
eggyütt ötét is ki-űzték az 
Oraculum’ parantsolatjára, 
ne hogy az ö nyavalyájok 
Egyiptomban el terjedjen. Ö 
volt ennek a’ ki üzettetett 
népnek vezére , melly az 
Egyiptomiaknak mi n d e n  
{’zent jófzágaikat el-lopta, 
mellyeket azok fegyverrel 
akartak vifzfza-venni tólök; 
de eggy nagy fzélvéfz miatt 
kéntelenek voltak hazatérni. 
Midőn tehát Mófes a’ maga 
hazájába Datnafcusba viíz-

Zsi.
fza ment: a’ Sinai hegyet el
foglalta , hol ö a’ maga né
pével, melly az Arabjai pufz- 
tában heted napig tartó böj
tölés után el-lankadt, a’ ma
ga tartományának fzokása 
ízerént, az hetedik napot 
Szombatnak nevezte: mert 
ezen a’ napon végeződött-el 
az Ő éhfégek és bújdofáfok, 
és ezen emlékeztek-meg ar
ról , hogy őket az ó ragadó 
nyavalyájokért az Egyipto
miak ki-üzték. És hogy a’ 
Tartománynak lakod ugyan
ezen dologért ne gyűlöljék 
őket: az idegenekkel való 
táríálkodást kerülték, mellár 
fzokás ofztán az Ő Religio- 
joknak eggy réfzévé vált. 
Mófes után eggy Egyiptomi 
Arvas nevű Pap lett az ő Ki
rályok. Innen fzokáfsá vált a* 
Zsidóknál, hogy Ő közttök 
azon-eggy fzemélly mind a’ 
Király, mind a’Pap, az illye- 
nek az igazfágot és a’ Religiót 
eggyüve kötvén, igen nagy 
hatalmat fzerzettek. ” (n) 

Cornelius Tacitus így írja- 
le a’ Zsidóknak eredeteket. 
,, Isis’ Királyíaga alatt a’ Ju- 
daeusoknak (Zsidóknak) nagy 
fokafágok Egyiptomból a’ 
fzomfzéd tartományokba ki
indult, Hierosolymusnak és 
Judaeusnak vezérfégek alatt. 

* Móses, eggy ezen fzámkive- 
telt nép közzűl, el-hitette a* 
népet, hogy fém az Istenek
től, fém az emberektől femmi 
fegítséget nem nyerhet; mint
hogy mind a’ kettőtől el-ha- 
gyattatotL: azért mint menny
ből küldettetett vezért ötét 
kövesfék. Engedtek neki, út- 
S ti
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fa indúltak, magok fém tud
ták hova mennek. De fém- 
mi nem esett nekik olly ne
hezen, mint a’ víznek fzük 
volta — Móses hogy a’ né
pet annál inkább a’ maga 
réfzére vonhassa: törvénye
ket adott nekik , mellyek 
minden halandóknak fzoká- 
faikkal ellenkeznek. Minden 
dolgokat utálatosoknak tar
tottak ok , meilyeket mi 
fzenteknek tartunk, és a’ mi 
nekünk tilalmas , az nekik 
fzabad. A’ kost meg-ölik, 
Jupiter Hammonnak gyalá- 
zat.jára: az ökröt meg-áldoz- 
zák, mellyet az Egyiptomi
ak Apis neve alatt tifztelnek. 
A’ difznó húst nem eí'zik: 
mert ők régen rühesek vol
tak, melly nyavalya ezt az 
állatot nagyon járja. Az he
tedik napon (úgy képzelik) 
hivalkodni kell, mert akkor 
vagyon vége az ö munkáink
nak: az hetedik efztendőben
is nyúgofznak, hogy a’ ma
gok henyefégeknek eleget-te- 
hessenek. Nemző tagjoknak 
egy réfzét el-mettfzik, ’s más 
népektől úgy kiilönbbözte- 
tik-meg magokat. Az Egyip
tomiak fok-fele állatokat tifz- 
telnek ; de a’ · Zsidók tsak

e

eggy lelki Valófágot tarta
nak magok Isteneknek , és 
azokat istenteleneknek tart
ják, kik valamelly matéria- 

ól kéfzültt emberhez hason
ló képeket tifztelnek. Az ő 
nagy és örökké-való Istenek 
változhatatlan, azért is neki 
Víz ő városaikban fém temu 
plomai fém képei nintsenek, 
A’ Királyoknak és Tsáfzá-

roknak nem hízelkednek. Or- 
fzágok bövölködik igen ma
gas és fzép pálma fakkal. — 
Leg-nevezetesebb hegyek a’ 
Libanus, és a’ mi oily me
leg Orfzágban különös, ez 
az hegy híves és havas. Itt 
ered a ’ Jordán, melly nem 
a’ tengerbe foly, hanem eggy 
vagy két tón által-megyen, 
’s úgy omlik az harmadikba, 
melly igen nagy, de igen ve- 
fzedeltnes párázatot. botsát 
magából , mellynek vizét 
femmi ízéi meg-nem mozdít
ja , benne femmi hal fém la
kik , fém oda femmi madár 
nem megyen, (o)

Látni-való ezekből, mitso- 
da tudatlanok voltak a’ Po- 
gáuyok a’ Zsidók’ Historiá- 
jokbaii, ’s minteggyez, vagy 
nem eggyez az ö befzédeka’ 
Sz. Iráísal. Juvenalis rútúl 
vádolja a’ Zsidókat : azt 
mondja: „ A’ Zsidók , mint 
az öclejik, a’fellegeketimád- 
ják : olly babonafok, hogy 
kéfzebbek az ember húst, 
mint a’ difznójét meg-enni: 
meg-útálják és tsúfolják a* 
mi Romai fzokáfainkat: el
lenben a’ magokét félelem
mel meg-tanúlják és megtart
ják. Tsak azt az Isteni tifz- 
teletet betsülik ők , a’ mellyet 
nekik az ö nagy Mósesek a’ 
maga homályos könyvében 
elejekbe adott. Kérjétek 
őket, hogy mutafsák meg- 
nektek az útat; meg.tsalnak 
titeket, mert nem Ö közzű- 
lök valók vagytok. Nem 
mutatják-meg nektek a’ for
rás vizet, hol fzomjúfágto- 
katmeg-enyhítsétek , ha elő-
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fzör meg-nem mutatjátok, 
hogykörnyiil vagytok mettfz- 
ve. Így taníttattak ’s így 
tsrlekefznek ok , hogy az Ö 
atyjaiknak engedelmeskedje
nek , kik minden hetedik na
pon hivalkodni fzoktak. (p) 

L . Karaiták. Környäl-me- 
tdlkede's , Levita, Pafcha. Pha- 
rifieus. Rabbinus. Sadductcus. 
Synagoga, ’j  a’ t.

(a) J o s . Ant. 1. 9. c. 15.
(b) Joseph, aliique pafsim.
(c) Plut. Syrnpos. 1. 4: c. s·
(d) Petron. in fragm. (e) Ta
cit. Hifi:. 1. 5. (f) Jos. Adv. 
App. 1. 2. (g) Tanaqu. Fa
ber. Epift. Crit. T. 1. ep. 6. 
ad Chabrolium. (h) Specta
tor. N. 49 s. (i) Leo M u t .  
Cer. Jud. (k) J u r ie u . Hifi, des 
Dogm. P. 3. c. 5. (1) Leo  
Mut. 1. c. (m) Diód. Sic. 
B ib i. 1. i. c. 194. (n) J u f l . ( o )  
Cor. Tacit. 1. 36. c. a. (p) 
J u v . Sat.

ZsÓLTáR. L .  P s a lm u s .
Z VIN GL I ANUS OK. Eggy

ágok a’ Proteftaníbknak, kik 
Huldrich Zivingeltöl vették 
nevezeteket, a’ ki a’ Tigu-

rumi Cathedralis templom
ban Predikálló volt, és ugyan
azon időben , Lutherrel 
eggyütt magát a’ Romai Ek- 
kleliának ellenébe-tette. Az 
Ür’ Vatsorájáról való értelem
ben kiilönbbözött LutherŐl: 
mert Ő a’ Chriftusnak ezen 
ízavaít: H o c  ejt c o r p u s  meum. 
így értette : H o c  S ig n i f ic a t  
c o r p u s  meum, az az, hogy a’ 
kenyér és bor, a’ Chriítus’ 
testét jelentik: Luther pedig 
a’ Confubftantiatióttanította, 
tudniillik, hogy a’ kenyér
ben jelen vagyon a’ Chriftus’ 
teste és vére. A’ mi az Is
teni kegyelemről való tudo
mányt illeti, abban Zvinglius 
inkább a’ Pelagianufokkal 
mint Calvinuí'sal tartott. Szü- 
lettetett ö 1481-ben a’ Tog- 
genburgi Gróffágban Wil- 
denhausban; el-elett az Hel- 
vetufoknak eggymáfsal való 
liadakozáfokban, mint az ha
zának fzokása fzerént tábori 
Pap, is3i-ben.

jB u liin g e r .  M y c o n .  B ib l iá n -  
d e r .  G  v a l t e r .  P lo t t in g , B o l 
z e  e h ,  H o o rn b e c k . &c.

V.

V ALENTINIANUS OK. Eret- 
nekek a’ II. Században, 

Antoninus Pius Tsáfzár alatt. 
Neveket vették Valentinus- 
tól, eggy Egyiptomi Plato
nicus Pliilofophustól. Ez a’ 
Secla leg nevezetesebb volt 
a’ Régiek köztt, ’s a’ Gno- 
fticusoknak tudományokat 
hozta világ elébe. A’ mint 
a’ Régiek írják felőle: mi
dőn eggy Páspökféget ö előt

te más nyert ei, mérgében 
az Ekklésiától el-fzakadt, ’s 
a’ régi tévelygéseket meg-ú- 
jította. Ezt Tertullianus vi
lágosan írja felőle. De tud- 
ni-való , hogy majd minden 
Eretnekekről illyen dolgot 
fzoktak költeni. Valentinus 
harmintz Isteneket mondott, 
kiket Neonoknak, az az örök
ké-valófágnak nevezett: ezt 
ΰ vagy Heíiodusból, vagy 
4 (a*
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(a’ melly hihetőbb) a’ Ziidók- 
nak romlott Cabbalájokból 
tanulta. Azt mondta, hogy 
az Aeonok közzűl tizenöt 
férjfi, tizenöt pedig afzí'zo- 
nyi nem : ezektől fzármazott 
a’ Christus, mint valamelly 
Pandora; és a’ melly testet 
az égből hozott, azt a’ Szűz 
Mária’ méhén , mint vala
melly tsatornán, úgy botsá- 
totta által: azt is mondta, 
hogy nem minden emberek 
támadnak-fel. Ezen tévely
gését Egyiptomban, Romá
ban , és más hellyeken ter- 
jeíztette. Az ö követöji a’ 
Gnoíticusokhoz isrágafzkod- 
tak, ’s magokat azokról ne
vezték. Valentinus eggy E- 
vangyéliomot és Zsoltárokat 
adott-ki. Romába ment: tu
dományát meg-tagadta: de 
ez nem foká tarto tt; mert 
elébbi értelmére vifzfza-tért. 
Ireiucus és Tertullianus írtak 
ellene. A’ Valentinianusok- 
tól fzármaztak az H e r a c le o ·  
n i tá k  , iX Ia rc io n itá k  , C o la r ·  
b q f ia n u s o k . ’s a’ t .  J a jt . in 
Diai. c. Tryph. I r e n . 1. x. c. x. 
Tértül, c. Valent, c. 4. Epipk. 
Hser. 31.

f  VALDENSESEK.vagy A l- 
bigensesek. Eggy Secta 
Frantzia Orfzágban , melly 
Olafz Orfzágnak Savója Tar
tományában ma is virágzik. 
Ä’ Valdenseseknek eredete
teket némellyek az Aposto
loktól, mások Sylveíter Pá
pától, mások eggy Claudius 
nevű Turinumi Püspöktől 
hozzák, a’ ki a* IX. Század
ban epen azon Hitre tarto
zó dolgokban különbözött a’

Romai Ekkléfiától, a’ rnellye- 
ket vallottak azután a’ Val- 
densesek, kik a’ Turinumi 
Diteceíisben laktak. A’ ne
veket vették vagy eggy Val- 
den nevű várostól, vagy a’ 
Wáld Német fzótól; mert er
dőkben laktak, vagy az O- 
lafz Faldefi ízótól , melly 
völgyekben lakó embereket 
tefzen , vagy pedig Petrus 
Valdustól. Ez eggy Lioni 
gazdag kalmár volt, né- 
mellyek fzerént az VII. má- 
fok i’zerént a’ XI. mások íize- 
rént pedig a’ XII. Század
ban , 1170. táján. Azt be- 
ízéllik felőle , hogy midőn 
ö eggykor mákokkal befzéll- 
gelne, eggy a’ jelen-lévő em
berek közzül hirtelen le-ro- 
gyott, és meg-halt: ez a’ lá
tás annyira meg-illette ötét, 
hogy minden jofzágát el-ad- 
t a , azt a’ ízegényeknek οΓζ. 
togatta,és más életnek nemét 
kezdett élni. A’ Biblia’ ol
vasásához fogott, és azt az 
Ő hozzá gyűlni ízokott foka- 
íagnak világosította, Fran
tzia nyelvre le-fordította, ’s 
másokkal le - íratta. így ő 
tsak hamar el-híresedet. Sok 
követőket talált, kiket Val- 
denl'eseknek neveztek. III. 
Sándor Pápa, mind a’ Laté- 
ranumban, mind Frantzia Or
fzágban CouGÍliumokat tar
tott ellenek. III. Lucius eggy 
kemény Bullát adott-ki felö
lök. A’ Püspökök, Prasla- 
tusok , nevezetesen Sz. Do
monkos és Sz. Ferentz, a’ 
nép előtt igen gyűlöllégesek- 
ké tették őket. Ö ellenek ál- 
iíttattalolt azlncpiilitio, xao*- 

baa
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ban pedig hadat indítottak 
ellenek, mellyet Szent Had
nak neveztek. Ez az had a’ 
Valdenfesek közzúl 70000. 
el-vefztett: mindazáltal egéfz 
Frantzia Orfzágban el - ter
jedtek Ők. Az lnquifitio on
nan ki-kergette őket Angliá
ba , Helvetiába , Német , 
Tseh , Lengyel Orfzágba , 
Olafz Orizágnak Savója ne
vű Tartományába; hol ma 
is laknak, és régi Confeslió- 
jokát követik : Religiójok 
a ’ Reformátusokéval meg-

^Noha a’ Romai Ekkléíia 
lókat munkálkodott legyen 
eleitől fogva a’ Valdenfefek- 
nek meg térítéfekben : mind
azáltal mintcggy két fzáz 
eí'ztendÖktÖl fogva Luther és 
Calvinus előtt, lzenyvecLhetö 
tsendefségben’s majd minden 
üldözés nélkül éltek ők. Ékes
kedtek ők mind azokkal a’ 
virtufokkal, a’ mellyeket 
eggy ollyan tárfafágban fel
lehet találni, melly a’ világi 
pompás életet követő embe
rektől magát külön í'zakafzt- 
ván, az esmeretlen kőfziklák- 
nak völgyeik között Lakott. A’ 
magok kezeiknek munkájok- 
nak, ’s eggymás köztt való ke- 
reskedéfeknek hafznából él
tek ők : magok közzül vettek 
feleféget, ’s a’ magokon kí- 
vül valókkal való öfzve-há- 
zafodástól irtóztak. A’ Pa
pokat nagy tifzteletben tar
tották. Az házi gazdák majd 
tsak-nem í'enkitöl nem függő 
hatalommal bírlak. Azon
ban nem voltak ők épen es- 
mereUenek. A’ fzotnízéd Ca-

C c

tholicufok esmerték őket, 
igazíággal is bántak ő velek; 
’s minthogy máfoknál hüsé- 
gefebbek voltak , azok az ö 
ízolgálatjokkal örömest éltek. 
Kivaltképen az afzfzonyi ne
met a’ dajkafágra a’ leg-föbb 
Házakban is alkalmaztatták: 
és ez a’ kitsiny ’s alá-való 
környül-állás volt az oka an» 
nak a’ tsendes békefségnek, 
mellyben ők éltek- Emma
nuel Philibert Sabaudiai Fe
jedelem kezdett ö ellenek a’ 
Vallásért hadat i n d í t a n i ,  
mellynek 1561. efztendöben 
vége lett. Azután békefségek 
volt a’ XVII. Századnak kez
detéig. 1603. efztendöben Ká- 
rolyEmmanuelFejedelemLel- 
ki - esinéretnek fzabadfágát, 
fzabad Isteni tifzteletet, é® 
lakó-hellyet engedett nekik a’ 
magok völgyeikben. Ugyan
ezen Fejedelem meg-tsende- 
fitette azokat az háborúfágo- 
kat, mellyek i6ao. eíztendő- 
ben tsak némelly Ekkléíiák 
ellen lettek. Azután pénzen 
vettek magoknak Decretu- 
mot, mellynek ereje fzerént, 
a’ melly jhellyeket tölök el
akartak venni, azokat vifz- 
fza-nyerték, ’s magoknál még
is tartották. 1638. efztendö
ben is kívánatos Decretumot 
nyertek Chrifiinától, mellyet 
meg-erösített Károly Emma
nuel 1649 és 1653. efztendö
ben. A’ Fejedelmeknek ezen 
kedvezéfek nagy figyelmetes- 
féget indított a’ Romai Papi 
Rendben, melly a’ Fejedel
met arra bírta, hogy a’ Val- 
denfeíek’ T udományokat job
ban meg-visgáltatna. E’ do- 
S ( lojj-
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Jognak alkalmatofságával ír
ta a’ Fejedelem’ parantsolat- 
jára ama’ nevezetes munkát 
Maré. Aur. Rorenco. Narra- 
zione deli Introduzione delle 
herefie nelle valli. 1632. Az 
az ítélő fzék is, melly de ex- 

ftirpandis haereticis & de pro
paganda fide neveztethetik, a’ 
dolgot ízorgalmatofan für- 
gette. Midőn ellenek femmi- 
re nem mehettek, nyilván-va
ló gyermeki hazugságokkal 
Vádolták Őket VII. Filep e- 
lött: p. o. hogy a’ Valdenfe
feknek gyermekeik rémítő 
tsudálatos termettel, fekete 
nyakkal, és fzájokban négy 
for foggal fzülettetnek. Az 
erötelen, különbben jó Feje
delem, ezen befzéd által eíő- 
fzör meg-engedte magát tsa- 
lattatni; de majd mikor ma
ga fzemeivel akarta a’ dolgot 
meg-visgálni, éfzre-vette a’ 
tsalárdságot, ’s a’ Valdenfe- 
íeknek nala lévő követeiket 
békefséggel vifzfza-botsátot- 
t a , ’s őket többé háborgatni 
nem engedte. Eggy - diaijá
ban gondolván a’ dolgot, a’ 
Valdenfefeknek állapatjok 
,1'zenyvédhető, és a’ Frantzia 
Orfzági Hugonoítákéhoz ha- 
fonló volt. Mikqr ezek tsen- 
defségben éltek, amazokat 
fém háborgatták; mert a’ Fe
jedelmek tartottak attól, hogy 
ha lpg-kevefebbé üldöztettet- 
nek is, azonnal által mennek 
Frantzia Orfzágba, hol őket 
örömmel fogadják.

De azon kedves Decretum 
Után, mellyet 16$3-ban Ká
roly Emmanuel adott volt a’ 
Valdenfefeknek, tsak hamar

kemény üldözéfek következ
tek őreájok; mellyeknek ere
detek kétség kívül a’ Spanyol 
udvarból fzármazott. Tudni
illik ennek az Udvarnak tit
kos ízándéka a’ volt, hogy 
valamelly jó alkalmatofság 
gal Pignerol várára melly 
Frantzia Orfzág’ határában 
volt, véletlenül reá üfsön, ’s 
azt el-foglalja, hogy így a’ 
Frantzok előtt az Olafz Or
fzágba való utat el-zárja, 
vagy azt igen nehézzé tegye. 
De hogy ők az említett vá
rat addig el - foglalhassák, 
míg a’ Valdenfefek magok 
hellyekben maradnak, kik a’ 
Spanyoloknak tsak nevektől 
is iízonyodtak, ’s Pignerol’ 
fzomfzédfágában laktak, és 
a’ Spanyoloknak máríökfzor 
fok akadályokat tsináltak, 
azt lethetetlennek tartották: 
azért a’ Spanyolok el-végez- 
ték , ’s Károly Emmanuelt is 
reá vették, hogy a’ Valden
fefek végképen el-t.öröltettes- 
fenek. Az említett Fejede
lem azért 1654-ben parantso· 
latot adott-ki, mellynek in
dító okául azt a’ fzínt adta, 
hogy a’ Valdenfefek a’ ma
gok határaikat kiszélesítet
ték. Azért a’ parantsolatnak 
ereje fzerént 20. napok alatt 
vagy Catholicufokká lenni, 
vagy pedig három nap alatt 
jóízágoknak el-hagyásával, 
mellyet tsak a’ Catholicufok- 
nak adhattak-el, Olafz Or- 
fzágból ki-kellett nékik men
ni; a’ kik pedig a’ kettő köz- 
zúl valamellyiket nem tsele- 
kedték, azok halálos bünte
tésbe estek. Illy állapatban
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az Hertzeghez folyamodtak 
Ők, a’ magok régi privilégiu
maikra apelláltak, ’s kérték 
a’ parantsolatnak meg-vál
toztatását. De az ö inítan- 
tiájokra fegyveres vitézekkel 
feleltettek; a’ Frantzia fereg 
reájok ütött, de XIV. Lajos
nak tudta ’s engedelme nél
kül , a’ mint a’ Király maga 
azt fzentül vallotta. Né- 
mellyek közzülök kegyetle
nül meg - ölettettek, máfok 
tömlötzre hányattattak, má
fok a’ köfziklák köztt el-rej- 
teztek, hol az éhség és nyo
morúság miatt életek-veí'ze- 
delemben forgott. Illyen ál- 
lapatban lévén folyamodtak 
ok a’ Proteílans Fejedelmek
hez, nevezetefen az Angliai 
Parlamentumhoz és Crom- 
welhez.Ezfel-vette az Ö ügyö
ket , mind a’ Sabaudiai Her
tzeghez, mind XIV. Lajos
hoz , mind az hatalmafabb· 
Proteílans Fejedelmekhez 
hathatós levelet írt, ’s kérte 
őket, hogy a’Valdenfefekért 
vefsék közbe magokat a’ Sa
baudiai Fejedelemnél. De 
minthogy Ő minden kérésével 
is femmit rajtok nem kön
nyebbíthetett; eggy különös 
követet küldött Turinba, a’ 
kit XIV. Lajosnak és Cardi
nalis Mazarininak óltalmok- 
ba ajánlott. De ennek a’ kö
vetségnek is, mellynek tzélja 
a’ volt, hogy a’ fzámkivet- 
tettek hívattafsanak vifzfza, 
valamint a’ Cromwel és a’ 
Proteílans Fedelmek kérőiek
nek, feinmi hafzna nem volt, 
azon az ajándék pénzen kí
vül , niellyet Cvoímvel az ö

fzámokra gyűjtött, ’s a’ Ge* 
nevai Tanatshoz κ. Jun. ι6$$. 
a’ végre küldött, hogy közt» 
tök oízfza-ki, melly volt aooo. 
font Sterling. Midőn végre 
Frantzia Orfzágban a’ Nan
te fi Edictum fel-bontattatott, 
Piemontban fém köveztek 
többé a’ Valdenfefeknek, ha
nem 1689-ben, valakik még 
közzülök voltak ottan, mind 
ki-üzettettek. Nagy réfzént 
Helvetiának Frantzia réfzei- 
be vették magokat. De né
kik magok hazájokon kívül 
élni el - fzenyvedhetetlennek 
tettfzett; azért, mint a’ kétség
be efettek fzoktak tseleked- 
ni, eggykor el-végezték ma
gokban, hogjr régi lakó-hellye- 
ket, mellyet kéréfsel meg- 
nem nyertek, eröfzakkal fog- 
lalják-el. Ki-üzettctéí'ek után 
tehát minteggy nyóltz efzten- 
dővel, nem több, hanem tsak 
900. közzülök, kétség kívül 
a’ Frantziák’ és Helvetufok’ 
titkos fegítségekkel,Nion mel
lett a’ Genevai tónál öfzve- 
adták magokat, régi lakó- 
hellyeiket erő vei el-foglalták, 
’s Victor Amadeusnak elle
nek küldött ferege ellen, ma
gokat hat efztendeig vitézül 
oltalmazták. Ez időben ki
ütött a’ Spanyol és Frantzok 
köztt való hadakozásnak tü
ze Olafz Orfzágban, melly- 
be Sabaudia is belé eleg}re- 
dett. Azt írják, hogy XIV. 
Lajosnak tzélja a’ lett volna, 
hogy ő a’ Valdenfefeket eggy 
fzabad és fenkitől nem függő 
Közönségs-Tárfafággá akar
ta tenni, hogy azoknak tárfa 
íágok néki minteggy őrző köz

fal

4 ' *
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fal lenne Sabaudia ellen. A- 
karmint lett légyen a’ dolog, 
Victor Amadeus látta, mitso- 
da vefzedelem fenyegetné Ötét 
a’ Valdenfefek réfzekről, ’s 
fzentül és böltsen által-látta 
azt is, melly méltatlan fzeny- 
vednek azok. Azért örökös 
békefséget kötött velek, régi
Íirivilegiumaikat nékik vifz- 
za-adta; meg-engedte, hogy 

az Ö tartományokban minden 
jófzágaikkal i n f l a t u  q u o  bír- 
hafsanak. Ez időtől fogva 
Ök ismét vifzfza - mentek a’ 
Fejedelem eránt való enge- 
delmefségre, ’s leg - kifsebb 
üldözést ’s háborgatást fém 
ízenyvednek. Sok fzámki- 
VeLettek mentek-vifzfza, kik
hez igen fok Frantziák adtak 
magokat. Ez idő után nagy 
hidegeket mutatták ők a’Fe
jedelem eránt a’ követke
zett hadakozásban; magok 
tartományokat vitézül oltal
mazták, tsendefen, ’s Fe
jedelmek eránt engedelme- 
fen vifelték magokat. A’ 
Fejedelem úgy nézi Őket, 
mint jó lakó fokát és ka
tonákat ; a’ b é k e f s é g e t  
mellyet velek Kötött, l'zeutűl 
meg-tartotta , ’s másoknak 
eröfzak-tételek ellen oltal
mazta; főt már most a’ köz
nép is le-tettc ellenek való 
gyiilölfégét. A’ Valdenfesek 
három nagy Völgyekben lak
nak, a’ Lucernái, Perouzi- 
ai, és St. Martini völgyek
ben, és a’ Perouziai és Lü- 
cernai völgyek köztt fekvő 
Prarüfiiu. S. Barthelemi, és 
Rocheplate nevű hely Cégek
ben. Leg-nagyobb és leg

412

népesebb a’ Lücernai völgy. 
iS. Piemonti mért-főid az 
hofzfza. E z e n  Ekkléfiák 
vágynak benne: G a r c i l l a n e ,  
C a m p ig lu n , F e n i l ,  B u b b ia  

n a , L u c e r n a , R o r a s .  S . J e a n ,  
- r in g r e g n e ,  La T o u r ,  V i l l a r . 
B o á i . A’ második völgy a1’ 
Perouziai, mellynek hofzfza 
io. Piemonti mért-fold. A’ 
benne lévő Ekkléfiák ezek. 
P o r te s .  S . G e r m a in .  P r a r n o l.  
V i l ia r s ,  P in a c h e . P e r o u z e .  
Az harmadik völgy S . M a r t in  
hofzfza 16. Piemonti mért
föld. A’ henne lévő Ekklé- 
liák ezek: F r a is ,  R o d e r e t ,  M a ·  
c e l ,  S a ls a , M a n e i l l e  , C h ab-  
r a n t , S . M a r t i n ,  B o u v i l s ,  F a e t ,  
R i a c l a r e t , P e r in n e . Az em
lített völgyeket rémítő ma· 
gasfágú kö-fziklák kerítik 
minden felől, mellyek majd 
io. holnapig fzüntelen való 
hóval fedeztettetnek , és így 
meg-járhatatlanok: kiváltké
pen a’ S. Martin völgye leg
jobban meg van a’ termeiket 
által erösíttetve ; tsak eggy 
luk vagyon, az is'eggynagy 
kóizikiaa által , mellyen a’ 
völgybe lehet menni. Ez a* 
luk vagy á lta l-ú t, tsak olly 
fzéles , mint a’ rajta által-fo- 
lyó febes Germanaskve ne
vű patak , mellyen eggy ma
gas híd vagyon építve , 
mellyet ha el-rontanak, a ’ 
völgybe lehetetlen menni. Az 
havasokon , mellyek a’ völ
gyeket korül-vefzik, hét l'zép 
tavak vágynak. Minthogy 
ök pufzta kőfziklák köztt él
nek , a’ föld-mív elés nein 
nagy divatjában vagyon közt- 
tök, hanem fő dolgok a’ le-
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lyem főnás; kivált la Tour 
városa a’ fok felyem fabri- 
kák által igen virágzó álla- 
patban vagyon. A’ magok 
tartományokban minden hi
vataltól meg - vágynak ok 
fofztva, ki-vévén azt, hogy 
Nótáriusok és borbélyok le
hetnek ; de a’ magok tarto
mányokon kívül ollyan hi
vatalra veheti-fel őket a’Ki
rály , a’ miilyenre akarja. 
Mint katonákat nagyra be- 
tsülik őket. Az hadakozás’ 
idején magok közzül magok 
állítanak ők Regementeket, 
rnellyeknek tifzteik is ma
go k Vállásokon valók. Mind
nyájan katonák ők; minden
nek magának vagyon flintá
ja, a’mellyllyel való éléshez 
jól tudnak, kiválta’ kemény 
lövésben igen gyakorolttak. 
Eggy közönféges Igazgató a- 
latt vágynak ; de vágynak 
magoknak is elől-járójik, kik 
a’ kissebb dolgokat közttök 
folytatják. Az Intendant, 
vagy a’ közönféges Igazgató 
vigyáz mindenekre ; az igaz
gatás’ módja jó , és nem ke
mény : az eröfzak közttök 
esméretlen dolog , a’ nép 
tsendes terméfzetü , maga 
dolgához látó, magát a’ tör
vényhez intéző annyira, hogy 
az utolsó békesíégtól fogva, 
lóha nem történt példa , 
hogy valaki hóhér’ kezébe e- 
sett volna. Az Udvartól 
minden parantsolat az Inten- 
danlhoz megyen, kit Ők Bar- 
betnak neveznek , melly név 
az ő nyelveken tsak a’ Papo
kat illeti. A’ magok völ
gyeikben a’ Y'allásnak tükél-

letes fzabadfágával élnek Ők; 
tsak ez a’ kiilöubbfég ná- 
lok, hogy némelly templo
moknak tornyaik és harang
jaik vágynak, némellyeknek 
nintsenek, melly attól az ál- 
lapáttól vagyon, a’mellyben 
minden Ekkléíia a’ békesfég- 
tételkor találtattatott. A’ Pa-
Itok a’ templomban prédikáll- 
íatnak valamit akarnak, ’* 

akarmelly vetélkedéseket elő
hozhatnak. A’ Prédikátor- 
fágra menendők Genevában, 
Laufannában, és Balileában 
fzoktak tanulni, ’s az hiva
talra is fel-fzenteltettetni; az
ért nem tsuda, hogy az Hel
vetica Confesíiót egéfzen be
vették, a’ Genevai Liturgiát 
követik , Osterwald’ Cate- 
chismusával élnek. Régen 
az Ehkléíiai fenyíték nálok 
igen kemény volt; még a* 
törvény-fzéken is, annyival 
inkább a’ kÖz-befzédben, az 
eskiivést tilalmasnak tartot
ták. Már most a’ törvény- 
fzék előtt meg-eskiifznek Jog
ra i facrojanii Euangelii. A’ 
tifztátalanokat az Ekkléíia’ 
társafágából ki - tiltják, ’s 
azokat ez előtt - közönféges , 
most pedig különös poeniten
tia tartások után vefzik ab
ba vifzlza. Az Isteni tifzte- 
letet Frantzia nyelven vifzik- 
véghez ; noha a’ magoké 
Piemönti és Frantziából 
öízve-zavarodott nyelv. A* 
Bibliát is 1 rantzia nyelven 
olvafsák. Az ifjú Prédikáto
rok míg hívaiaJjckefik, addig 
a’ deák i  skolákat fzoktak 
tanítani. A’ Prédikátorok
nak az Ekkléíia ád házat, éf 
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fizetést, mellynek eggy ré- 
fzét az Angliai Király küldi 
nekik. Eggy hivataliján lé
vő Prédikátornak efztendei 
•fizetése mintegg}' 30. Ster
ling; azokat pedig kik már 
hivatalt nem vifelnek, az Kol- 
landufok tartják. Az An
gliai Királynak Turinban la
kó Követének Papja, minden
kor a’ Valdenfesek közzül 
fizok ott lenni; de az Isteni 
tifzteletet az Angliai Litur
gia fzerént tartozik véghez
vinni. Az Ekkléiiáknak Tör
vény fzercnt minden két efz- 
tendöben Synodust, vagy 
Gyűlést kellene tartani; de 
rend-fzerént az harmadikban 
tartják azt. A’ Synodusban 
minden Papoknak vagyon 
hellyek, ’s minden Ekkléíiák 
két Deputatufokat küldenek. 
A’ Papok magok közzül vá
lasztanak eggy Moderátort, 
a’ ki a’ kővetkező Synodufig 
a’ Papi rendnek Feje, kinek 
hatalma vagyon arra, hogy 
Papokat ízentelhefsen - fel. 
Az Intendant a’ Király’ ne
vével, mint tanú, minden Sy
nodusban jelen vagyon : a’ 
Synodust meg-elözö Isteni 
tifzteleten a’ Catholicufoknak 
is fzabad jelen lenni, azért 
is illyenkor a’ templom Ca
tholicus Papokkal tele va-
Syon. Az Intendantnak a’ 

ynodusban nints fzava: de 
a’ végezéfeknek a’ nevét 
alájok írja, ’s az által erösít- 
tettetnek-meg. A’ Secretarius 
a’ végezéfeketle-írja, ’s nyóltz 
napok alatt belőlök eggy 
írás az ígazgató-fzékhez kül- 
dettetik, az Angliai Király

nak is fzoktak eggyet kül
deni. Az Intendantnak fizo- 
rosan meg-vagyonparantsol- 
va , hogy magát a’ Synodus
ban minden lehető nyájjas- 
fággal vifielje. A’ Synodus’ 
tzimere eggy világofság , 
melly körül hét tsillagok 
vágynak ezen íráfsal. Lucet 
in tenebris, melly a’ Tőle 
rantiának világos jele. Ez a’ 
Valdenfeseknek mai állapat- 
jok, mellyben ők a’ világ
nak több réfzeítöl külön a’ 
magok völgyeikben tsende- 
sen és bóldogúl élnek. A’ 
mostani Király, a’ maga Aty
jának példája fzerént, nagy 
óltalmazójok, ’s taplálojok 
nékik; mellyet meg-mutatott 
abban, hogy midőn ez előtt 
eggynéhány efiztendőkkel az 
ö völgyökben nagy éhfég 
uralkodott , őket a* Király
fabonával a’ maga tárházá

éi gazdagon táplálta.
Cav. Hilf. litt. Sasc. Wal

dens. Du Pin. Ch. Hilt. Cent. 
13. Roger. Rajner. Perrin. 
y]en. Silv. Relation veritable 
de Piemont. Leger Hill. Gen. 
des Eglises Vaudoifes. &c.

f Valesianusok. Eretne
kek , eggy Arabiai Philoiö- 
phusnak Valeíiusnak tanít 
ványi, sjo-efztendö tájban,, 
a’ ki azt tanította, hogy a’ 
gonofz kívánságnak erejé
nek az ember ellene nem 
állhat; főt az Isteni kegye
lem fém győzödelineskedhe- 
tik rajta. Ezen az okon azt 
mondta , hogy az ember
nek eggy úta az idvefségre 
tsak az, ha magát ki-herél- 
teti. Az Origenes’ követöjí
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épen így gondolkodtak. A’ 
Philadelphiai Püspök kárhoz
tatta Valeíiust: nem különb
ben a’ több Napkeleti Ekklé- 
íiák is. A’ Valefianufok nem 
tsak magokat herélt*tték-ki, 
hanem az ö közttök meg-for- 
dúló utazókat is. Ez a’Secta 
nagyon el-terjedt Arabiában, 
nevezetesen Philadelphia’ vi
dékén. A’ Valefianufoknak 
más tévelygéseik is voltak. 
Meg-vetettÄ a’ Törvényt és 
a’ Prophetákat. Epiph. Haer. 
5S. Auguji. Haer. 37. Baron.

VALLaS. L. Religio.
V anprastas . Az Indiai 

Braminek köztt Remeték , kik 
felefégeikkel és gyermekeik
kel az erdőkben laknak, és 
tsak ollyan füvekkel és gyü- 
rnöltsökkel élnek, mellyeket 
munka nélkül Szerezhetnek. 
Sokan még a’ gyökeret fém 
merik fel-fzakafztani attól 
félvén, hogy valamelly fűnek 
a’ lelkét a’ testéből ki talál
ják hajtani. Igen kegyes em
bereknek tartják őket.

A . Roger. Difs. on the 
Bramins. P. 1. c. 3.

Varellas. így nevezik 
Peguban az Isteneknek tem-
f lomaikat, mellyek harang 

ormára vágynak építve, és 
lök kints vagyon bennek. Az 
ajtóban eggy vizes edény 
vagyon, a’ mellyben a’ tem-
Íltomba menők lábaikat
zokták meg-mosni. A’ ki 

altemplomba megyen, tisz
teletnek jeléül kezeit fejére 
tefzi. Eggy illyen templom
ban fzáz húfzezcr Istenek is, 
vagy inkább Hieroglyphu- 
mok vágynak, mellyeket a’

Napkeletiek olly igen fzeret- 
nek. O v in g to n .

Vasórnap. Az Hétnek elfő 
napja, mellyet a’ Kerefztyé- 
nek a’ Chriítus’ emlékezetéra 
fzentelnek. Nagy tisztelet
ben volt ez a’ nap az elfő Ke- 
refztyéneknél az Apoítolok- 
nak idejektöl fogva, a’ kik 
felöl azt mondja a’ Sz. írás, 
hogy ők ezen a’ “napon gyül- 
tek-öfzvelstenitifzteletre. Ext 
a’ napot Szombatnak is hív
ták, minthogy a’ Zsidó Szóm·» 
bat hellyett tartották. A’ Ré
giek a’ Romai nevét meg-tar- 
tották és D i e s  S o l i s n a k .  ne
vezték: mert a’ Romaiak a' 
hétnek elfő napját a’ Nap
nak Szentelték.

A’leg-közönfégesebb Isteni 
tifzteleten kívül, mellyet Va
sárnap’ Szoktak gyakorolni a’ 
Kereíztyének: az ezen nap 
eránt való tifzteleteket azzal 
is megmutatták, hogy ezen 
bizonyos törvényekhez al
kalmaztatták magokat , ’s 
némelly jó fzokáfokat követ
tek. Ide tartoznak azok a3 
Tsáfzárirendelések, mellyek 
ezen a’ napon minden tör
vényes dolgot meg-tiltottak: 
és tsak az ollyanokat enged- 
ték-meg, a’ mellyeket Szük
ségből és fzeretetből kellett 
tselekedni. Épen illyen tifzte- 
letet mutattak a’ régi Pogány 
Romaiak is az ö isteneiknek 
Innepeik eránt: mert azokon 
Semmi törvényes dolgot nem 
folytattak,hanem tsak azt tse- 
lekedték, a’ mire vagy a’ fzük- 
fég vagy a’ Szeretet kötelezte 
őket. Meg-tarlóztatták ma
gokat ezen a’ napon minden 

viJá-



4ió V as.. V ed.

világi és fzolgai munkától; 
ki-vevén a’ fzükfégnek és ir- 
galmafságnak munkájit. Con- 
áantinus Tsáfzár ugyan meg
engedte a’ fzántást és. az 
aratást: de az Ekkléfia azt 
foha-fem hagyta jóvá, ha
nem a’ közép úton maradt; 
fém a’ fzüktégtelen munkát 
meg-nem engedte : feni a’ 
fzükfégest meg-nem tiltotta, 
ha a’ környiil-álláfok kíván
ták. Vasárnap’ nem volt 
fzabad a’ Kerefztyéneknek 
játék - néző hellyre menni. 
Mind a’ két Theodofius tör
vényei tiltják a’ viaskodást, 
Játékot, ’s lovaglást a’ Cir- 
cusban. Nem különbben az 
Ekkléfiai törvények is mind 
ezeket a’ múlatfágokat tilal
mazzák. De az embernek 
meg-újítáfára tartozó tifztes- 
féges múlatfágokat megen
gedték : azért is Vafárnap’ 
vendégeskedtek, de mérték
letesen , és azon még Böjti 
időben fém böjtöltek.

Melly nagy tifzteletet mu
tattak legyen a’ Kerefztyé- 
nek a’ Vasárnap eránt, meg- 
tettfzik továbbá onnan; mert 
I . )  akkor nem volt fzabad 
az Isteni tifzteletet el-múlat- 
n i ; hanemha valaki beteg 
vagy rab vólt, vagy fzámki- 
vetésben élt, vagy valamelly 
pagy fzükfég akadályoz tatta- 
meg az embert a.) Még a’ 
leg-nagyobb üldözésnek ide
jén is meg tartották a’ Va
sárnapi Isteni tifzteletet; az 
honnan fokfzor az ő gyüle
kezetekben ütöttek rajtok a’ 
Pogányok , ’s onnan hordták 
őket tömlötzbe. 3.) A’ va
sárnapot meg - előző estve

vagy éjfzaka is öfzve-gyiil- 
tek Isteni tifzteletre. 4.) Pre- 
dikállottak, még pedig fok 
hellyen kétfzeris: az iiol pe
dig dél után nem predikál- 
lottak, ott könyörgést tar
tottak. 5.) Azokat keményen 
meg-bűutették,a’ kik a’Vasár- 
napot mag-rontották, neveze
tesen azEkkléfiábóI ki-rekefz- 
tették őket,a’ mintazApoíloli 
Confiitutiókbo 1 és fok Conci- 
liumoknak Canonaikból meg- 
tettfzik. A’ Romai Brevia
rium, és más Officiumok, a’ 
Vafárnapokat két rendre ofzt- 
ják: az elfő rendbe tartoz
nak Palmarum, Húsvét, Ad
vent , Pünköst ’s a' t. a’ má- 
fodik rend a’ közönféges efz- 
tendei vafárnapokból áll.

Bingh. 1. 20. c. 2.
Vedam. A’ Braminoknak 

Törvény könyvök, melly az 
ö Religiójokat és Erkőltsi tu
dományokat adja-elő. A’ 
Vedam Samfcortani nyelven 
vagyon írva- mellyet tsak 
azok a’ Braminek értenek, 
a’ kik foha kereskedést nem. 
űznek. Ez a’ könyv négy 
réfzből áll: az 1.) neveRogo 
Vedam. Ez tanít az elfő Prin
cípiumról , az elfő Matériá
ról , az Angyalokról, a’ Lel - 
kékről, a’ Jutalomról , a’ 
Büntetésről, a’teremtett dol
goknak eredetekről és el-mú- 
láfokról, a’Bűnről, a’Bűn-· 
botsátásról ’s a’ t a.) IJfoure 
Vedam. Elő-adja azokat az 
Hatalmafságokat , mellyek; 
minden dolgokat igazgatnak.
3. Sama Vedam. Az ErkÖUfi 
tudományt foglalja magában.
4. ) yíddaravanu Vedam le
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írja a’ Religio’ ceremoniájit, 
a’ templomokat, az áldoza
tokat, az innepeket. De ez 
az utólío darab régen el-ve- 
ízett. Ezen könyvnek ö ná- 
lok minden kétség nélkül 
való méltófága vagyon. Mint
hogy pedig az értelme felöl 
fokát vetélkedtek, azt eggy 
Jaftras nevű könyvben meg
határozták. A’ Vedam a’ 
Braminoknak öt privilégiu
mot ád. Az i.) a’ Pagam in- 
nep , mellyen áldozni is fzok- 
tak: ezt azért tartják, hogy 
a’ Devendre Lovon, vagy a’ 
boldog lelkeknek hellyekbe 
való be-menetelre méltók 
legyenek, s.) Szabad nekik 
a* Satreas nevű Sectát ezen 
innepnek módjára meg-taní- 
tani: a’melly más két Feins- 
jaj és Soudras nevű Secták- 
nak tilalmas. 3.) Szabad ne
kik a’ Vedamot olvasni. 4.) 
mátokat arra tanítani 5.) 
meg-engedi a’ Vedam nekik 
a’ koldulást. Roger. Difs. 
on the Rel. of the Bramins.

VéNEK. így nevezték a’ 
Zlidók magok köztt az olly 
férjfijakat, kik a’ magok ide- 
jekért, tapafztalásokért , és 
böltsesfégekért, a’ nép előtt 
közön leges tifzteletben vol
tak. Hetven illyen Véneket 
válafztott Móses a’nép’ igaz
gatására. Azután a’ Syna- 
gogának ElŐl-ülŐjit, neveze
tesen pedig azok köztt az 
elsőt nevezték Vénnek.

A’ régiKerefztyének is Vé
neknek nevezték a’tifztesebb 
embereket. Az Üj Testamen- 
tomban olly gyakran elő-for- 
dúló Presbyter Izó is Vént te-

D

fzen. Innen neveztettettek 
az első Ekkléfiának GyüléJei 
Presbyteriumoknak, vagy Vé
neknek Gyuléí'eknek.

V e n t u s . L. Széf.
V e n u s . A’ fzépfégnek és 

fzeretetnek Isten-Afzfzonya 
a’ régi Pogányoknál. Cice
ro fok Venusokat említ; (a) 
e’ felől, a’ kiről itt ízó va
gyon, azt írják, hogy ö a’ 
tengerből fzármazott; (b) má- 
fok Jupiter’és Diána’leányá- 
nak tartják: az ö ki férő ji a’ 
Gratiák és Nymphák: eggy 
elefánt tetemből kéfzfiltt íze- 
kérben az hattyúk, galambók, 
verebek, és a’ fzerelem’ Iste
nei vitték ö tét; a’ feje mir- 
tussal vólt koronázva: nyi
lat, kézívet, égő fáklyát hor
dozott. Phidias elefánt tsont- 
ból és aranyból ki-tsinílta 
az ő képét, mellynek ecgyik 
lába eggy tekenős békán ál
lott : Scopas ketske - bakra 
festette: Apelles pedig úgy, a’ 
mint nedves hajjal ki jött a* 
tengerből. Noha pedig Ve
nus leg-fzebb vólt minden Is- 
ten-afzfzonyok köztt: mind- 
azáltal a’ leg-rútabb Isten 
Vulcanus vólt az 0 férje: 
mellyért nem is igen vólt hű- 
féges eránta Venus, hanem 
inkább Márssal fzeretett tár- 
falkodni; a’ minthogy eggy- 
kor az ölében is kapta neki 
ötét Vulcanus. Különösen 
pedig eggy Adonis nevű fzép 
ifjú páfztort fzeretett Venus. 
De mindenek felett leg-neve- 
zetesebb az Ő történetei 
köztt a z , hogy ő Junón és 
Minerván a’ Paris’ ítélete fze- 
rént győzödelmeskedett, a’ 
d Pe-
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Peleus’ és Thetis’ lakodalmá
nak alkalmatosfágával. U- 
gyan is akkor Eris meg-bofz- 
fzonkodvan azon, hogy ötét 
a’ lakodalomba el-nem hív
ták : eggy almát vetett-be az 
Isten-Aízfzonyok közzé, a’ 
mellyre e’ volt írva: „ A’ 
leg-fzebbiké legyen. ” Ezen 
almát Juno, Minerva, és Ve
nus, mindenik magának a- 
karta el venni. Jupiter Pa
rist rendelte köz-bírónak, a’ 
ki akkor az Ida hegyén ju
hokat őrzött. Ezen történe
tet fzépen le-írja Paris Ovi- 
diusnál. (c)

Venust az házasfág’ Isten- 
Afzfzonyának is tartották , 
mellyért is ötét Venus Svade- 
lának nevezték. A’ tengeren 
utazók is magok Patröná- 
joknak tartották ötét, nem 
különbben a’ kertéfzek, kik 
ötét Horten/isnek hívták. Sok
féleképen (zokták ötét nevez
ni a z o n  hellyekről , a’ 
mellyeken tifztelték: P. o. ne
vezték Cypriának, Ida lián i\k 
's a* t. Az ö templomai köztt 
leg-nevezetesebb volt a’ Pa- 
phufi, hol neki (a’ mint Ta
citus említi) hím állatokat ál
doztak , de a’ mellyeknejc 
véreket az óltárnál nem fza- 
bad volt ki-ontani. Ugyan 
Tacitus írja ezen óltárról, 
hogy erre eső foha-fem esett, 
bátor fedél nélkül állott le
gyen is. A’ Venus’ álló-ké
pének femmi emberi formá
ja nem volt : hanem ötét 
egg3’ kerek Figurában adták- 
elö, melly alól fzéles, felül 
pedig hegyes volt: de ennek 
okát nem lehet adni. (d)

Venusnak fok templomai 
voltak Romában. A’ leg
derekabb volt az, a’ mellyet 
neki Venus Genitrix neve a- 
latt fzenteltek , a’ kitől és 
Anchifestől fzármazott Cae- 
far Julius által, a’ ki Aeneas’ 
hja , és Anchifes’ unokája 
vóit. Ezen templomban volt 
Venusnak eggy igen fzép ál
ló-képe, melíyet Cleopatra 
ajándékozott Csel árnak. A’ 
templom előtt volt a’ Julius 
Csefar’ lovon ülő képe. Volt 
Venus Capitolina nevű tem
plom is, es mások, mellyek- 
nek most tsak neveket tud
juk. Híres volt Siciliábana’ 
Venus Erycina'temploma, a’ 
melly tele vólt arany és ezüst 
drága ékesfégekkel, mellye- 
ket annyira tifzteltek , hogj 
azokat fenki illetni fém bá
torkodott. Hamilcar amaz 
híres Carthagói Vezér ezt 
a’templomot fel-prédálta, ’s 
kintseit a’ maga katonáji 
köztt ki-ofztotta. Ezért a’ 
fzentfég-törésért nagy pestis 
fzállott az ő hadi leregére , 
magát pedig a’ maga haza
fijai meg-kínozván fel-akaíz- 
tották. Aelianus (e) fok tsu- 
dákat em lít, mellyek ezen 
templomban estek. Az ál
dozatra való barmok önként 
fzaladtak az óltárhoz. És 
noha az áldozatnak napján 
éjjel nappal égett legyen is 
a’ tűz: mindazáltal azon fo
ha-fem volt hamu , vagy fé
lig égett fa. Ugyan-ezen író 
említi, hogy az Eryciniusok 
eggy Analógia nevű innepet 
tartottak, annak emlékezeté
re, hogy Venus ekkor hagy- 

ta-el
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ta-el Őket, ’s el-ment Libya- 
ba. Ezen ö el-menetelének 
oka a’ vólt, mert ezen tar
tományban a’ galambok , 
njellyek a’ Venus’ kíféröji 
ízoktak lenni, el-fogytak: 
kilentz nap múlva vií'zfza- 
mentek a’ galambok, ’s annak 
emlékezetére í'zentelték a’ Ca- 
tagogirít, vagy Venus’ vifzfza- 
jjövését. Venusnak Corin- 
thusban is vólt eggy templo
ma, mellyben ezer al’zfzo- 
nyok voltak, kik a’ Venus’ 
áldozatában drága pénzért 
engedték a’ férjfijakat réfze- 
íulni. . Innen lett a’ példa-be- 
fzéd. JSon licet omnibus adire 
Corinthum, (f) A’ Babylon i- 
aiaknál a’ Venus’templomá
ban minden afzfzony életé
ben egg^yfzer tartozott a’ ma
ga testet pénzért idegen férj- 
íinak engedni; a’ mellyből 
be-jött pénzt Venusnak fzen- 
teltek. (g) A’ Babyloniaiak 
Venust Mylittának hívták. 
Venus a’ Mythologusok fze- 
rént %’ tenyéíiző terméfzetet, 
vagy a’ xenyefzésnek Princí
piumát példázza, (g) Az Ö 
tengerből való fzármazása 
azt jelentheti, hogy minden 
tenyéfzés nedvesíégböl le- 
fzen: minthogy fokán a’ ré
gi Philofophusok minden do
lognak eredetének a’ vizet 
tartották, (h)

(a) Cic. de Nat. Deor. 1. 3. 
(b) Ovid. ep. 15. (c) Ovid. 
ep. 15. (d) rirg. Aen.l. i.(e ) 
jiel. Var. Hifi. (f) Strabo. 1. 
8. (g) Herod. 1. i. (hi) Lucan. 
1. 10.

*Ver sacrum. Eggyinnep 
a’ régi Romaiaknál. Midőn

£> d

tudniillik valamelly nehéz 
környül-álláfok köztt vólt a’ 
város , az Isteneknek ál
doztak mindent valami ta- 
val'zfzal Mart. 1. n. fogva 
Maj. i. napjáig a’ világra jött. 
Az embereket nem áldozták- 
meg, hanem a’ város’határá- 
bólki-ki'ildötték. Ezt az in- 
nepet nem lehetett a’ népnek 
meg-eggyezéí’e nélkül tartani. 
Az innep’ Ceremoniájit le-írja 
Liv. 22. 10. Carri:> Antiqu. 
lect. 6. Salmas ad Solin. c. 2. 
Pitifcus.

Vertabikts . Az Arme- 
nufoknál vagy Örményeknél 
így hívják azokat, kik a’ 
Theologiában Doctor gtadust 
nyerlek. Ezt ők olly nagyra 
betsülik, hogy ebbe l’zinte 
olly nagy pompával állíttat
nak-be, valamint a’ Papi 
Rendbe; és ezt a’ titulust 
fzinte olly nagynak tartják, 
valamint a’ Rabbi vagy Me
der titulust, a’ meilyíiyel a’ 
Chriílus élt. Minden Religió- 
ra tartó ιό vetélkedést ezek 
a’ Vertabietsek igazítanak- 
el: ezek a’ templomokban a* 
rendes predikállók; a’ külö
nös fzetnéllyek köztt való 
verfengést is ezek végezik- 
el: az ollyan Püspököknek, 
kiknek Doctor graduí'ok nints, 
elöttök mennek; némellyek 
közzülök a’ klaílromoknak 
Elől-járójik : azon igyekez
nek , hogy a’ népnek tifztele- 
tét mennél jobban meg-nyer- 
hefsék: a’ kik hozzájok tífz- 
teletnek okáért mennek, azo
kat ülve fogadják; az Ex* 
Communicatióta, való hatal
mat magoknak tulajdonítják: 
a min··
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minden fertály efztendönek 
eggy harmad réfzét böjtölés
fel töltik; foha meg-nem há- 
zafodnak: jövedelmek az Ö 
hallgatójiknak fokfágolt fze- 
rént vagyon, Doctori méltó· 
hágóknak jeléül eggy különös 
páltzát hordoznak.

F. Monier. Account of Ar
menia.

Vertumnus. Eggy mezei 
Isten a’ Romaiaknai, a’ ki 
Tufciából fzármazott. Sok 
okait adják a’ nevének: né- 
mellyek hozzák az el'ztendö- 
nek förgáfától; máfok onnan, 
mert minden formára tudta 
magát változtatni. így tsele- 
kedett mikor a’ fzép Pomoná- 
val meg-akarta magát ked
velhetni. Ez eggy Hamadrya- 
defek kÖzziil való Nympha 
volt, ’s kertéfzséggel töltöt
te idejét. Minden erdei Is
tenek meg-akarták az Ö fze- 
relmét nyerni; de azok köztt 
Vertumnus ezer formára vál
toztatta magát, míg Pomo- 
nát magához édesíthette: 
most kafzásnak, majd arató
nak , majd fzántó - vetőnek, 
majd fzöló-mívesnek, majd 
gyümölts ízedönek, majd ka
tonának , majd haláfznak, 
majd vén afzí'zonynak képé
ben jelent-meg. Eggykor vén 
aízfzony’ képeben ment a’ Po
mona’ kertebe, köfzöntötte 
Ötét, ’s eggy iára fel - futott 
fzőlö-vefzíizöre mutatván az 
házas életnek halznáról és 
bóldogfágáról kezdett befzél- 
leni: de azzal kevésre ment, 
míg formáját meg-nem vál
toztatta, és magát eggy ifjú 
Isten’ képében meg-nem mu

tatta : azon fzempillantásban 
fel-löbbanta’ Nympha’ tüze, 
’s Vertumnusnak párjává lett. 
Eggy Istennek fern volt több 
állóképe, mint Vertumnus
nak. A’ feje kofzorús volt, 
eggyik kezében eggy farlót, 
a’ máííkban meg-erett gyü- 
möltsöket tartott: az inne- 
pét Vertumnaliának hívták. 
Vertumnus az efztendönek 
íbkféle idejének és gyümöl- 
tseinek példázó képe. Az Ö 
felefégét Pomonát, mint a’ 
Kertélzségnek Isten-Afzfzo- 
nyát úgy lifztelték.

Prop. 1. 4, el. a. Tibuli. 1. 4. 
el. 2. Ovid. Met. 1. 4.14.

Vesper . L. Isteni ti/ztelet.
* Vesta . Prifca. Eggy hí

res Isten-Afzfzony a’ régi 
Romaiaknál, a’ Coelus’ le
ánya , Jupiter’ anyja , Satur
nus’ felefege. Prilcának ne
vezték a’ több Vestáktól való 
különbfégre nézve. Sok ne
vei voltak neki; mint Fauna, 
Fatua , Bona Dea, Opis, Pro- 

ferpina , Mater Deum , Ma
ter Magna, Mater Idea, Dea 
Phrygia, Mater Bereoynthia. 
Eggy thronusban ült, mellyet 
Orofzlánok vontak, kezében 
eggy dobot és eggynéhány 
búza kaláfzt tartott, mel
lette volt a’ fzeretöje Atys. 
Minden dolgoknak anyjok- 
nak tartották ötét; az aíz- 
fzonyok borral áldoztak ne
ki. A’ Papjait Curetes, vagy 
Corybantesaek hívták. Virg. 
iMacr, 1uguß. d. C. D. Struv. 
Synt. Ant.

f  Vesta . Saturnusnak és 
Rheának leánya: Ovidius a’ 
Földnek tartja ötét: ugyan 

oda
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oda mutat a1 Görög fzó Ho- 
fiia  is , az honnan nevét vet
te. iVuma épített neki elófzör 
templomo1 , melly minden 
fzegelet nélkül kerek vált, 
melly a’ fold’ kerek formá
ját jelentette. És minthogy 
azt hitték, hogy a’ földnek 
belfö réfzében eggy fzünte- 
len való tűz vagyon: azért 
a’ Veíta’ templomában min
denkor égő tüzet tartottak. A’ 
Vella’ templomában femmi 
kép lem. volt. Ovidius bo
londnak mondja magát, mi
vel azt hitte, hogy a’ Veíta’ 
templomában képek voltak, 
azután meg-inondja az okát, 
miért nitsenek abban femmi 
képek: mert úgymond a’ tü
zet nem lehet ki - ábrázolni. 
Vestát Szűznek tartották: 
mert a’ tűzbol femmi dolog 
nem fzármazik: azért kellett 
az ő Fapnéjinak is Szüzek
nek lenni. A’ Romaiak a’ 
magok oltalmazó Isteu-Afz- 
fzonyoknak tartották ölet: 
és a’ magok í'zerentséjeket 
a’ Vesta’ í'zent tüzétoi úgy 
hitték függeni , hogy ha az 
el-talált aludni, azt mint leg
nagyobb vefzedelemnek élőre 
való jelét, úgy nézték. A’ 
Velta’ képe Athénében in Cu
ria Quingentorum á llo tt, ’s 
Bulejának hívták; minthogy 
jó tanátsot fzokott adni. 
Lips, de Veíta & Veítalibus. 
Pitije Mcurs■ Ovid Falt. 1.6. 
Vug. Georg. 1. χ.

f  Vestales V irgines. 
Veftának Fap Afzfzonyai Ro
mában. Ezeket Numa ízér
zetté, és rcaiok, úgymint

D  d
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Geganiára, Vereniára, Ca« 
nulejára, és Tarpéjára, azt 
bízta, hogy a’ mindenkor égő 
fzent tüzet a’ Veíta’ templo
mában fzüntelen őrizzék. 
Tarquinius Prifcus a’ négy
hez még kettőt adott. Mi- 
nekutánna a’ Királyokat Ro
mából ki-űzték, a’ Pontifex 
Maximus válafztotta azokat. 
Tudniillik a’ leg - főbb, 
azután pedig az alább - va
ló famíliákból is, hüfz fze- 
méllyeket válogatott - ki: 
ezen húfzak közzül a’ kire 
a ’/ors eí'ett, a ’ népnek jelen
létében , annak kezét a’ Pon
tifex Maximus meg-fogta, és 
azt az atyjának kezéből kí- 
vévén Veíta Isten-Afzfzony- 
nak ajánlotta: ezt a’ fzokást 
hívtak Veftam Capere. Hat 
efztendösnél ifjabb , tíznél 
öregebb nem lehetett a’ Ve- 
italis Szűz: femmi hibának 
fém kellett a' testében lenni. 
Ezen állapatra harmintz efz- 
tendeig voltak köleleiek: tíz 
efztendeig a’ Veíta’ Ceremo- 
niájit tanúlták; tízig azokat 
gyakorolták; tízig pedig új 
Szüzeket tanítottak; azután 
fzabad volt hivataloktól el· 
bútsúzni, ’s férjhez menni. 
De ritkán eí'ett példa, hogy 
valamelly Veltalis férjhez 
ment vólDa: mert az Hlyen 
házafságot l'zerentsétlennek 
tartották. Mikor közönféges 
hellyre ki mentek, mint a’Ki
rályokat és Confulokat,Licto- 
rok követték őket. Ha va
lamelly halálra ítéltettetett 
embert elő - találtak , az ke
gyelmet nyert. Minden já
ték-néző heilyeken, ’sa’Cir- 
3 cus-
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cusban is, elfő hellyek volt. 
A’ Jupiter’ templomába fze- 
kéren mehettek; melly tsak 
a’ Tsáízári famíliának privi
légiuma vólt: a’ városban 
temettettettek-el, mint a’ leg
főbb fzeméliyek. Da ha nagy 
vólt az ő méltófágok: nagy 
vólt biíntetéfek is midőn 
vétkeztek. Ha hivatalokban 
leg-kifsebbet el-múlattak, azt 
a’ Fontifexek fzorofan meg- 
visgálták, és azért őket ke
ményen meg-büntették. Ne
vezetesen a’ tifztátalanfágért 
rettentő büntetések vólt. Tud
niillik halált mondtak fejekre: 
az halálos napon a’ Pontifex 
Maximus, Szerzetes ruhájá- 
bólle-vétkeztette a1 Veítalist, 
gyáfz ruhába fel öltöztette, 
olly fzorosan be-takartatta, 
hogy nem is Izóllhatott, eggy 
fzékre fel-tették, ’s az halá
los hellyre vitték; előtte sírva 
mentek az atvjafijai, a’ Fó
rumon és a’ Collipiai kapun 
által: eggy Cryptába, melly - 
ben eggy lámpás égett, le
vitték , ’s annak ajtaját kővel 
be-rakták, ’s magát ott hagy
ták. Ha a’ l'zent tüzet el
hagyták aludni a’ Veltalifok, 
azért is kemény büntetések 
vólt. A’ fzent tűzről ez a’ 
törvény vólt , Virgines V 'fitel
les in u be eußodiunto ignem 

foc i pubiici Jempitcrnum. Fe- 
fiús azt írja, hogy a’ melly 
Veítalisezt a’ tüzet el-hagyta 
aludni, azt megvefzfzözték, 
*s vele mint rabbal úgy bán
tak. Ha pedig ez a’ történet 
meg-eíett : az egéfz város 
megrémült, és az új tüzet 
fok tifztúlafok után és Cere

V és.

móniákkal gyúlytották - fel; 
nevezetesen vagy két fát 
eggymáshoz mind addig dör
göltek , míg az meg-nem gy ú- 
ladt; vagy pedig atzéi tükö
rén gyulytottak-meg vala- 
melly gyúladható matériát. 
A’ Vellalifoknak öltözetek 
vólt az lnfula , vagy főre 
való,melly nek némelly hegyes 
réfzei alá tsüggöttek , azo
kat hívták Vittának: eggy 
fejér gyólts ruha, azon felül 
eggy földön hofzíáan el-nyú- 
lo veres palást. A’ közön- 
leges pénzből éltek: a’ mel
lett fzántó-földeik is voltak. 
Ök őrizték a’ Palládiumot, 
melly Pignus Imperii Romani 
vólt. Minden nap’tartoztak 
áldozni. Az ö méltófágok- 
hoz tartozott az, hogy noha 
még atyjaik életben voltak, 
mindazáltal testamentomot 
tehettek , gs Minorennifeknek 
foha-lém tartaltattak: azon 
fzabadíágokkal ' éltek , a’,
mellyekkel az afzfzonyok. 
A’ leg-főbb emberek az Ő 
testamentomokat reájok, ki
vált a’ Virgo Maximára, az 
az, a’ leg-ellőre, a’ kik útra 
mentek is , pénzeket mint De- 
pojitumot, az ő gondvifelések- 
re bízták. Az innepét Ve- 
ílaliának hívták. Dión. Hal. 
1. 2. Cic. de leg, 1. 2. Plut. 
in vita Numae. Feneßella. 1. 7. 
Lips, de Vella & Veíialib. 
&c,

* Ve sta l ia . Eggy innen 
a’régi Romaiaknai, Veflának 
a’ tűznek Isten - Afzfzonj'á- 
nak tifztesfégére,. annak em
lékezetére , tiogv eggykor 
Vesta meg-fzabadúll a’ Pria

pus
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Sms’ 8 utánna való leselkedé- 
étől. Ezt a’ ceremóniát a’ 

Romaiak az Ö házaik előtt 
az útfzákon vitték-végbe: a’ 
Vesta’ Szüzeinek eledelt kül
döztek, mellyel azok az Is- 
t.en-Afzfzonynak meg-áldoz- 
tek, a’ városon fzéllyei ko- 
lzorús fzamarakat hordoz
tak , mellyeknek nyakokból 
kerek pogátsák függőitek : 
a’ malmokat virágokkal fel
ékesítették, és azon a’ na
pon fenki femmit nem dol
gozott. A’ Fő Afzfzonyok 
mezítelen lábbal mentek a’ 
Vesta’templomába, és a’ Ca- 
pitoliumba, hol Jupiter Fi- 
flórnak eggy óltára volt. Bru
tus ezen a’ napon győzte- 
meg Spanyol Orfzágot. M. 
Crafsust is ezen verték-meg 
a’ Parthusok. Ez az innep 
Júniusban esett.

Ovtd. Fali. 6. Lattant. I. c. 
i i .  Struv. Synt. Ant. Rom. 
c. 9.

VESZSZÖ. Virgee. A’ vefz- 
fzövel való élés mind a’ Sz. 
mind a’ világi Históriákban 
nevezetes. A’ Mercurius’ Ca- 
duceusa vagy kígyós vefzfze- 
je , az ő hivatalát jelentette, 
tudniillik hogy ő a’ lelke
ket a’ pokolba vagy le-kül- 
dotte, vagy onnan fel-hívta. 
A’ Bacchus’ Thyrfufa is, vagy 
borostyán leveles vefzfzeje 
nevezetes. A’ Móses’ vefz
fzeje volt az a’ páfztori vefz- 
fzö , mellyet Ő az Isten’ pa- 
rantsolatjara kezébe vett, ’s 
az által Pharao és az Egyi-
{»tombeliek előtt tsudákat tse- 
ekedett. Ezt a’ vefzfzöt Ő 

egéfz életében meg-tartotta.
D d

Hova lett legyen pedig a’ 
MóseS’halála után, azt nem 
említi a’ Szent írás. Hihető 
Joliiéra maradt. A’ Rabbi
nusok ezen vefzfzóröl fok tsu- 
dálatos dolgokat befzéllnek. 
Azt mondják hogy ezt az Is
ten előfzör Adómnak kéfzí- 
tette : Adámról Abrahámra, 
Abrahátnról Josefre ízállott: 
ő pedig ezt az Egyiptomi Ki
rályok eránt való kötelesfé- 
géből Pharaónak ajándékoz
ta: de ezt Jethro a’ Móses’ 
Ipa el lopta, ’s magával ha
zavitte, otthon eggy kertben 
el- ültette, inelly ott úgy meg- 
gyökeredzett, hogy többé ki
nem lehetett fzakafztani, no
ha fokán próbálták legyen 
is, míg végre Móses el jö tt, 
és azt minden nehézfég nél
kül ki-fzakafztotta; mellyért 
őtet Jethro Zipporávala’ ma
ga leányával meg - ajándé
kozta. Ezen vefzfzőnek ere
je az Istennek rajta levő ne
véből fzármazott. Az Áron’ 
vefzfzeje is nevezetes: an
nak tsudálatos meg-virágzá- 
fa mutatta-meg, kije legyen 
a’ Fő-Papfág. Ezen dolog
nak emlékezetére azt a’ vefz
fzöt, az Isten’ parantsolatja 
fzerént, a’Szent Sátorban kel
lett tartani. Némellyek azt 
mondják, hogyannak a’ vefz- 
fzönek virága és gyiimöltse 
mind addig meg-maradt, va- 
lamíg az a’ Sátorban állott. 
Sz. Pál azt mondja , hogy az 
a’ vefzfzö a’ Szövetség’ Lá
dájában állott. Némelly Tu
dófok úgy ítélnek, hogy a’ 
Mercurius’ kígyós vefzfzeje, 
Mófesnek kígyóvá váltt vefz- 
4 fze-
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izéjéből vette eredetét ; és 
hogy a’ Bacchus’ Thyrsuía 
nem egyéb, hanem Áronnak 
meg-virágzott vefzfzeje.

A’ Szűz Mária’ fzületteté- 
feról való Evangyéliom azt 
befzéili: hogy midőn Mária 
már fel-nevelkedett leány 
volt, minthogy holtig való 
fziízefségre kötelezte magát, 
nem akart férjhez menni. 
Ezen dolog felöl a’ Fő-Pap 
az Istent meg-kérdezte, ’s 
azt a’ feleletet vette, hogjr 
a’ Dávid’házából fzármazott 
minden nötelen férjfijakat ál
lítson az óltár’elébe, ’s ki-ki 
eggy vefzfzöt tartson kezé
ben, és a’ kinek vefzfzejére 
az Istennek Lelke galamb 
formában le-fzáll, az legyen 
a ’ Mária’ jegyese, és az ö 
fzüze Légének óltalmazója.
A’ galamb a’ Josef’ vefzfze
jére Izallott: és így Ő lett 
a’ Mária’ jegyese, férje. Ezért 
fzoktak Josefnek kezébe vefz- 
ízot festeni.

Virg. Aen. 4. Her. od. 19. 
1. 2. 2 Mós. 4: 4MÓS. 17. Sid, 
o: 4. V<>fs. de Idolol. Bochart. 
Fiialeg.

f  V i a t i c u m . így nevezik 
a ’ Bomai Catholicufok azú r’ 
Vatsoráját, mellyet az hal
dokló betegeknek fzolgáltat- 
nak.ki. Viaticum útra való 
eledelt tefzen. Minthogy az 
halai az örökké-valóságnak 
óta: azért nevezik a z ú r  Va- 
tsoraját is Viuticumnak. Ez 
a’ Iá ok ás és nevezet nem új, 
hanem már a’ régi Kerefztyén 
Ekisléíiában esmeretes volt: 
mert a’ fogságban lévöknek, 
betegeknek, Martyroknak,

Confeíforoknak, kik minden
kor életek’ végét várták, és 
az halálos betegségben lévő 
Poenitenfeknek , az Úr’ Va
tsoráját ki-fzokták fzolgáltat- 
ni, mellyet Viatic urnnaW, Gö
rögül pedig E/shodionnak ne
veztek. Meg-jegyzésre mél
tó az , hogy a’ különös fziik- 
fégnek idején, a’ Papon kívül 
más fzemélly is el-viheti e az 
Úr’ Vatsoráját a’ betegek
hez 's a' t. a’ mint az meg- 
tettfzik Dionyíiusnak Alexan
driai Püspöknek Fabianushoz 
a’ Romai Püspökhöz irtt Le
veléből : mellybcn azt befzél- 
l i , hogy eggy Serapion nevű 
ember , ki az üldözésnek ide
jén a’ Pogány Isteneknek ál
dozott, elébb meg-nem hall
hatott, hanem eggy Papot 
hívatott a’ ki ötét feloldoz·· 
za. De a’ Pap beteg lévén, 
el-nem mehetett hozzá, ha
nem az Úr’ Valsorájának eggy 
kis léízét eggy gyermeknek 
adta, ’s neki meg-parantsol- 
ta , hogy azt vízbe mártván, 
tegye a’ Serapion’ fzájába, a’ 
ki azt el-nyelvén azonnal 
meg-halt. (a) A’ régi Ivereíz- 
tyének a’ Kerefztséget is Via- 
iicumnak Ep/iodionnuk nevez
ték: minthogy az is fzüksé- 
ges az e’ világon való utazás
ra. (b)

A’ Viaticum felöl két neve
zetes dolgot, emleget eggy ré
gi Humilia. „Volt eggy Ve- 
netiai Ambright nevű Gróf, 
ki az Óliari Szentséget rend
kívül fzerette, és azt minden 
erejével óÍztelte: mikor pedig 
beteg volt, és azt magához 
akarta venni, azt nem tsele- 

ked-
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k e d h e tte , m in th o g y  ö té t a ’ 
h á n y á s fzúnteien  erő ltette . 
E zen  ó fe le tte  igen fzom orko- 
d o tt:  a zért is jobb ó ld a lá t  
m eg - m o fa tta , eggy  lzép  l'e· 
ly em  k efzk en övel be - takar- 
ta tta , a z  Ü r’ testét abba te te t
te  , és íg y  f z ó l lo t : “ Uram  ! 
te  tu d od  h o g y  én téged ’ fzí- 
v em b ö l fzeretlek , és fzájam - 
m a l is öröm est m agam h oz  
ven n élek  téged’ : de m in th ogy  
az  nem le h e t , azért arra az  
lie lly re  tefzlek  tég ed ’, a ’ m elly  
a z  én fz ívem h ez leg -k özeleb b  
v a g y o n ; íg y  m u tatom  m eg- 
erántad  a ’ m int lehet a z  én  
fzeretetem et. A zért kérlek  
té g e d ’ óh  U r a m ! könyörülj 
rajtam . ” E zekre a ’ je len -lé 
v ők  e lő tt m eg-n y ilt az  ő o l
d a la  , az  O stya  belé m e n t, 
a z  ó ld a la  ism ét ö fzve forrott, 
a’ G róf pedig  a zo n n a l m eg 
h a lt. (c )

T o v á b b á  a zt b efzé lli az  
em lített H om ilia . A ngliában  
D evon sliírén ek  E xbridge n e
vű  h ellységéb en  e g e y  h a ld o k 
ló  a fz lz o n y  éjjel k ü ld ö tt a ’ 
P a p é r t , a ’ ki fietséggel fe l
k elvén  , a ’ tem p lom b a b e 
m e n t, ’s az  Isten’ testé t eg g y  
elefánt tetem ből kéfzü ltt M on- 
ítrantiában a ’ kebelébe te tte , 
’s azza l az a fz lzon yh oz in 
dúlt. M időn pedig eggy  erdőn  
á lta l-m e n n e , történi h o g y  a ’ 
M onítrantia  k i-efett a ’ hebe- 
lé b ő l , de ö azt éfzre nem  v e t
te , h anem  az a lz fzo n y h o z  
be m ent, é s ,  a z t m eg g y ó n 
ta tta  : azután  a ’ kebelébe  
nyúlt a ’ M o ítra n liá ért, ’s a k 
kor tu d ta -m eg , h o g y  a zn in ts  
o tt: m elly en  Ó ineg-ízom o-

U  d

rod ván  a z  a fzfzon yn ak  íg y  
fz ó llo tt:  „ M indjárt e l-h ozom  
az Isten ’ testét. ” E l-m c n t, és 
a ’ m aga v ig y á z  atlanfágát ke- 
fervefen  siratta. K i-érvén az  
erdő m e l lé , eg g y  vefz fzó t  
tö r t ,  és m agát a z z a l m ind  
a d d ig  v e r te , m íg a ’ vér te 
lié b ő l nem  k ezd ett fo ly n i:  
azon b an  íg y  fz ó llo tt  m a g á 
h o z : ,, T e  goro m b a ! m iért 
v e fz te tted  - el a ’ te is te n e d e t  
és T e r e m tö d e t? “  így m eg
k ín o zv á n  m a g á t, ism ét f e l
ö ltö zö tt, ’s továb b  ment: eggy* 
fzer m eg-lá t e g g y  a ’ fö ld tő l  
égig érő tüzes o lz lo p o f, m eliy -  
to l m e g -r e t te n t;  de m agát  
m eg-b átorítván  an n ak  fe lé je  
k ö z e l íte t t , és o tt  v o lt  az Öl
tar i S zen tség  a ’ fű v ö n  a ’ M on- 
íiran tiáb ó l k i-esve  : az  o fz lo p  
d lly  fé n y e s  v o lt  m int a ’ n ap , 
és a z  Ur’ te sté tő l fo g v a  a z  
égig  é r t : az erdőnek m inden  
v a d a i körűi vették  az Ür’ te 
liét , m ind a ’ n ég y  la b o k ra  
le -térd e lv e; de eggy  fek ete  ló  
tsak a z  eggy ik  láb ára  térd elt, 
m eily h ez  a ’ Pap íg y  f z ó l lo t t : 
„ H a te o lly a n  á lla t v a g y ,  
m e lly  fzó lln i tud; annak  az I s 
tennek nevéb en , a ’ ki-itt a ’ k e 
nyérnek  fzíne a la tt jelen v a 
g y o n , p aran tso lom  n e k e d , 
m ond-m eg nekem , m iért h o g y  
tsak eggy  láb ad d a l térd elfz ? 
akkor a* ló  íg y  f e l e l t : Én a ’ 
p o k o lb e li e llen ség  v a g y o k ,  
és nem  akartam  le -té r d e ln i; 
de azt ak aratom  ellen  is k ell 
tselek ed n em  ; m ert m eg-va- 
gyon  ír v a ;  h o g y  az Isten e- 
lö tt égen és fö ld ö n  m indenek  
tartozn ak  m a g o k a t m eg-haj- 
tan i. H át m iért v a g y  lo  ké- 
5 péb en
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Ílében, kérdte a’ Pap : a’ 16 
eleit: hog/ valaki engem’ el

lopjon; ebben ’s ama’ város
ban már két embert akafz- 
tottak-fel, kik engemet el
loptak. Erre így ízóllott a’ 
Pap : Én az Ürnak testére , 
és vérére parantsolom né
ked, hogy te a’ pufztába 
menj, és ott maradj , hogy 
többé eggy Kerefztyént le 
botránkoztass - x.ieg. “ Azu
tán a’ Pap vifzí'za- ment az 
afzfzonyhoz , az Ür’ vatso- 
ráját ki-fzolgáltatta neki, az 
pedig idvesfégesen meg-halt.

(a) Eus-1. 6. c. 44. Gratian. 
de Confec. dili. a. c. 29· (b) 
Baßh homil. 13. Bingk. ür. 
Ec. 1. i i .  c. i. §. 10. & 1. is- c. 
4. 9. (c) Feftival. in dió cor
poris Chrifli. Alets. Ritual.

ViCKLEFFiTáK. így nevez
teti ettek Angliában a’ Vick- 
lefP követőji, a’ ki III. Edu
ard Király alatt az Oxfordi 
Univerlitásban Theologiát 
Tanító, és Luttervorthban 
Rector volt. Midőn a’ Ba
rátok és a’ világi Papok, kik 
az Universitásnak tagjai vol
tak, eggymás köztt mérge
ién versengenének, ö magát 
a’ Romai Ekklélia ellen ki
nyilatkoztatta. Leg - elö- 
fzör is a’ Pápának és a’ Püs
pököknek hatalmokat tá- 
madta-meg: fok nagy embe
reket vont a’ maga rélzére, 
kik köztt nevezetesek vol
tak Johannes de Gaunt, Lan- 
caftriai Hertzeg , és Lord 
Heinrich Piercy. A’ Papok
tól és Barátoktól vádoltat- 
tatván Vicklelf, a’Cantuari- 
ai Érsek ötét a’ Londoni

Concilium’ elébe idézte 1377. 
El ment tehát oda, kífértet- 
tetvén a’ Lancaitriai Hertzeg 
által, a’ ki akkor az Orlza- 
got tsak-nem egéfzen maga 
igazgatta, és ott magát úgy 
mentette , hogy ötét onnét 
fzabadon el-botsátották. Mi
dőn XI. Gergely P. meg
hallotta, hogy a’ Vicklelf’ 
Tudománya egéfz Angliában 
el-terjedt, és annak már fok 
pártfogóji vágynak; írt az 
Angliai Püspökökhöz , ’s azt 
kívánta tölök, hogy Vick- 
leffet hívják Romába; azon
ban az ΰ tudományából 19. 
Propofitiókat mint tévelygő
ket és eretnekféggel tellyese- 
ket kárhoztatott : mellyek 
ezen négy fö dolgokat fog
lalták magokba: 1.) Az Ek- 
kléliának nem adta az Isten 
azt, hogy világi jókat bír
jon; azért azt attól a’ Feje
delem a’ mikor akarja meg- 
fofzthatja. a.) Az Ekklélia 
fenkit Excommunicatióval 
arra nem kénfzeríthet, hogy 
az ö jövedelmét adják-be; 
vagy hogy azt magánál 
meg-tarthassa. 3.) Minden 
r e n d e s e n  ordináltattatott 
Papnak vagyon hatalma , 
hogy a’ Sacramentomot ki- 
fzolgáltassa, és hogy min
den meg-térö bűnöst fel-ól- 
dozzon 4.) A’ Papokat, löt 
magát a’ Romai Pápát is, a’ 
Laicusok meg - büntethetik , 
’s hivatalokból ki - tehetik. 
Midőn a’ Gergely P. Levele 
az Eduard Király’ halála ti
tán Angliába meg érkezett , 
és a’ Prailatusoknak kezek
be adattatott, ók akkor é- 

pen
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Een Conciliumot tartottak 
ambethben. Vickleffet az 

elébe idézték, hol meg is je
leni. ; és ott másodfzor ártat
lannak ítéltettetett , a’ FÓ 
Rendeknek , és a’ népnek 
közben-járásokra, melly an
nyira buzgóit Vickleff mel
lett, hogy ö ellene a’ Püs. 
pökök femmit-iém mertek 

robálni egyebet , hanem 
ogy ótet hallgatásra intet

ték. Azok a’ zűrzavarok, 
rnellyek II. Richardnak Mi- 
norennis korában estek, tö- 
kéüetes fzabadfágot enged
tek Vickletfnek, a’ ma^a ér
telmének el - terjefztesére. 
Vilhelm Courtnay Canter
bury Érsek, a’ ki a’ Vickleff’ 
igyekezetének akadályt a- 
kart tsinálni: 1382-ben Lon
donba eggy Conciliumot hí
vott - öfzve , melly nyóltz 
Püspökökből, és fok Docto- 
rokból állott , melly Vick- 
leffnek és tanítványinak hu- 
fzon négy értelmeket kár
hoztatta , tízet mint eretnek- 
féget, tizen négyet mint. té
velygőt, és az Ekklélia’ vé- 
gezésével ellenkezőt. A ’ tíz 
elsők ezek voltak: i .)  A’ ke
nyérnek és a’ bornak tulaj
don valófága meg marad az 
Ür’ Vatsorájában, a’ Confe- 
cratio után is. 2.) Ezen Sa- 
cramentomban az Accidenti- 
dk a’ Subjeäum nélkül nem 
maradhatnak. 3.) A’ Jesus 
Christusnak valóíagos embe
ri feste nints tulajdonképen 
jeleli az Ür’ Vatsorájában. 
4.) Az olly Püspök vagy 
P ap , a’ ki valamelly halá
los bűnt tselekedelt , lem

nem ordinálhat , lem nem 
fzentelhet, lem nem kerefz- 
telhet. $.) Ha az ember bű
neit valófággal meg - bánja, 
a’ külső gyónásnak femmi 
hafzna nints. 6.) A’ Misének 
femmi fundamentoma nints 
a’ Jesus Christus’ Evan^yé- 
liomában.7.) Az Isten kente
ién is tartozik az ördögnek 
engedelmeskedni. 8·) Ha a* 
Pápa gonofz életű ember, és 
így az ördögnek tagja, fem
mi hatalma nints neki az hí
veken. 9·) ti- Urbanus Pá
pától fogva, fenkit-fem kell 
Pápának esmerni , hanem 
mint a’ Görögök , éljünk a’ 
magunk törvényefzerént. 10.) 
Ellenkezik a’ Szent írással, 
hogy a’ Papok világi jófzá- 
got vagy jövedelmet bírja
nak. — Vickleffnek tévely
gő értelmei az Ekkléfiai bün
tetést, prédikállást, Ekklé
fiai jövedelmet, és Szerzete
teket illették. Két Theolo- 
gusok, kik Vickleff’ tanítvá- 
nyi voltak, ezen értelmek 
felöl meg - kérdeztettetvén 
azt felelték, hogy ezek bi
zonyos tekintetben eretnek- 
Jégek és tévelygők. Vickleff* 
maga meg-jelent a’ Concili- 
umban; és a’ mint némelly 
Historicusok meg-jegyzik, 
eggy C o n f e s í i ó t  adott
ki, mellyben a’ maga té
velygéseit vifzfza-húzza, és 
a’ Christusnak az Ür’ Vatso- 
rájaban való jelen - léteiét 
meg-engedi. A’ Concilium 
kárhoztatta a’ Vickleff’ té
velygéseit és eretnekfégét, 
’s Richard Királytól eggy 
paraatsolatot nyert mind 

azok

4 * 7



V ick . V ick.4*8
azok d ien , valakik a’ Vick- 
leff’ tudományát hirdetnék, 
’s azoknak meg fogásokra a’ 
Püspököknek es Érsekeknek 
hatalmat adott. Ezen pa- 
xantsolatnak ereje fzerént, a’ 
Cantuariumi Érsek tömiötz- 
be hányatta mind azokat, 
a ’ kik Írásokkal Vickleff 
mellett fogtak. Vickleff ez
után nem fokára meg-halt 
Decembernek 31. n. 1 3 8 4 .  
Luttervorthban , hagyván 
fok írásokat, mellyekkel a’ 
maga tudományát mentette, 
és tanítványokat, kik az Ő 
értelmét követték. Thomas 
Arundel, Vilhelm C ourtnay- 
snak a’ Cantuariai Érseklég- 
ben követője, 1396-ben Lon
donban eggy Provincialis 
Synodust tartott, mellyben 
a’ VicklefP tudományából 
nyóltz tzikkelyt kárhoztatott.

Az 1.) a’Jésus Christus’ tes
tének es vérének az Úr’ va- 
tsorájában való jelen-léteié
nek volt ellene. A’ a.) azt 
tanította, hogy az híveknek 
kisdedeik Kerefztfég nélkül 
is idvezülhetnek. Az 3.) meg
engedte a’ Papoknak a’ Con- 
íirmatiót. A’ 4.) tsak két Pa
pi Rendet tartott , úgymint 
a ’ Presbyterekét, és Diaco- 
nusokét. Az 5.) azt tanítja, 
hogy az ollyan házaslág, 
inellynek tzélja nem a’ gyer
mek nemzés, nem igaz há- 
zasíág ; az házaslágban az 
atyaíiiágból fzármazott aka
dályok ok nélkül való embe
ri rendelések, és azházasfá- 
gi öí'zve-kelésbtn nem fzük- 
lég ezen formával, élni, in 
prtejenti. Az 6.) a’ Papokat

minden világi jófzágnak bí
rásától meg-fofztja. Az 7.) 
a’ betegeknek olajjal va
ló meg - kenéseket tagadja 
Sacramentomnak lenni, 's a' t. 
Végre a’ Vickleff’ eretnekfé- 
gét 1408-ban egéí'zen fzámki- 
vetette Arundel azon Con- 
ftitutiók által, meilyeket az 
Oxfordi Synodus tsinált, ’s a’ 
következett e f z t e n d ö b e n  
Londonban ki - hírdettettek, 
a’ Király által pedig meg-e- 
rösíttettettek. 1413. XXIII. 
János P. kárhoztatta a’Vick- 
lefP könyveit, eggy Romai 
Conciliumban: azok a’ Prae- 
latusok is , kiket a’ Királyi 
hatalom oltalmazott , min
den erejeket meg-vetették a’ 
Vickleff’ tudományának az 
Orfzágból vló ki-írtására: a’ 
minthogy a z t , ha egélzen 
nem is, de igen kevés iújján 
az egéfz Orí’zágból ki-irtot
ták. A’ Vickleff’ tanítványi 
közzül e£gy Payne nevű, az 
ő íráíit Tseh Orfzágba vitte, 
hol azok hamar el-terjedtek, 
és azokat a’ Prágái Univer- 
íitásnak lök tagjai még-ked- 
veüett.ék. Nevezetes volt 
azok köztt Johannes Hufs, 
a’ kitol ófztan l’zárm aztak 
azHusíiták. A’ Conítantiai 
Conciliumban, (hol Hufst 
az Ö társával Hieronymus 
Prageníisr.el elevenen meg
égették, ) azt is el-végezték, 
hogy a’ Vickleff’ tsontjait 
ássak-fel , ’s égessék-meg ; 
mellyet a’ Lincolni Püspök 
Richard Flemyng, V. Márton 
P. parantsolatjára véghez is 
vitt. L. Hujsitúk.

Spel·
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S p e lm a n t Councilis. T. a. 

Fullers Curch Hiftory. u ie n .
S y lv .  &c.

Vic t o r ia . A’ Pogányok 
és Romaiak a’ Gyözödelmet 
Istennek tartották. Hefiodus 
a’ Styxnek és Pallás’ leányá
nak tártja ötét. Victoriának 
lök  templomai voltak Romá
ban. A’ fzárnyas képét fok 
pénzen, márványon, kövön, 
s «’ t. lehet látni: de Paufa- 
niás fzerént, az Athenebeliek 
íemmi fzárnyat nem festettek 
neki, hogy annál jobban ná- 
lok maradjon. A’ pálma és 
borostyán kofzorú voltak a’ 
gyözödelmefeknek jutalmok: 
Victoriának is azok voltak 
ékefségei, a’ ki eggyik kezé
ben palma ágat, a’ máíikban 
borostyán kofzorút tartott. 
Prudentius fzépen le-írja a’ 
gyözödelmet S y m m . 1. 2. 
C la u d , de Conf. Honor.

V id a m e s . A’FrantziaPiis- 
pököknek Tifzt-vií'elöjik, kik 
az ö Ekkléliai hatalmok
nak és törvényeiknek ki-fzol- 
gáltatójik voltak. Ez a’ tifzt- 
fég közttök idővel örököfsé 
vált; azért neveztettettek így: 
V id a m e  d e  R e im s , d e  S lm ie n s .  
Ez a’ fzó jö a’ Deák V ic e  Do- 
m in u s  fzótól, melly annyit 
teízen mint valamelly Úrnak 
S u b ftitu tu J 'a  vagy vicéje. E- 
zek a’ Vidamel'ek, hafonlók 
voltak a’ régi Ekkléliai O eco -  
n o m u j'o k h o z  , kik a’ Püspök
iéinek jövedelmeire vigyáz
tak. D u  C a n g e . Glofs. Eat.

V ig il ia e . így nevezik a’ 
Romai Anyafzenteggyházban 
azokat a’ böjtöket, meliyek 
némeily inuepeket ízoktak

meg-elÖzni, hogy azokra az 
hívek annál jobban el kéfzít- 
hefsék magokat. Ez a’ név 
onnan vette magát, hogy a* 
régi Kerefztyének az innepe- 
ket meg-előzÖ éjfzakákat ví-
Íyázáfsal fzokták el-tolteni.
)e midőn az éjjeli öfzve-gyű- 

léfekbe fok vifzfza - éléfek 
tsúfztak-be: az Ekkléfia jó
nak ítélte azokat el-törölni, 
és azok’ hellyekbe a’ Böjtöt 
rendelni; azonban a’Vigíliák 
neveket meg-tartani.

Ezt a’ fzokást némellyek a’ 
Szent Írásnak azon hellyein 
építik, meliyek a’ vígyazást 
és imádkozást parantsolják. 
Elő-hozzák a’ Chriftus’ példá
ját is , a’ ki egéfz éjfzakákat 
vígyázásban és imádkozás
ban töltött-el. De hellyefebb 
azoknak értelmek , a’ kik e’ 
fzokást a’ régi Kerefztyének- 
nek példájokból hozzák, kik 
az üldözéfek miatt kéntele- 
nek voltak éjjel gyülni-öfzve 
az Isteni tifzteletre. így gyűl
tek - öfzve estve a’ Tanítvá
nyok, a’ Zfidóktól való féle
lem miatt: Sz. Pál is Troás- 
ban éjfélig predikállott.

Plinius is Trajanushoz kül
dött levelében említi, hogy 
a’ Kerefztyének nap’ fel-kelte 
előtt fzoktak egybe-gyűlni 
Isteni tifzteletre. Midőn az 
üldözéfek meg-fzüntek , és a’ 
Kerefztyének az Isteni tifzte
letre bátran öfzve - gyűlhet
tek : azután is meg-tartották 
az illyen éjjeli Isteni tifztele- 
teket a’nagyobb innepek, ne- 
vezetefen Húsvét előtt. Ez 
a’ fzokás igen közönféges volt 
Hieronymus’idejében3mellyet
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ö a’ Vigilantius’ ellenvetéfei 
ellen oltalmaz. Az Eliberi- 
tanumi Conciliumnak vége- 
zéfe fzerént, az éjjeli gyülé- 
fekben az afzfzonyoknak nem 
volt fzabad meg-jelenni: vég
re az VI. Században töröltet- 
tettek-el ezek az éjjeli öfzve- 
gyüléfek.

Az Ekkléliától meg-hatá- 
roztattatott Vigíliák ezek: 
Karátson, Gyertya fzentelö, 
Gyümölts óltó B. Afzfzony, 
Húsvét, Áldozó Tsötörtök, 
Pünköst, Mátyás, Kerefzte- 
lő János, Péter, Jakab, Ber
talan , M áté, Simon Judás, 
Tam ás, András, Minden 
Szentek’ innepek előtt. Ha 
ezen innepek közzűl vala- 
mellyik hét-főre élik, akkor 
fzombaton es nem Vafárnap’ 
estve bőjtölnek. A’ több in- 
nepeknek nintsenek Vigiliá- 
jfik', merttöbnyire Karatson és 
Víz-Kerefzt, vagy pedig Hús
vét és Pünköst köztt esnek, 
melly időket a’ régi Kerefz- 
tyének örömnek idejének tar
tottak, ’s a’ Böjtnek és fzo- 
morúságnak napjaival nem 
akarták öfzve-elegyíteni.

Mat. 24: 42.— 25: 13 — 13: 
35.Luk. 6: 12. Jan.so: i9.Tsel. 
ao. Plin. 1. 10. ep. 97. Eus. de 
vit. Confi. 1. 4. Tertull. de ux. 
1. a. Conc. El. c. 3$.

VíGYázÓK. Az Enoch’ Apo
cryphus Könyve így nevez 
némelly Angyalokat, kik az 
Afzfzonyokkal tifztátalan- 
kodtak. Ezt a’ költeményt 
Mófesnek ezen fzavaiból vet
ték : „ Láták az Istennek fijai 
az embereknek leányaikat 

-hogy fzépek volnának, és

Vettek magoknak feleségeket 
mindazok közzül, a’ kiket 
kedvellnek vala. “ Ez a’ ne
vezet Istennek fijni, mellyet 
Mófes ád a’ Seth’ fijainak, 
minthogy ők az ö atyjoknak 
kegyefsegét követték, Jofe- 
phust, Philót, és némelly Ke- 
refztyén Atyákat, arra a’gon
dolatra vitt, hogy az Angya
lok, kiket a’ Sz. Írás Isten’ 
fljainak nevez, az emberek’ 
leányaikkal öfzve-házafod- 
tak, és ezen házafságból fzár- 
maztak az Oriáfok: holott 
a’ Mófes’ értelme ez, hogy, 
tudniillik a’ Seth’ maradékj 
a’ Cain’ famíliájából fzárma- 
zott leányokat vették ma
goknak feleségűi, és azok
nak gonofz erköltsök vefzte- 
gette - meg őket. Midőn a’ 
vigyázó Angyalok, kik fzám- 
fzerént két fzázan voltak, az 
embereknek leányaikat rend
kívül való fzépsegekért meg- 
fzerették, az Hermon hegy’ 
tetejére le - fzállottak. Az 0 
húfz Fejedelmeik ezek vol
tak: a’ leg - főbb ’S emiazas, 
Atarcuph, A ra d é i, Chvba- 
biel, Orammame, Rami e l, 
Sampßch, Sadel, Balciel, 
A zazel, Pharmarus , Amu
riéi, Anagemas, Thaufael, 
Samiel, Sarinas, Eumiel, Ti- 
riel, Juniel, Sáriéi. Ezek , és 
a’többek, e’világnak 170. eíz- 
tendejébeji, az emberek’ leá
nyaikat feleségűi vették ma
goknak, azokkal tifztátalan- 
kodtak az özön víznek ide
jéig, melly idő alat* az afzfzo- 
nyok három nemzetséget ízűi
tek nekik. Az első nemzet- 
fég volt az Oriáfok é , azok 

nem
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nemzették a’ Nephilimekét, 
azok pedig az Eliudokat. A’ 
tizedik Fejedelem Azazel, a’ 
kard és hadakozó fegyver 
tsinálásra tanította őket, és 
arra, mint kelljen az értzek- 
kel és drága kövekkel élni. 
ücmiazas, a’ ki közttök leg
főbb vólt, meg - mutatta a’ 
mérges gyökereket és füve
ket: a’ tizen - eggyedik Phnr- 
merus, a’ varázslást, a’ ne
gyedik a’ tsiUagból való jö
vendölést, harmadik a’föld
nek , az hetedik a’ napnak, 
az hufzadik az hóidnak jelen
tő jegyeit : így tanította min- 
denik a’ maga feleségét és 
gyermekét valamelly titokra. 
De midőn az Istennel való 
nem gondolás, és minden bű
nök a’ földön erőt vettek: a- 
zoknak Fejedelmeiket az Is
ten’ parantsolatjára n é g y  
Arch - Angyalok meg-kötöz
ték , és azokat a’ méílységbe 
vetették az ítélet napjáig. Ra
phael Angyalnak parantsol- 
ta az Isten, hogy a’ főidet 
a’ maga febébőí gyógyítsa- 
k i : Gábrielnek, hogy az O- 
riáfokat vefzefse-el; Michael- 
nek, hogy Semiazast és tárfait 
kötözze-meg, vigye a’ föld
nek leg-túlsó fzélére , ott zár
ja tömlötzbe, míg hetven nem
zetség el-múlik a’ főidről, ak
kor pedig vef'se az égő tóba 
őket. Különöfen pedig Úri
éit azért küldötte az Isten 
Noéhoz, hogy neki meg
mondja a’ világnak az Özön-, 
víz által következő vefzedel- 
mct, ’s meg-tanítsa ötét, mint 
kerülheíse-el a’ vefzedelmet.

VlLHELMINA’ OSKOLájA. 
Eggy kegyefséget tettető Se- 
cta Maylandban a’ X IV . Szá
zadnak elején, melly nevét 
vette eggy tifztátalan életű 
Vilhelmina nevű Afzfzony- 
tól, a’ ki az Hermannus Fer- 
rarienfis’tudományát kezdet
te prédikáltam. Papi öltö
zetben járt, az ötét követő 
afzfzonyokat meg-nyírte,mint 
a’ Püspökök a’ Papokat: a’ 
maga kép - mutatása által 
nyert betsúletét valamíg élt, 
meg-tartotta. A’ Cifterciták 
annjdra meg-hagyták mago
kat tsalattatni az ö képmu
tatása által, hogy az ő testét 
azok a’ magok templomok
ba nagy tifztefséggel el-te- 
mett'ék. De a’ Maylandiak 
hamar éfzre vették magokat, 
’s ennek az afzfzonynak go- 
nofzfágátmeg-esmerték. Eggy 
Andreas Soramito nevű Ó- 
lafz, a’ ki Vilhelminávaltifz- 
tátalan életet élt, és az Her
mannus Sectájának feje vólt, 
a’ Vilhelmina’halála után is, 
nem fzünt-meg eggy barlang
ban éjjel az afzfzonyokkal 
öfzve gyűlni, és velek ott tifz- 
tátalankodni. Eggy May- 
landi kalmár kezdette éfzre- 
venni, hogy az ő feleíége 
titkon minden éjjel el-megyen 
az háztúl : eggykor azért 
utánna ment tsendesen, és 
a’ letétben úgy el-tudta ma-
fát felefége előtt titkolni, 

ogy vele eggyütt a’ barlang
ba be-ment, úgy hogy az 
meg-nem esmerte ötét. Ott 
minekelőtte a’ jelen-lévők a’ 
tifztátalankodáshoz fogtak 
vólna, a’ fzokás fzerént a’ 

gyér-
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f yertyákat el-óltogatták: ak- 
or a’ kalmár magafelefégé- 

hez ment, fzavát el-változ- 
tatta, felefégét meg - ölelte, 
’s azonban annak újjából a’ 
jegy gyűrűt ki-vette, ’s az
zal a’ társafágból, fenki a’ 
dolgot éfzre nem vévén, ki 
ment: haza érkezvén a’ fe- 
lefége, tselekedetét ízemére 
hányta neki, és midőn a’ 
yűrüjét is meg-mutatta, min- 
eneket meg-vallott, és ennek 

a’ fertelmes társafágnak min
den útálatofságait fel-fedez- 
te. A’ kalmár a’ Magiílra- 
tus előtt Soramitot vádolta, 
a’ ki tárfaival eggyütt tűzre 
ítéltettetett. Midőn már a’ 
karóhoz volt kötözve, ak
kor vallotta-meg Vilhelminá- 
val való fertelmeskedéfeit is; 
kinek is testét fél-ásták, és azt 
minden arany és ezüst aján
dékokkal , a’ mellyekkel azt, 
mint Szentnek testét a’ 
könnyen hívő nép meg-tífz- 
telte , meg-égették. Spondan. 
ad. an. 1300.

ViLHELMiTáic. Eggy Szer
zet , melly magát Sz. Vilhel- 
musról nevezi, a’ ki felől 
igen fokféleképen beízéll- 
nek. Az tartják felőle hogy 
Ö Frantzia Nemes ember 
volt, a’ ki katona korában 
igen f’zabad életet élt ; de 
némelly Remetéknak fzavok- 
ra  magát egéfzen az Isten’ 
fzolgálatjára kötelezte, ns3- 
ban a’ Toí'canai Hertzegfég- 
ben Lupocavio nevű Sziget
ben eggy pufztát válafztott 
magának, hol a’ kegyefség- 
ben töltötte idejét: mellyért 
is fokán gyűltek ő hozzá,
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kik közzül ismét fokán el
hagyták ötét. Azért is onnan 
el-ment a’ Pruno hegyére , és 
ott eggy fűrü erdőben eggy 
kis cellát tsinált magának. 
Itt ismét fok tanítványi let
tek neki; de azok is tsak 
ollyanok voltak, mint az el- 
főbb rendbeliek. Onnan is
mét. viízfza-ment Lupocavio 
Szigetébe, és eggy nagy pufz- 
tának Maluval nevű remítÖ 
völgyében hellyheztette la- 
káfat. 1156-ban eggy Alber
tus nevű ember táifúl és ta
nít vány úl adta magát neki, 
a’ kinek karjai köztt halt 
ofztán-meg Vilhelm a’ követ 
kezett efztendőben. Az ö 
halála után igyekezte Alber
tus eggy Renaud nevű Or- 
vofsal az ő példáját követni, 
és ez adott alkalmat.oíságot 
a’ Vilhelmiták’ Rendeknek 
fel-álláfára. A’ Vilhelm’ ta
nítványt az ő sírja felett eggy 
kápolnát építettek, ’s Reme
te hellyeket kéfzíteltek , hot 
ollyan fzentségben éltek, 
hogy az ő hírek el-terjedvén, 
fokán hozzájok mentek , a’ 
világot el-hagyván, mago
kat Istennek fzentelték. Ez 
a’ Társafág tsak hamar el
terjedt égé fz Olafz, Frantzia, 
Német Orízágban,és Belgium
ban. Elöfzör a’ Sz. Vilhelm’ 
regulájit követték : majd 
fztíntelen böjtöltek , mezít
láb jártak. IX. Gergely mér- 
íéklette az ö életeknek ke- 
ményfégét, és a’ Sz. Bene
dictus’ reguláji alá vetette 
őket. Midőn 1156-ban IV. 
Sándor P. különbbféle Re
metéket eggyesített, és azokat 

maid
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mind az Auguftinus’ regulá-

}\ira vette, akkor adta azok- 
toz a’ Vilhelmitákatis. Ezen 

Rendnek ma 'minteggy ti
zenkét klastromai vágynak 
Flandriában: Olafz és Német 
Orfzágban pedig eggy Sints. 
Eggy Superior igazgatja őket; 
de a’ ki magát nem engedi 
Provinciálisnak hívatni. Öl
tözetek a’ Ciftercitákéhozha- 
fonló.

Hifi. des Ord. Bel. T. 6. 
c. 18.

Vinalia . Eggy innep, 
_ mellyeta’ régi Romaiak A pri- 

lisnek23. n, Jupiternek és Ve- 
nusnak tifztefségére fzentel- 
tek. Ezen innepnek eredetét 
így befzélli Ovidius: Midőn 
Turnus Áeneáfsal hadako
zott, amaz az Hetruriai Ki
rálytól Mezentiustól kért fe- 
gítséget; ígért is olly fel-té
tellel/ ha Turnus az akkor 
idén termett minden fzölöjét 
neki ajándékozza. Turnus 
a’ kérésre reá állott. De 
Aeneas, a’ ki az egéfz La- 
tiumban termett fzrdőt Ju
piternek fzentelte , Mezen- 
tíust meg-gyözte, ’s ígéretét 
be-tellyesítette. Azért volt az 
a’ nap innep , ’s azért nevez
ték Amáliának is. Ezt a’ 
napot Venusnak is fzentel- 
ték : mert ezen a’ napon vet- 
ték-meg a’ Romaiak Syracu- 
fát. és Eryxef, és akkor vit- 
ték-el onnan a’ Venus’ képét 
Romába, és a’ ColliniaiKa- 

u mellett eggy templomba 
ellyheztették.
Ovid. Falt. 1. 4.
ViRáG VASáRNAP. Hús

vétet leg-közelebb meg-előzö
S

vafárnap, melly onnan vette 
eredetét, hogy midőn a’ Chri- 
ítus Jerufalembe be - ment 
Húsvét előtt , pálma ágakat 
hintettek ő elébe, (a) Ro* 
inában maga a’ Pápa vilii- 
végbe a’ Virág vasárnapi 
ceremóniát. E’ végre pálma 
ágakból minteggy öt láb 
hofzfzúfágú fzép kerefztet 
tsinálnak : a’ Pápa Proces* 
hóval a’ kápolnába megyen, 
hói az Isteni fzolgálat vegbe* 
menvén, az ágakat fzentelte 
vízzel-meg hinti, és meg-füs· 
töli. A’ leg-első Cardinali- 
fok azok közzill a’ leg erő- 
febbeket áldozatúl a’ Széni sé- 
ges Atyának adják, a’ töb
beket pedig a’ Cardinalifök, 
Praslatufok , Fő fzeméllyek, 
és Követek köztt el-ofzt- 
ják. (b)

Ezen a’ napon az óltárok 
pálma és olaj ágakkal fel- 
vagynak ékesítve. Eggy Ri
tuale fzerént, (c) az ágaknak 
meg-fzentelcfek arra tanít, 
mint kelljen minden gondo
latinkat , kívánfáginkat, é$ 
erőnket az Isten’ tifzteletére 
fordítanunk. Midőn a’ Pas- 
fiót énekelik, a’ jelen-lévők 
az ágakat kezeikben tart
ják: a’ Pafsio után a’ tem
plomban eggy Procefsiót jár
nak; annak vége lévén, kiki 
az ágat magával háza vifzi, 
mellyet minden - féle nyavá- 
lya ellen, hafzrtos gyógyító 
efzköznek tartanak: a’ tem
plom’ gondvifelöje ezen ágak 
közzúl eggynéhányat meg
tart, meg-eget, ’s az hamut 
Hamvázo fzetedára el-tefzi, 
A’ Parafztok az illyen pálmá 
e ága-
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ágakat a’ mezon a’ vetések 
közzé fel-fzúrkálják, ’s azt 
tartják , hogy az hol azok 
vágynak, ott fém iil’zög, fém 
más - féle kár nem árt a’ ve- 
téfeknek. Sok hellyett Virág 
Vasárnapján fzokás eggy ra
bot el-botsátani, annak emlé
kezetére, hogy a’ Chriftus’ 
fzenyvedése által fzabadúl- 
tunk - meg lelki rabfágunk- 
ból.

Perry eggy Virág Vasár
napi Ceremóniát az Orofzok 
köztt így ír-le. „Epgy lovat 
fejér gyóltstsal egefzen be
vontak , annak fzamár fület 
tsináltak : arra a’ Patriarcha 
óldalt afzfzonyosan fel-ült, 
kebelében eggy könyv volt, 
bal kezében eggy arány Fe- 
fzületet, jobb kezében pedig 
eggy arany kerefztet tartott, 
’s azzal a’ népre áldást adott. 
A’ lovát eggy Bojár vezette; 
maga a’ Tsáfzár is a’ Fro- 
cefsión eggy olaj ággal jelen 
volt; kit követett a’ Nemes- 
fég, azt pedig a’ köz-nép. 
De ez a’ Ceremonia mar 
nints fzokásban, mióita Nagy 
Péter magát az Orofz Efc- 
kléíiának Fejévé tette.

(a) IM . de Off. Eccl. 1. i. 
c. «7. (b) Sacra. Cerem. Eccl. 
Rom. 1. a. (c) filets. Ritual.

Virgines. Szüzek. Eggy 
Szüzekből álló Tárfaság a’ 
régi Kerefztyén Ekkléfiában, 
kik magokat a’ Szüzefségre 
közönfégefen kötelezték, mi- 
nekelötte, a’ klaflromi élet, 
vagy annak tsak neve is 
lett volna e’ világon. Me^ 
tettfzik ez Cyprianusból és 
Tertullianusból, kik a2 illyen

Szüzekről emlékeznek, kik 
magokat a’ Chriítusnak fzen 
teltek, minekelötte klaüro- 
mok voltak, mellyekben ők 
lakhattak volna. Ezeket hogy 
máfoktól me^-különbböztes- 
J’ék, Ekkléfiai es Canonica Szü
zeknek hívták: minthogy ő- 
ket a’ Canonba vagy Ekklé- 
fia’ Matriculájába be-írták. 
Ezek az Apátzáktól annyiban 
különbböztek, hogy ők az ö 
atyjaiknak házaiknál éltek, 
a’ fzükség’ idején az Ekkléfiá- 
tól táplaltattattak: az Apá- 
tzák pedig eggyütt laktak, ’s 
magok kezek’ munkájokból 
éltek.

A’Tudófok nem eggyeznek- 
meg benne, holtig kötelezték- 
é magokat ezek a’fzeméllyek 
a’ Szüzefségre ? Cyprianus 
úgy ítél felölök, hogy ha tett - 
fzett nekik, férjhez mehet
tek. De a’ következett idők
ben Ekkléfiai büntetés alá 
vetették azokat, kik eggyfze- 
ri ígéret - tételeket által - hág
ták; mint az Ancyrai és Chal
cedoni Conciliuínoknak Vé- 
gezéfekből meg-tettfzik. A- 
zonban nints eggy Canon is, 
a’melly az Ő eggyfzer végbe
menti házafságokat el-rontot- 
ta vólna.

Az illyen Szüzeket vagy a’ 
Püspök, vagy annak hellyet- 
te más arra rendeltt fzemélly 
fzoktaa’templomban felszen
telni. Ha valamelly Szűz a’ 
maga akaratját a’ Püspöknek 
meg-jelentette: az magát a’ 
fzüzeíségre az egéfz Ekklé- 
fia és a’ Püspök előtt köte
lezte, ez pedig, vagy ennek 
képében valamelly Presby·,

tér
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ter, a’Szent Szüzeknek ruhá- 
jokba ötét fel-öltöztette. En
nek a’ ruhának eggy réí'ze 
volt a’ S a c r u m  v e la m e n ; má- 
íik a’ veres bárfony, vagy a- 
ranyos korona, vagy fő-kötő, 
a’ mellyet mint fzűzefségnek 
meg-esmertetö jelét, fejeken 
hordoztak. Az O rd o  R o m a 
n u s  , ho íz íz an le-írja azt a’ 
könyörgést, és ceremóniát, 
a’ mellyet akkor í'zoktak vég
be-vinni, mikor a’ Szüzek
nek az ö fel-fzenteltettetéfek- 
kor gyűrűt és kar-kötót ad
tak. De a’ régi Liturgiák a-, 
zokról nem emlékeznek. E- 
zek a’ Szüzek femmi tem
plombeli hivatalra nem vol
tak ( mint a’ Diaconifsák ) 
kötelefek; miadazáltal külö
nös tií'ztelelben tartották es
ket. Valamint a’Papok, úgy 
ó k  is az adótól fzabadok vol
tak : az 6 l'zeméllyek fzent 
volt, ’s nagy büntetésre tét- 
te-ki magat, a’ ki őket leg- 
kiíTebben is meg - bántotta. 
Conítantinus a’ maga kintses 
házából tartotta őket, a’ Con
ítantinus’ anyja pedig Helena 
gazdálkodott nekik, ’s a’ ma
ga afztaláról vifelt gondot 
rólok. Az Ekkléíia is a’ 
maga jövedelmének eggy ré- 
ízét nekik adta, a’ templom
ban különös hellyet engedett 
nekik, az hova a’ leg-főbb 
afzfzonyok el-mentek, és az 
Ő tsókokat magoknak ki-kér- 
ték.

B in g h . Or. Ec. 1.7. c. 4. S ó 
z o m . 1. 8. C. 23. S o c r a t . 1. 1. c. 
17. C jp r . ep. 62. C on c. A n c y r .  
c. lg. G önc. C /ia lc . c. 16. A u -  
qu ji, de bono viduit c. 8· &c.

E e

A m b r . de virg. 1, 3. O p ta t .  
contra F a rm . 1. 6 . C od . T h e o d .  
1. 13. tit. 10. S o c r . 1. i. c. 17. 
A m b r .  ad Virg. lapfam. c. 6.

Vir g init a s . Eggy Isten- 
Afzfzony a’ régi Romaiak
nál, kit Ők eggy Romai Fő 
afzí'zony’ képében festettek: 
mellyllyel azt adták-elő,hogy 
az afzlzonyoknak ékefségek 
a’ fzüz élet. Juvenalis azt 
mondja, hogy a’ Szüzeí'ség 
Aítraeával vagy az igazság
gal eggyütt a’ főidet itt hagy
ván , az égbe költözött.

P r o p . 1. 2. el. 6. A l c i a t u s .  
J a v é n . Sat. 6.

* Viriplaca . Eggy Isten- 
Afzfzony a’ Romai Pogá- 
nyoknál, a’ ki az házas i'ze- 
méllyekre vigyázott, és ha 
öfzve-háborodtak, Őket meg
békélhette. A’ temploma a’ 
Palatinus hegyen volt. Az 
eggymásra neheztelő házas 
felek ott mentek eggyüve, ’s 
ott panafzolták-ki a’ magok 
bajokat az Isten-Afzfzony’ ól
tára előtt, ’s ott meg-békéü- 
vén, eggyütt haza mentek.

F a l .  M a x .  1. 2. c. 1. A u g u -  
f t i n .  de Civ. Dei.

Virtus . Eggy Isten-Afz- 
fzony a’ Pogány Romaiak
nál , a’ kinek ők templomot 

'építettek. .Nevezetes templo
ma az, a’ melly Ő vele és az 
Honorral közös volt. S i l .  It*
1. í j .

Visit a t io , b. v . mariae . 
L .  S a r ló s  B .  A f z f z o n y '  N a p ja ,

Vistnou. Eggy Isten az 
Indiai Braminoknál. Az a’ 
Secta, melly ő róla magát 
V ifin o u v a sn & k  nevezi, leg- 
föbb Istennek tartja ötét: va 
3 la-
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lamint az ezzel ellenkező Se* 
eta Seyvias, Esvarát tartja fő 
Istennek.

A’ Viilnouväsok azt tart* 
ják , hogy Viftnou tíz testi 
formában jelent - meg. Élő
ikor meg-jelent mint Matia, 
vagy hal. Mert midőn eggy 
Ördög a’ Vedáinot vagy a’ 
BraminokReíigiójoknakSzent 
könyvét el-lopta, és azzal 
eggyütt magáa a’ tengerbe 
vetette; Villnou azonnal hal* 
Iá változott, az ördögöt meg
ölte, ’s a’ Vedámot így tar* 
totta-meg. 2.) Courmá vägy 
tekenös békává változott: 
mert midőn a’ Merouva he
gye á ’ tengerbe fzakadt, és 
ollyan nehéz volt, hogy a’ 
világ az alatt le-akart rogy* 
pi, Yiíinou tekenős békává 
vált, és a’ világot hátára vet
te, hogy el-ne vefzl'zen. 3.) 
Yarrahá vagy difznóvá vál
tozott, Ezen változásnak 
femmi okát nem adják. A’ 
képeiköztt vagyon eggy difz- 
nó fő , mellyet a* Braminek 
nagyon tifztelnek. 4.) J^ara- 

jimhd vagy félig emberre, fé
lig Orofzlánná. 5. 6, 7,9. em. 
bérré, akkori nevei vóltak: 
Vujnana, Pareße Rama, /Ja* 
fer - rata»Rama, Krifina , és 
Rouddha. Ezen formákban 
fok-féle történetei vóltak ne
ki , a* mint a’ Braminek be- 
izéllik. Végre AVki vagy ló
vá változott Ö. A’ Viftnou 
lova eggy Garrauda nevű ma* 
dár, mint a’ Jupiteré a’ Sas.

v? R ogor. DilT, on the Hel, 
& of the Bram,

VrTlRlNEUS, A’ régi Otto-
dtnuj'oknak Istenek, kik An

gliának Northumberland ne
vű tartományában laktak: 
a’ mint eggy óltáron lévő 
ezen Infcriptióból meg-tett* 
fzik. Deo. Viti - rine - limea* 
rov. P. L. M, Cambden.

VíTziputzli. A’ Mexico* 
belieknek fő Istenek; az ö 
drága fából kéfzültt képe eggy 
ég fzínii izékben ülő ember 
kép et mutatott, melly eggy 
ollyan fzéken ül t , a’ melly* 
nek mind a’ négy fzegeletén 
kígyó formák vóltak. Á’ kép* 
nek homloka kék volt, az 
orra felett eggy kék kerefzt 
vonás látfzott, melly eggyik 
orrától a’ máfiki^ ért: a’lába 
alatt eggy ég fzinü golyóbis 
volt, melly az eget jelentette, 
a’ fejét pedig eggy bokrétás 
lilák fedezte, melly eggy 
aranyos orrú madarat muta* 
to t t ; ábrázatjából félelem 
tettfzett, jobb kezében kí
gyót, a’ balban pedig eggy 
öt kerefztben lévő toliakkal, 
és ugyan - annyi ofzlopokkal 
ékeskedő paist tartott; eggy 
igen magas hegyeim állott az 
óltára, melly firhanggal min
den felöl be volt vonva.

A’ M exicanufok azt mond
ják , hogy őket az Ö Orízá* 
gokban Vitziputzli Isten te* 
lepítette-meg. Mexico Or* 
fzágnak elfő lakofi vadak 
vóltak, és a’ mostani Mexi* 
canufok liódoltatták - meg 
őket, a’ magok törvényt-té* 
vöjöknek és vezéreknek Me- 
xinek fegítsége által. Ezek 
az utóllók elzaki emberek 
vóltak; Mexico orfzágra az 
ö Isteneknek parantsolatjá- 
ból mentek, a’ ki nekik le*
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gítséget ígért. Az ő ferege- 
ket Mexi vezette, a’ Papok 
pedig Vitziputzlit eggy nád
ból kéfzültt gyékény ládában 
vitték. Mikor valamelly 
hellyen nyugovó hellyet tar
tottak, a’tábor’közepén eggj· 
fátort vontak.fel, és a’ lá
dát eggy óltárra tették. 
Hellyekböl ha meg indulni, 
vagy valahol meg-nyúgodni 
akartak , az ő Isteneket elő- 
fzör mindenkor meg-kérdez- 
ték, ’s annak parantsolatját 
várták. Midőn végre ok a’ 
meg-ígértt földre el-jutottak, 
az Ó FŐ-Papjoknak álomban 
meg-jelent az Isten, és meg-
fmrantsolta neki, hogy te- 
epedjenek-meg eggy tó mel

lett, hol eggy köfziklán nőtt 
íige - fánn ülő fast fognak 
látni. Ezt a’ jelenést el-be- 
ízéllette a’ Pap : és midőn a’ 
nép az hellyet meg-találta, 
a’ mellyre a’ jelekből reá 
esmert, ott vetette-meg a’ 
mai híres Mexico várofának 
fundamentomát; mellyet négy 
réi'zre ofztott, a’ középén 
pedig a’ Vitziputzli’ fátorát 
Fel-vonta, melly mind addig" 
ott maradt , valamíg neki 
templomot nem építettek· 

Ezekből az plvafó láthat
ja , fok környül - álláfokra 
nézve, melly nagy hafonla- 
tosfága legyen a’ Mexicobe- 
lieknek Mexicoba való be
meneteleknek , az Izraeliták
nak a’ Canaán’ főidére való 
be-menetelekkel. Honnan le
gyen ez az hafonlatofság, 
nem könnyű ki-találni,

Hifiory o f tho Conqueß o f 
Mexico.

E e

f Viz. Szenteltt, A’ Romai 
Catholicusoknak temploma
ikban a’ bé-menetelnél va
gyon eggy edény, a’ mellyben 
áll a* Szenteltt-viz: minden 
a’ ki a’ templomba be-me- 
gyen, vagy onnan ki-jő, az
zal a’ vízzel magát meg-hin- 
t i , néha pedig ezt az hintést 
a’ Pap vifzi - végbe az hinte- 
zővel. A’ Szenteltt víz fóyal 
elegyített közönféges víz. 
Ezen vízzel’fzoklák a’ bar
mokat is néhol meg-tifztíta- 
ni. Romában tartanak Ja- 
nuariusban eggy innepet, 
mellyen a’ lovakat nagy 
pompával meg - tilztítják és 
áldjak. Akkor mind a’ vá
rosból, mind a’ vidékről az 
emberek a’ magok lovaikat, 
fzamaraikat. ’j e ’f, a’ Szent 
Antal’ klastromába küldik, 
hol - eggy Pap az ajtóban 
állván, minden barmot fzen- 
teltt vízzel meg-hint, mellyért 
a’ baromnak gazdája tehet, 
fége fzerént a’ klastromot 
meg-ajándékozza. (a) Az a- 
jáudék annyira megyen , 
hogy abból efztendőnként 
ötven Barát el-élhet, Midd
leton azt írja, hogy az ő lo
vát tizen-nyóltz garasért ál- 
dották-meg: a’ ícotsisa pe. 
dig el-múlatván lovait meg- 
áldathi, azokat egéfz efzten. 
dobén féltette a’ fzerentsét- 
lenfégtöl. (b)

A’ Szenteltt víznek mind 
a’ testre , mind a’ lélekre 
nézve nagy erőt tulajdoní
tanak; nem különbben fok 
t s u d á k a t  is fzámlálnak , 
mellyek annak erejének bi* 
zonyfági. (c)δ pu.



Víz,438

Platina a’Pápák’ életekről 
írtt könyvében a* Szenteltt 
víznek az Ekkléíiába való 
bé-bozattatásat Sándor Pá
pának tulajdonítja, a’kin? ,  
efztendö tájban élt. De má
tok annak oily régi voltát 
tagadják; mert még az em
lített Pápa után éltt Atyák 
minteggy Száz efztendeig 
ezt a’ tifztúlásnak módját, 
mint Pogány fzokást, kár
hoztatják. Tudni-való Ju
lianus Pogány Tsáfzár felöl, 
hogy ö a’ piatzon lévő min
den eledeleket Szenteltt víz
zel meg-hintetett, a’ Kerefz- 
tyéneknek bolzfzontásokra, 
hogy őket vagy éhvel meg
ölje , vagy pedig ollyan ele
deleknek meg-evésekre kén- 
fzerítse, mellyeket ők tisz
tátalanoknak tartottak, lá
gyan-ezt a’ Julianust, mi
dőn a’ Fortuna’ templomába 
ment áldozni, Valenliuianus 
Kerefztyén Vitéz , a’ ki ofz- 
tán Tsáfzárrá.lett, oda el-kí- 
férte. ValentiDÍanust az Aedi
tuus Pogány módra Szenteltt 
vízzel meg-hintette, rnelLyért 
ö azt artzúl tsapta, és ru
hájának meg-hintett réfzét 
el-vágta , ’s macától el-ve- 
tette , azt az okát adván , 
hogy Ö azon víz által tisz
tátalanná lett; mellyért is ó- 
tet a’ Tsáfzár fzámki-vetés- 
be küldötte, (d)

Magok a’ Romai Catholi
cus írók is a’ régi Pogányok- 
tól hozzák a’ Szenteltt víz
nek eredetét. Eggy la Cer- 
d^ nevű híres Jeíiúta, Virgi- 
liusnak ezen versére: Spar
gens rcrtí k v i ,vt ramo jclicit

Víz.

olivae, ( e ) világosan azt 
mondja: Ezen Szokásból vet
te eredetét az Ekklésiában 
a’ tiSztító vagy Szenteltt víz. 
A’ Pogányoknál is az Aqua- 
minaria , vagy a’ Szenteltt 
vizet tartó edény, a’ tem
plom’ajtajában állott; (f) a’ 
Szenteltt vizet is Sóval ele
gyítették, (g) volt hintezőjök 
is, mellyet Aspergillumnak 
neveztek, és a’meliy a’ mai
hoz hasonló volt; mint az 
a’ régi pénzeken látSzik , 
mellyek a’ Papfágpak es- 
merletö jelének tartattak, (h) 
A’ Pogány Indusok is élnek 
Szenteltt vízzel, mellyet ők 
tehén’ Szarvában tartanak : 
azzal minden reggel meg
hintik házok’ elejét, és azt 
tartják felőle, hogy az min
den vefzedelmet el-fordít 
rólok, ’s az Istenektől ál
dást hoz reájok.

A’ mi a’ régi Keresztyéne
ket illeti, az ő templomaik 
előtt levő Átriumok ban eggy 
kutat tartottak, mellyből or- 
<^^jpkat és kezeket meg
mostak, minekelótte a’ tem- 
ploiüba bementek: ennek 
a’ kútnak neve volt Cantha
rus , Loontárion , íSymphmon 
Embates, Holy mb ej on, meliy 
nevek mind kutat vagy for
rást tefznek. Paulus Silenti
arius , Ehialúnak nevezi; 
MalLuviumnak is hívták. —· 
De a’ Régiek ezen víznek 
Semmi belső tiSztító erőt nem 
tulajdonítottak; hanem tsak 
külső tifztafágra való volt, 
és a’ léleknek belső tifztaíá 
^át példázta, (i)

( a )
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(a) Rom. modern, Giern.
6 . c. 46. (a) Letter from. Ro
me. (c) Ourant. de Ritib. 1. 
i. c. 21. (d) Ruffin. 1. 2. c. 2. 
Theodoret. 1. 3. c. 16. Hospin. 
de ortu tempi. 1. a.c. 25. (e) 
Virg. Aen. 6- (f) Alontf. 9. 
FUJ chin Orat, in Ctefiph. (g) 
Theocr. Idyll, (h) Alontf. T. 
2 . (i) Bingh. 0 . E. 1. 8· c. 2. 
§. 6. 7.

VODAN-ODIN. L. Odin. 
V o t u m  L. Fogadást-tétel. 
t  V u l c a n u s . A’ régi Po- 

gányoknál a’ tűznek Istene, 
Jupiternek és Junónak íija, 
kit utálatos formájáért az 
égből le-vetett Jupiter, es le
esett a’ Lemnus fzigetébe, 
’s akkor fántúlt-meg. Azu
tán neki adta Jupiter Sicili- 
át, a’ körülötte levő Liparae
us fzigetekkel eggyiitt, hol 
az ö kováts - műhellyé is 
volt, ’s hol a’ maga legé
nyeivel eggyiitt Jupiternek 
menny-köveket kéfzített. Az 
Ö felefége Venus inkább fze- 
rette Marsot mint őtet.

Vulcanust nagy fzakállal, 
fűfúletlen hajjal, félig mezí
telenen, kerek kalappal, kala- 
pátstsal , és fogó-vafsal fes
tik. Az Egyiptomiak ollyan 
nevetséges formában festet
ték Ötét, hogy a’mint Hero 
dotus írja, midőn az ö Mem- 

hisben lévő templomába 
e-ment Cambyses, és az Ö 

képét meg-látta, magát a’ 
nevetéstől meg-nem tartóz
tathatta. Romában az Ö tem
ploma a’ Circus Flaminius- 
nál volt. Az Aetna hegyén 

volt neki eggy temploma, 
i ’’yben fzüntelen égett a’
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tűz; ollyan kutyákat is tar
tottak benne, mellyek, mint
ha ugyan okafságok lett vol
na, az oda menő jó emberek
nek hízelkedtek, a’ rofzfza- 
kat pedig meg - mardosták. 
Vulcanusnak igen ritkán ál
dozták: Paufamas tsak-ugyan 
említi, hogy az áldozatra; 
való barmot neki egéfzen 
meg-égették. Az innepe Au- 
guítusnak 23. napjától fogva 
az 29. tartott. Ettől a’ naptól 
fogva kezdettek a’ Tudofok 
gyertya világnál dolgozni.

Hor. Od. 4.1. i. Virg. Aen. 
1. 8- Hóm. II. i. Euflath.

Vulgata . A’ Bibliának 
közönféges Deák Fordítása, 
melly minden Deák Fordí- 
táfok köztt leg-régibb, és a’ 
Romai Ekkléfiában hiteles. 
A’ Vulgata fzóról fzóra a’ 
Görög LXX. Fordítók Izerént 
vagyon Deákra által - téve. 
Ki munkája legyen , bizony
talan. Sok ideig Itáliai For
dításnak hívták; minthogy 
a’ Romai Ekkléfia élt vele. 
Sőt közönfégesen ezzel éltek, 
míg Hieronymus új Fordítást 
nem kéfzített a’ Zsidóból. 
Au^uftinu^ minden Deák For - 
dítafoknál feljebb - valónak 
tartotta a’ Vulgatát : mint
hogy az a’ Textusnak fza- 
vait és értelmét jobban ki- 
teí'zi mint a’ többek. A’mai 
Vulgata a’ régi Itáliai Fordí
tásból, és az Hieronymuféból 
vagyon elegyítve , mellyet 
is a’ Tridentumi Concilium 
Authenticus F o r d í t á s n a k  
ítélt. Ezt olvafsák a’ Papok 
az óltárnál, ezzel élnek mind 
Ők a’ predikálló izékben, 
4 mind



Vui..
m i n d  a ’  Theologuíbk a z  O s ·  

kólákban. Pater Bouhours 
életének utólfó idejét az Üj 
Teítamentomnak a’ Vulgata 
Izerént Frantzia nyelvre való 
fordítására Szánta. Meg-vall- 
ja ez az elmés Criticus, hogy 
a’ Görög Textus fok hellyen 
érthetőbb és világosabb a*
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Deáknál. Azok a’ kik K é j
ben Oxfordban ki - adták a’ 
Görög Textust, azt mond
ják, hogy femmi-féle nyel
ven való Fordítást nem le
het a’ Vulgatához hafonlí- 
tani.

L. Biblia. Conc. Trid. Sete. 
4 .  c .  3 .  de Doctr. Chrift. 1. » .

V U L .




