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és Királyi FELSJLG  Tanátsofsának, Szent 
Ilona , Kanifa, és Krdód Vára Örökös Urának; 
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T E K I N T E T E S  U R  ,
Κ Ι Κ Λ Χ . Τ Ι

C O N S IL IA R IU S
U R  A

A  meg - hitt régi Barátság, és első Ifjúságom
tól -fogva fenn maradott fzives indulat óment öfz- 
tönözöt arra , hogy ezen Munkátskámat Tekin
tetes Uras ágúdnak fel - ajánlanám , vagy azon oklol· 
is, hogy ebben a’ Zßdo vaksag világosit ás ár a, és az 
igaz Kerejztyen hitnek gyarapítására, tzeloz egyedül 
fel-tett fundekom ; A  melly igaz hitnek, valamint 
a köz igazságnak - is, bolt sen intéző fzerelm e , az 
egyeb tökelletes fzep erköltsökkel e g y g y ü tt , hogy 
Tekintetes Uraságod fzweben fefzket vertt -legyen, 
és buzgón for jón, annak bevseges jelensegi, mind a7 
Feheges Hely-tartó Tanát snál, a kinek hofzfzas ideig 
er deines Tagja vala, mind pediglen a Húzóban tágaf- 
san kiterjedve, es fzem előtt, nyilván vannak, én pedig* 
len , r e g i , es / ziinet nélkül - való tapafztalasbcl , 
tudom bizony off an ; Remenlem-is azonban , hogy a 
ki, ezen, T  Uraságod kegyefsevel, világ eleibe me
nendő írásomat fzemejfen meg olvasandja, mind a9 
Kerefzlyen hitnek igazságát világofsan meg - lattya, 
mind pediglen az Ifién igaz ismeretségétől el-par-
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tótit Zfidóságnak vak túdatlanságát tapafztölni-fog
ja  , és innét okot, módot lelni-fog benne , ibogy 
a' tudatlanoknak tévelygésüket fzemök - d d k  terjcjzt- 
vén , az igaz útra vezetbefse okét; Ä  kik - közzul, 
ha, vagy tfdk egy-is , meg-ismervén a z t , d &- 
^  Ü t, és Igazság, és Élet, annak ú ttyá t, V /gtfZii- 
gát követvén, valaha az örök eleire ju that, tsekély 
faradságomnak bév jutalmat vettem. A z  - alatt f ü 
vemből kívánom a z t , hogy T. Uraságodat, /zerd- 
mfí Örökösivel e g y g y ü ti , λ’ Mennyei Felség tar
ifa-m eg hojzfzafsan, a’ maga Szent nevetlek ditsof 
sege terjefzt csere, Királynak, ’s Hazának hűséges, 
f i  hafinos fzolgálattyára , Úri versegének., igaz 
Barátinak, Tíjzteloinek öröm ere, ’s vigafztalására. 
f is ,  midőn, ez£?z utólsok fzámában tovább-is 
meg-tar safsam, ki-kérném, botit ómig állandóul ma
radok.

T e k i n t e t e s  U r n á k  , 
C o n s i l i a r i u s  U r a m n a k

Regi hív Szolgája 6
L. J. m. k.

6 )  Joan. 14. 6.



KERESZTYÉN OLVASÓ

Hogy lm ezen nagy fetétségben vakoskodó 
Zfidóságnak minden értelemtől meg ■ fofz- 

tatott fzokáfit , és fzer-tartásit , mellyek itten 
a’ magok tulajdon Könyveikből, és tanításuk
ból elé - hozatnak , és Üzemeid eleibe adatnak, 
meg - olvasándod , majd tsak nem lehetetlen 
dolog , hogy olly mord kedvű, Heraklííus 
terméízettel Bír ha is , hogy nevetségre ne fakad- 
gyái j De azonban tartóztasd-meg magadat et
től ; És Szent Pállal nagy áltnélkodva a )  meg
tekintvén az IS T E N  boicsefóége, és tudománya 
gazdagságinak magafságát; az o meg -fogbatailan 
ítéletit, és meg. visgálhatatlan ütait, a? ki a’ ter- 
méfzet fzerínt-való olajra ágaknak nem kedvezet, 
hanem ki-vágta, hogy mi, vad olajfák lévén, a" 
terméfzet-ellen is, azokba bé oltatnánk. Azokat vág
ta-ki (mondok)  A’ kik telt- fzerínt az Abrahám. és 
Isméinek Fiai; a’ kiké vaia a’ fogadott Fiúsáff, 
és a ditsofség, és a’ fzövettség, és a’ Törvény
nek, Angyali fzolgálat-által lőtt, rendelése, és 
az ígéretek, a’ kiké az Atyák, és a' kikből va
ló a’ Kriftus-is teft-fzerínt. N e ítéld meg tehát a’ 
más fzolgáját; Urának áll ü , vagy el-esik. N e  
héjjazz fenn , mivelhogy, az indító kegyelem, a'

a )  Rom. Capp. g. n .  14.



hitnek ajándéka, a’ végig-való meg -maradás, 
nem az akaróé, fém a’ futóé, hanem a’ Könyörü
lő Iftené , a ki - könyörül, a’ Kinn akarja, és 
meg · keményíti, a’ kit akar és íénki fém jöhet 
a Kriftushoz, hanem ha a’ menyei Atya von- 
fza ötét Kérjed inkább a’ nagy irgalmú lítent, 
hogy a vakságot Israélben valaha immár vilá
gosítsa - meg , és hatalmas erejével ezekből a’ 
kövekből, (kő  keménységű fzívekből} tamáfz- 
fzon Abrahámnak Fiait,hogy a’Pogányok tellyes 
volttá az ISTEN Anya Szent-Egy-házába bé-jő
vén , az egéfz Israel meg-ismérje az igazságot,, 
és Udözűllyön. Joan. 6. 4 4 . Matth. 3.

Comperi Judaos nefando ore ficelefta verba 
proferre, eó, quod ja ft ent, ö* inaniffimo per loca 
omnia ore dippergant, Dominum JE S jtM  Chri- 
ftum, ficut Hominem, ad mortem vi eft’e compul- 
jum. Dicite, qudfo: Cujus Hominis, qui fit per 
vlm occifus, Dipcipuh D rmon as ejecerunt? Nenne, 
qui hecc loquuntur, peccatores fiunt ? Norme perfidi ? 
Nonne iniqui ? S. Pionius M. fub Decio Imp. 
Eufeb. L, 4 . H ft. Eccl. c. 15. cf Acta Sine-
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ZSIDÓKNAK SZOKÁSI,
& S

SZER - TARTÁSI.
I .

A’ ZSIDÓKNAK SZÜLETÉSÉRŐL.

Mi helyeit a’ kisded ízületik, a’ Zlidók a’ Szülő 
Alzfzonynak Ágya - körül, és a’ háznak ,.  a’ 
melyben fekfzik, négy falain krétával e’ kö

vetkezendő fzókat írnia fzoktákj Aiam , Hbava, Hbutz 
Lilith. Az a z : Adam, Eva, távozzál Lilith. A’ Lilitbct 
ördöngös Alzfzonynak , avagy éjjeli bofzorkánynak, a’ 
ki a’ fzótalan gyermekeket el - ragadja , és meg - öli , 
lenni, költik. Ezekhez hozzá adják ama három An
gyaloknak, a’ kik az Embereknek gyógyítására rendel
tettek, név őket , Sanvi, Saníanvi, Samangalef Erre az 
efztelanségre okot adót nékik ama fabula, a’ mellyet 
az egéfz Sinagóga, mint valamelly derék , és világos 
igazságot bé-vdtt A zt mondják, k tudni - illik, a’ Rabi-

A m ·
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.nufok: hogy, mikor az lilén első Atyánkat Adámot te 
remtette, hogy egyedül, és magánoiían ne lenne aclot 
néki egy Lilitb névü tárlat fok eíztend Ükkel az előtt , 
hogy fém Évát teremtette volna. De, mivelhogy ez 
magát a’ Férjének engedelmefsége alá vetni nem akarta 4 
ki Szólván az Mennek amaz el-rejtett titkií, es ki 
mondhatatlan nevet, AdámtÓl él-'futót 4 Látván azért 
Adám, hogy egyedül, és magái hagyattatott, nagy fzi- 
morkodva monda az Mennek: Uram! az Afzfzony-ál- 
lat, a’ kit nékem társul adtál, t'-lem eLízükött Ezen 
panafzolkodó fzivaira A lánnak el-külde az Men a* 
meg nevezett ;három Y így d »kit Lilitb -  után , hogy 
mondanák - meg néki 4 H a viízfzi jövend, és a’ Férjé
nek engedelmeskedni-fog , minden "ót re nénihet magá
nak, de ellenben, ha vifzfza jón: nem akar, minden 
napon fzáz M dog'dt, kiket L Szülni c>g , meg hal
nak. Meg tselekedték az A igyalak, a mint az Men 
parantióFa , és el* menven után.iá , meg találók ÍÁlithJt 
éppen a’ teiger habjainak kell) k " zzenén, azon, tudni
illik, a’ helyen, a’ hol mondat k, hogy Farai az ó 'egéfz 
Táborával el-veízett válna, a’ kiket látva 1 Lnitb, k'í- 
ny ügot nékik, mondván: Ne háborgását ok engem, mert 
én egyedül a’ végre teremtettem, hogy az ujjonnan 
Ízületeit gyermekeket meg-öllyem, .a’ Férfiakat ugyan 
fzületéfeknek nyóltztdik napián, a’ Leányokat pedig 
harmintzidik után: ezen fzókra fel háborodván az An
gyalok, erofzakkal akarták őtet Adámhoz vifzfza vinni, 
de Lilith nagyon ellenkezvén, esküvéílel meg Ígérte az 
Angyaloknak, hogy o foha íém fog ártani a’ gyerme
keknek , valahol azon Angyalok nevét Írva, vagy ké
peket le-ábrázolva látni fogja, egygyu'tt magára fel -vál
lalta az Mennek ama büntetését-is, hogy, tudni illik, 
minden nap ízáz fiai hallyanak meg.
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Ez a’ fabulás költemény adót alkalmatofságot 

arra, bogy a Zfidók a’ Lilithet az Ördögök Annyi
nak hifzik, és innét az Ő nevét, és a’ meg nevezett 
Angyaloknak nevöket a’ Szülő Afzfzony házában fel 
Írva meg tartyÁk , sót még a’ kisded gyermeknek nya
kára-is akafztyák, hogy amaz Ördöngös bofzorkánytól, 
Lilithtöl valami vefzedelmet ne fzenvedgyen. De

Hol· találtatik, kérlek,, a’ Szent írásban, hogy 
az lilén Éván-kívül Adámnak más Afzfzony állatot 
valamikor adót-volna:? Honnan mutatod meg, hogy 
Lilit minden nap· fzáz ördögöt ízűi ? hol vagyon az 
fel - írva, hogy/ naponként fzáz. ördög hal-meg? ezek
ből nyilván ki tetfzik, hogy ama bölts Zíidó Rabinu- 
fok , és az okét kOveto vak Zíidó Sinagóga, az igaz 
lílennek isméretségével cgygyütt az. efzeket-is el-vefz- 
tették.

Minek utánna! ofztáh fzüléttetik: a’ Gyermek ,, 
egybe gyűlnek jó Bárátr, és örvendeznek az Attyának,, 
az első fzombatnak vetfernyéjén pedig nyilván ki bir- 
dettetik a’ Sinagógában, hogy fziiletett, egy, vagy több 
k:sded gyermek , Férfiú, vagy Leány.. Ha a’ gyermek 
Férfiú,, hatalma vagyon az: Attyának, a’ maga tetfzéfe 
ízerínt vál fztani hét Férfíat, a’ kik Szombaton reg
gel· a’ Moyíes könyvének rend fzerint folyó réfzét ol- 
Va'sák. Az u*án a’’ nyóltz napok alatt el-kéfzít‘k mind' 
azokat, a’ mejlyek a’ kivetkezendő környül metélés- 
kez. fzükségeífeknek lenni ítéltetnek..

(  0  )  i*ä»
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A*

ZSIDÓKNAK KÖRN YÜL· METÉLÉSÉRÖL,
t

Szüietéfek után nyóltzad napra a’ Zsidóknak Fiai 
környiil metélteinek ili /en Czerémóniával, vagy-is 

inkább mondgyam: efztelen babonával * a’ komyul me- 
télésnek napja előtt-Való étlzakán, a’ mellyet ok vir- 
rafztásnak mondanak, azon házban, a1 hol a’ kényül 
me tel és fog tartatni, ( tartathatik pedig vagy otthon , 
Vagy a’ Sinagógában) izima ían ölzve jonek Fórnak , 
és Afzrzonyok, és ottan egy az Ifjabbak közzül, és 
némelykor maga a’ Rabinns a’ k rnyül metelésnek di- 
tséreteről pred'kátz'ót lzokott tenni, a’ melyben meg 
intetnek egygyiitt a’ oz'l.iv-is a’ bátor fzivüségre, mi
kor láttyák el - metfztizetai Fiók feríiiisága bőrének 
eleiét} el - végezódven a’ prédikátzió, a’ közben járók 
jelt adnak a’ vigafsigra , az >nban efznek, isznak, tán- 
tzolnak, azután nemellyek haza mennek, egyebek pe
dig ott maradn.k, egelz éjjel Ör:zvén az ujjonnan ízü- 
letett gyermeket a’ bofzorkányos Lnlithnek intselkedeii- 
tol, tréfákkal, Kotzka, Kártya játékkal, énekekkel, 
egy fzóval hivságos, és hafzontalan befzedekkel t'Htven 
az időt, ottan dőzsölnek.

Azon házban, a’ melyben a’ környiil meteJés 
tartatik, azon-kívül, hogy íok fzekekkel meg - rakattar 
tik az oda jövőknek alkalmatofságokra, egy ízék külö- 
n^íTen tétetik, a’ melybe fenki lém ül, es abba hely- 
heztetik a’ Bibliát, el-hitetvén magokkal, hogy a’ kön
nyül meteléskor azt a’ izéket Illyés Próféta fbehlíya- el, 
a’ ki-is ( a ’ mint ok vélik) láthatatlanul, jelen vagyon 
minden Zlidónak környül metéltetésén, azért, mivel

hogy
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hogy o vóltt az, a’ ki még e’ Világban lévén, leg-na*
gyobb buzgósággal gyulladozott ezen parantsolatnak 
meg-tartásáért. Ezeket olvaííuk a’ Zlidóknak Amfter- 
dámban 164g. efztendoben ki nyomtattatott Rituáléjok 
39dik levelcben: Mondatik R. Enézer irapban, hogy, mi* 
kor Illyés Frojéta iáét meg lett-volna tiltva a' Zfidóknak a’ 
könnyül-tmtélkedés, nagy búsühlsba esvén etért Illyés, mon
dotta volna az IJiennk: a )  illetteltem a' Jer egek Ifiene tij'z- 
t eleiének buzgó indulat tyÁtól, mert el-hagytuk a> te (követsé
gedet a’ te Fiaid. Felele néki az Ifi n, é.monda : jó bízod a- 
hmrnal légy Illyés, mert nein léfzen könnyül -mdé>k dés mel- 
l,et Szemeiddel nem latnai Es a’ Simon Fia Rabbi Jöachi 
Írásában ehez adatik, hogy fzükséges légyen a’ kör- 
nyi'il metclcs - alatt e’ kivetkezendő fzókat mondani 4 
Zeh, Life, Sebei, Eliab tudni illik: ez az Illésnek fzéke.

Ezekből kerefztyén olvasó okot vehetünk a’ Zii- 
dók hitetlenségének meg-feddésére, hogy melly erőtlen 
fondamentomra támafzkodnak, midőn az oltári Szent
ségben & Kriftusnak valóságos jelen l^tet tagadják 
azért, mert e’ dolog nékik lehetetlennek tetfz’k , hogy 
azon egy Kriílus, azon egy üdében, több helyeken teft- 
ízerint meg-jelennyen. Nem de jelen Vagyon e? Illyés 
az o vélekedésük fzerint minden könnyül -metéléfen ? 
igen hihető dolog pedig, hogy azon egy időben, és 
egy fzempillántásban, a’ melyben egy helyen környül- 
rretcltedik a’ gyermek, könnyül - metélteinek többen-is 
a’ Világnak kiilünbb- különbb - féle réfzein , ha meg
kell tehát ezt engedni Illyésnek, miért nem kellene meg
engednie az Mennek, a’ ki fo , és mindenható Ur? de 
talám meg - fbghatatlan , és egygyütt lehetetlen dolog* 
nak Játfzik. (az  o tefti, és Kaíarnaumi módra vélekedő

A 3 értel-
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értelmek fzerint) nékik, hogy egyedül a’ Papi Szónak, 
hozzájárulására a’ kenyérből Sákrámentom legyen. Kern· 
de nem lehetséges, sót Ő nálok hit ágazattya, hogy egye
dül azon fzók erejével, mellyeket a’ k '!rryül-metdo 
elé-hozni fzokott, úgymint: Ez az Illyés éiéke. Meg 
jelenik a’ k^r ny ül - metél élre Illyés? Kern-is mondhat- 
tyák pedig azt a’ Zlidók, hogy ezeket hamiiran fog
juk reáj ok 5 mert azon kívüli, hogy bé- vett Szokáía ez 
a’ Sinagogának j meg bi zonyíttya ezt Leo Modi na a” 
Zfidók Szokáfiról írott könyvében a )  ezen Szókkal : 
A  könnyül-met éltetés· napján két Selyem vánkoJJ'al be-búrt- 
tott fiékik kéjzíttetneky egygyik a’ Koménak, masík, (  d  
mint némellyek mondják J Illyés> Prófétának Számára , a' 
ki az egéfz Czerénionián láthatatlanul jelen vagyon.,

A’ környül - metélésnek napján megr jelenik a5 
környüf-metélő, a’ kit Ók Mobelnek hívnak, egy fik 
tálat hozván, a’ mellyben a’ dologhoz lzükséges e/z- 
kóz'-k vannak, úgy mint: a’ izorító , Vagy forraíztó’» 
por, ró’sa olgi, k"tni - való ruhátskák, és egy kis edény
ke fövénnyel , a’ melybe az el - metztzett fzemérem 
elő· bór'tskéiét tefzi. A’ környül-metélőnek pedig Fér
fiúnak. kell-lenni, és ezen meílersegben tudósnak, es 
nem Afzfzonynak b ) Ezt ki lehet ismérni a’ t'-l bi 

, Zfidók k^zzul mind a5 két hüvelk ujjúnak hofzfzabb 
klrmeir I.

Öfizve j"vén oíztán mind azok , a’’ kik. ezen! 
dolgon; jelen akarnak lenni; a5 környiil -metéld Alobel 
fen ízóval el-kezdi a’ k^rnyül-metéleshez alkalmazta
tott éneket, a’ k 't k^vet a’ nép nyikorgó érekléfiél’ 
mind végig, el - végeződvén az ének, az: el-kefzített

he-

a )  Part. 3. c y  pag. 100. b j  Exodi 4. 25. Sefora a’ 
Moyfes Felesége Afzfzony volt, de azért börn^ ül me? 
télte fiát, és lilén-előtt kedves dolgot tölt.

^ ϊ ( θ ) ί ^
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helyre le-iíl a’ Koma, a’ kinek fzéke egy kevefss ma- 
gaíiabb fzokott lenni a’ többinél, bé-jön azonban a’ 
kör nyúl - metélés helyére az Őtet késérő Afzfzonyok 
féregével a’ Koma Alzfzony, el-hozván a’ Gyermeket, 
a nép azon közben fel kiált valamennyivel hangaífabb 
fzóval, mondván : Baruch Bo; az az: áldott légyen be
jöveteled. Elé mégyen a’ Koma Afzfzony , és el
jutván azon helyre, a’ mellyet mondottunk, hogy Il
lyés Prófétának készítetett, azt maga mellyen Való meg
hajtásával k"fzönti, és a’ Mobd, mondván ama Szókat 
Zú j, tije., Sebe/ Eliah. Ez az Illyés Széké, fordul, ’s 
a1 gyermekét a’ Komának ölebe helyhezteti, mert en
nek a’ Tifzte a’ gyermeknek lábait a’ k ”rnyül - meté
lés alatt tartani, a’ Alohcl ofztán. fel f'*dözvén a’ ru- 
ihátskákat, a’ mellyekkelibé-volt pólázva a’ gyermek, 
éziiít fogóval, mellyet bal - kezében ta r t , fel emeli azt 
a’ réfzt, a’ m elyet el-kelletik metztzeni, és fogván 
jobb kezébe a’ környül-metélő efzközt, a’ melly ol- 
lyan, mint az éles borotva formájára el - kefzített ké- 
fetske, ’s minek előtte a’ dologhoz kapjon, nagy fzó- 
val fel kiált: Áldott légy te JJl.n, mi JJlíenünk, Világ 
Királlyá, ki meg Szenteltél minket a’ te γαναηιfolatidban, 
és rendelted a’ kórnyül meté'kedéfl. ezt mondván, a’ fér- 
fiiíságnak vaftagabb elő bőrét el - m etztzi, a’ vékonyab
bikat pedig, a’ melly meg m aradott, ( valóban ru t, és 
az Ó térvényben foha fém rendeltt dolog) a’ körmei
vel le-hasíttya; A’ Germeknek Apja az alat hálákat ad 
az Iftennek, mondván: Áldott légy te ljten, mi }Jtétiünk 
Világ Királlyá, a' ki meg Szenteltél minket a' te fa u n · 
tsAatidbün , és meg γ avant folt ad ■, hogy hé - fogadta (fánk 
Ahrahánmák λ’ mi Atyánknak fzövetségébe. A’ körül állok 
pedig erre azt felelik : Valamint be - botsáttatott d’ kor
ttyal metélkedém, úgy botsáttafsék a' Hazafságra, és a'

Sz.

C 0 )
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Sz. Munkálkodásokra - is. Ä  Möbel az - alatt folytattya 
dolgát, és az el-m etztzett elő bórötskét bé téfzi a’ fö
vénybe, és egyík;er-is, máíTzor fzájjával ki fzopja, ki 
fzívja a’ febbŐl a’ vért, és azt egy borral tele kupá
ba ki pöki , a’ febet az elébb említett fzoritó- 
porral, rófa olajjal , es egyéb vér állításra alkalmatos 
ízerekkel orvofollya, ’s bé kötözi, pólyázza , és úgy 
a’ Koma Afzfzonynak adja a’ Gyermeket. A’ Mohéi 
ofztán vévén a’ kupát, a’ melyben a’ vér, és bor va
gyon fen ízóval mondja : Áldott légy te Jflen, mi Ifié- 
Hűnk , Világnak Királya, a’ ki teremtetted a’ Szóló - t'onek- 
gynmdltséti és leg ottan utánna veti : Mi Ificniink  ̂ és cl 
mi Atyáinknak lflener erößtsd meg e’ fzótalan kisded Gyér- 
mehet, és tartsd meg étet a’ maga Atyának y ’j Árnyá
nak , és légyen néki neve az ^sr délben N. N. itten nevet 
ád néki j a’ nép pedig meg-felel: Befiman tov. Szeren 
tséíTen! egy könyörgéíí; mondanak az után , és igy el- 
végzó'dik az egéíz Czerémonia. A’ környül állók ör
vendeznek az Apjának , és a’ Gyermek vifzfza vitetik 
az Annyához.

Ezen a’ napon köteleísége a’ Gyermek Apjá
nak , hogy ebédre hívja: a’ környül metélő Motelt, a’ 
Komát, és egyéb Barátit; a5 Mohéi pedig, és a’ Koma 
enni - valóval, sót még pénzbéli költtséggeí - is , ha a’ 
Gyermek Apjának forffa, és fzegénysége azt kivánnya, 
fegéteni fzokták Ótet ; a’ környül metélkedés Zíidóúl 
mondatik Mebila. A’ gyengébb bórötskének , a’ vagy 
hártyának pedig körömmel való le hafogatfáa Feringah. 
az az: fel födözés, végre a’vérnek ki fzíváfa Metzatzidb.

Ha a’ Gyermek a’ nyóltz napok alatt meg-be- 
tegfzik, környül nem metéltetik , miglen az egéfzsége 
helyre nem áll, ha pedig meg-hal, az femmit fém 
árt., könyül metéltetik még-is a’ hóltt gyermek egy

éles.
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élés náddal, és nevet adnak néki, hogy úgy az lilén 
meg emlékezzék róla, és fel-támmafzfza Ótet a’ kö
zönséges ítélet napján. A’ Leányok környül nem me
télteinek, mind azon-által,'el-múlván a ’ holnap, mi
kor az Annya a’ Sinagógába mégyen , bé-mutattya 
Ötét annak , a’ ki akkor az Énekes hivatallyát vifeli, 
és Hbazon nak mondatik, a ki: meg- áldván az Annyát, 
's Leányát a’ Szüléinek kedvük- fzerínt - Való nevet áct 
néki.-

MEG TZÄFOLÄS.

A z elé - hozattakbóli elégségeden’,, és felettébb - isi 
meg tudhattya a’ kerefztyén. olvasó, mennyi bü- 

bdjofságokat téfznek a’ Zlidók a’ magok környül- metél* 
kedéfek ben, a’ melyben igen fel - hivalkodnak, és nem 
tsak nem betsüllik,, de inkább meg-vetik a’ kerefztyc- 
neket,, hogy, mint Ők, környül nem. metélteinek. Illen
dő dolognak ítéltem tehát az Ő meg tzáfoláfokat, olly 
bizonyságokat hozván elé, a’ mellyekből nyilván ki tes
sék,. hogy a’ Médiás el-jövetele - után el-vétetett a’ 
környül·-metélkedes, és annak helyébe állítatott-légyen 
a’ Kerefztség: És eloízör-is hozom elé Moyíes első köny
vének i7dik réfzét, Mellyet a’ ki íigyelmeteíTen meg 
visgál·,, meg ismerheti, hogy Abrahámnak, és az Ő Ma
radékinak a* környül - metélkedésről - való parantíolat 
tsak azon időre adattatott légyen,, a’ melyben Nemzet
ségüket az ígéretnek földén, fzaporítaniok kellet. Imé 4’ 
Sz. Írásnak fzavai a )  „ Abrab/iwnak neveztetel : mert 
„  fok Nemzetségek Attyává rendeltelek téged, és felette 
n' igen nevekedtetlek, és Nemzetségekké téfzlek téged, 
a és Királyok fzármaznak tofod, és meg erŐlitem fztV-

B „  vet-

a); Gén. 17; W. 5. £e<jqf
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vétségemet k"z^ttem , és k^zfttted, és a’ te magod 
„  k^z 'tt utánnad az «  Nemzetség ekben örök íz ”>vet- 
„  séggel: hogy légjrek a’ te literied, és a’ te magodé, 
,, neked adom a’ Te ízarandokságodnak földét, egéfz Ká- 
„  naán földet örökké-Való 'birodalomul, és a’ te magod- 
„  nak, és δ Illenek iefzek ;moidá ismét az lftenAbrahám- 
„ nak: Te-is meg "*rized tehat íz 'vétségemet, és a’ te 
„  magod utánnad az δ Nemzetségiben. Ez az én fzövet- 
„  ségem, mellyet meg turüfátok én közöttem, és ti k"z<öt- 
,, tetek , és a’ te magod között utánnad: minden Férji kör- 
,, nyiil mstéltefsék közzu/et k. ϊΤ. ügybe Íogkíllya tehat az 
Iften a* környülmetélkedes fz'*· vétségét az Abrahám Mara
déka ízaporodásának, és az ígéret fűdé meg-adásának igé- 
tetével, és a’ környül - met-lkedés jelül tétet k, a’ melly- 
által az Abrahám maradéki m eg-kül'rib’Özrellenek egyéb 
Nemzetektől; nyilván ki-hozhatni tehát ebből, hogy el
múlván, és el - töröltetvén a’ Zíidokaak rendes Orlzagjok, 
és el-vefzvén a’ Kánaán f ld e , «Ί-m últt, és el - törölte
te tt egygyütt a’ környül-metélkedés fz “vétségé-is.

A* kftrnyül- metélkedés ( a ’ mint jól éfzre vefzik 
a’ Sz. írás magyarázó Tanítók ) emlékeztető, kijelentő, 
különböztető, ki mutató, és árnyékozó jel volt. Em
lékeztető jel volt ; mert meg - emlékezhette ókét ama 
fzövétségre, a’ melly az lften, az Abrahám, és az ő 
maradéki-között meg - erőltetett. Környiil-metéllyétek a% 
ti fér fiús ágtök bo 'én kréleit, hogy az je HU légyen a’ közöttem9 
és közöttetek-való fzövetségnek. a )

Ez a’ fzövet-ég az Abrahámnak tett három 
ígéreteket foglalta magában; Első volt; hogy ncveked- 
ni, és Sokafadói kellett az δ magvänak, mint a’ f id  
porának. Máfodik: hogy az Abrahám Maradékinak ural

kodni

ΦΤί ( ο ) ί*ί*
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fcodni kellett az egéíz Kánaán földén. Végre a’ har
madik : hogy az egéfz Világ minden Népeinek , és 
Nemzetséginek meg-fzabaditására az Abrahám magvá- 
ból várandó - vala a’ Médiás. Volt meg a’ környül- 
metélkedés jelentője ama nagy, és felséges hitnek-is , 
a’ melly ki - tettfzett Abrahámban, elofzör : midőn el
hagyván hazáját, fzi!iléit, és· Barátit, mefzfze-való , 
idegen , és ismeretlen tartományba az Iftennek egy 
fzavára el-ment. Ki tetfztfzett tovább: Mikor az Iften- 
tol tött Ígéreteknek akkor-is, midőn az Ő tőle Izárma- 
zandóknak fzámát az Egek tlillagihoz: hafonlította , 
meg nem ütközvén a’ maga idejének meg-éllemedett, 
és; törődött állapottyán , kiíentzven efztendos Feleségé
nek Vénségén, és magtalanságán, h ü tt ,, és a’ remén- 
ség-ellen-is reméniett. a )  Ki nyilatkozott végre in
kább , hogy fém akár mikor - is ,, az Abrahám hite , 
midőn kéíz engedelmefségget lévén, reá fzánta magát 
az önnön egygyetlen egy Szülött Fiának, Ifaáknak, 
fel-áldozására Volt a’ környül-metélkedés kölönböz- 
tetŐ je l} mert az által' különböztettek a’ Zfidók egyéb 
Nemzetségektől, és azért-is Ők a’ Pogányokat tsufság- 
ból környül - metéletleneknek hívták. Mutátó, és a’ 
mindenekre ki-terjedett eredendő bűnből meg orvosló 
jel1-is volt a’ környül-metélkedés. Végre árnyékozó 
jele volt mind azoknak , a’ mellyeket a’ uj Teftámen- 
tomban tselekedendŐ vala a’ Meíltás.. árnyékozta, tud
ni illik: a’ mi Kereíztségünket, és lelki környül-me- 
télkedésünket, meUyet réfznek naponként a’ Kriftusnak 
igaz követői, az az: a’ gonofz vétkeknek ki metztzet- 
tetését, a’ melly a’ Moyfes b) könyvében a’ fzü-környul- 
metélésének mondatik- A’ melyről Írván, az Apoftol a”

B 2 Ko-
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KoloíTaiakhoz, azt mondja: környül metélkcdtetek, n m
kézzel lőtt környül- metélkedéfjel. a)

Meg fziint tehát a’ kézzel-lőtt környül - metél- 
kedésrol - való parantfolatnak fzoros kötelefsége az 
Évangyéliomnak ki · hirdettetéfe - után , mert ez vala á* 
hiv népnek a’ hitetlentől különbőztetojele. Ez a’ jel 
azért leg-ottan m eg-fzünt, mihelyeft az Évangyéliom 
ki-hirdettetett, azért, mert ez nem adattatott egyedül 
tsak egy Nemzetnek, mint a’ Moyfes törvénye, hanem 
az egéfz föld Népének, a’ mint a’ Próféták meg jöven
dölték , és ma immár minden Nemzetségek azon egy 
Iftennek ismeretségére hivattatnak, (és a’ Kriftus, a’ lei 
az igaz Pálztor minden különbböztetés nélkül azon 
egy akolba akarta foglaltatni a’ Ziidókat, és a’ Pogányo- 
kat. Máfodízor : ki nyilatkoztatta azt világóflan az 
Ilten , hogy a’ környül metéltetés az Abrahámmál, és 
az ő maradékival fzerzett, (és kötött fzövetségnek je
léül rendeltetett- legyen, meg- kellett itShát mind addig 
néki erejeben maradni.., nvg a’ régi Szövetség meg
maradott, de mihelyeft az el-mnltt , elmúltt a k’»r- 
nyül - metélkedésnek kötelefsége - is. Olvasd m eg-itten 
kerefztym Olvasó Jeremiás könyvet. És meg jö
vendölve találod; hogy el-töröltetvén az ó fzövetség, 
a’ Médiás-által újnak , és amannál fokkal nemesbbnek , 
és Felségesbbnek kelletett bé-hozattatni. lhol a’ Pró
féta Szavai ! b )  íme el-jönek a napok, {úgy mond az Ur) 
és uj Szövetséget .(zenek az Israel búzával, és a' jfuda há
zával. Nem ama fzövetség fzerjnt, mellyel az o Attyokkal 
fzerzettem az napon, <£ mellyen az o kezeket fogtam ,
bogy ki - hoznám éket Egyiptus földéből a' fzövetség - fzerint, 
mtIlyet fel-bontottak , és én Uralkodtam rajtok, úgy moni

az
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,az U r : da ez léfzen a' ß ö v e ts e g , mellyet az IraéJ lázával 
fzerzek  azok a" napok - u tá n , úgy mond az U r : az én tör· 
vényemet az o belső réjzekbc adom , és az o Jzivökbe írom  
az t :  és nékik Ifienok lé p e k , és ok nékem N épem  lépnek, 
Ugyan ezen fzókat hofzfzaíTan elé - hozván , azoknak 
erejűből a’ Ziídókhoz irtt levelének nyóltzadik réfzé- 
ben azt állattya Sz. Pál: a )  hogy ujjat mondván p ed ig , 
az elébbenit m eg .avíto tta; a’ mi ,pedig m eg a v u l, es meg 
vénbedik, közzel vagyon az el-vefzéshez. Harmadfzor: a* 
;k"*rnyiil - metélkedés az el-jövendő Médiásnak Tanú bi
zonysága volt , a ki Abrahámnak , sőt inkább az égéfz 
Világnak .igertetett ezen 'Szókkal: b )  Éí meg áldatm h  
a" -te magodban a1 földnek minden memzetségi. Es ezen ok
ból rendeltetett a’ fednek azon -réízén-is a’ környül- 
metcltetés, mert a' Médiásnak Teil ízerínt az Abraháin 
Nemzetségéből kell vala fzületnie. El - jővén tehát a’ 
Meífiás, hafzontalanná lőtt a’ környül-metélkedés , sót 
hamis jellé , mert még el-jővendónek jelenti a’ Mediád, 
a’ ki immár el-jött. Negyedfzer: Ugyan azok a’ fzók, 
a’ mellyekkel parantíblta az Iden a’ környül - metelke- 
déd, világodan meg - mutattyák, hogy ez nem arra a* 
végre rendeltetett-légyen, hogy örökké kötelezne, mi
velhogy rendelvén az Iden a’ környül - metélkedéft , 
monda : léfzen (úgy mond) az én pövetségem a" ti tefler 
teken örökös poveiségül. holot ama fzó örökös Zíidóűl- 
mondatik holam, a’ melly nem jelent fzünet- nélkül -folyó 
örökké-valóságot, hanem egyedül tsak valamelly hofz- 
fzabb, és tsak magánál az Idennél, nem pedig az 
Embereknél tudva-lévo időt* ki-tetfzik ez im ezekből; 
meg-ígérte az Idén Abrahám Pátriárkának, és az ó 
magvának az Ígéret földét örökre, mondván: minden

B 3 föl·

*) Hebr, β· v, 13, b) Gén. »6- v. 4.
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földet, a1 nelly et fiemlélfz, néked adom, μ λ’ if magodnak 
{holam)  örökre, tapasztalásból tudjuk mind azon-által, 
hogy el-műittak immár ezer hétfzáz , és egy-néhány 
cfztendők, a’ miulta azt nem bírják a’ Zíidók. És igy 
ama Szó holam nem egyebet, hanem valamelly hoízfzu- 
idó’t jegyzett ; tudni-illik : a’ Ziidóknak Egyiptomból- 
való ki-jövetelek-után negyvenedik efztendótol - fogva 
Titus Csáízár idejéig, vagy, a’ mint Eufebius fel-jegy
zi ; Adorján Csáfzárig, a’ ki fzámkivetésbe küldötte y 
és ki - parantíolta a’ Zíidókat az ígéret földéről, mellyet 
bírtak Vala. Moyfes máíodik és ötödik könyveiben· 
ol vaduk a )  a’ Zíidó ízolgáról: hogy ha ez el-adattat- 
Van, Urát hat efztendokig lzolgállya, a’ hetediken fza- 
badon, és ingyen botsáttafsék el, ha pedig: mondándja 
a’ fzolga: fzeietem az Uramat, nem megyek-ki fza- 
badságra. Az Ura a’ Bírók előtt fúrja által annak fü
lét árral, és holam örökké fzolgája légyen. De ezt az 
örökké valóságot tsak az ^ötvenedik, az az : a’ Jubi
leum örvendetes efztendoig kell érteni , és nem tovább, 
a’ mint világosan vagyon Moyfes harmadik könyvé
ben: b )  Ha a' Szegénységtől kinfzerítetvén, magát néked el·· 
Adja az Atyádfia, ne nyomd - elitet cé fzolgai fzolgálattal ,» 
hanem, mint Bére fed , és Zselléred légyen, az örvendetes 
efztendoig dolgozzék nálad.· És az után mennyen - ki gyer
mekeivel , és térjen rokonságához, és az Anyának örökségé
hez·, mert én fzolgaim, és én hoztam-ki okét Egyíptus jói
déból , ne adattárnak - el fzolgai módra. Ez a’ holám > 
örökke Szó tehát itten nem jegyez egyebet , hanem 
ötven efztendoknek el-forgását. Királyok első, vagy 
ZBdó módra , Sámuel első könyvében, olvaíluk: hogy,

mi-

a ) Exod. a i. v, 6, Deut, 15. v. 17, b) Lev. 25, v. 39. 
feqq.
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midőn ama fzomoní fzivu Anna hofzfzas magtalansága; 
és ellenkezője-által tö tt gyalázattya-után Iftenhez nyúj
tott buzgó imádságával , és fogadás tételével Sámuel 
nevű Fiat nyert volna, monda Elkánának a* maga fér
jének: a ) Áim  megyek-el, míg nem a’ tejtol el - válajz- 
tafsék a' Gyermek, és el-vijzem ölet, hogy hé -mutatta]lék 
az Ur Jzine előtt, ás ott maradgyon fzüntelen ; a’ Zfidó 
betűben vagyon bólém. ör'kke ; tudva vagyon pedig, 
hogy a ’ Leviták a’ Sz. Helyen ( való ÍZolgálattyokat 
nem folytatták tovább 50. eítendó's koroknál, el-kez
dettek pedig harmintz efztendős korokban, a’ mint írva 
Vagyon Moyfes negyedik könyvében b ) harmintz ejzten- 
■dótól fogna, .-és f  liyebk ötvenedik tjztendiig bé-járjanak d' 
hajlék fzolg/i/atiyara, és terhek hordozására. És így itten 
a’ bolam fellyül nem haliadja a* hufz •eíztendőkrrek fo
lyását. JBolts Salamon mondja: c )  Semmi újság nints a 
naj) alatt, je nem mondbattya Jenki:: hné ez uj ; mert im
már vő Itt az eléhbi üdékben, mellyek előttünk voltak. Émez 
íz ó t : az eléhbi időkben a’ Ziidó betű igy adja elé Lebo- 
im in, az az: fok fzázadokkal, minek-előtte mi fzulet- 
tünk- volna. Nem jegyzi tehát a’ mindenkor vóltt, és 
mindenkor leendő Örökké-valóságot. Egy fzóval fzám- 
talan helyei vannak a’ Sz. írásnak, a’ mellyek ezen 
bólém, ízó-által el-m aló, és véges időt , nem pedig 
örökké Valóságot jelentenék. Mondván tehát az Iften, 
hogy a’ környiil - mctélkedésről való parantfoht tartani 
fog bólém. Örökké: érti azt ·, hogy azzal fognak élni az 
Emberek Abrahámnak kilentzven kilentz efztendő's 
korától fogva , a’ mikor az rendeltetett, éppen 
a’ mi fzerelmes bdvözítőnknek haláláig. A’ melly

idő-
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a )  i. Reg. i, v. 1». b ) Numer. 4. v. 47. C) Ecclck J. 
V. 10.
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időnek folyáfa, a’ mint fok Atyák éfzre vefzik, 167S.. 
efztendoknek el forgását foglallya magában. Ez az 
igázság még inkább ki világosodik Moyíes elsői könyvé
nek tizen hetetik réfze kilentzedik verséből , a’ hol 
emlegetődzvén az Iften a’ környül - metélkedésrol, azt 
mondja: hógy az meg fog tartatni az Abrahámnak nem
zetségében, az az: miglen fog tartani a’. Zfidó Népnek 
rendes orfzágláfa, és meg-fognak ismértetni a’ magok 
nemzetségökról, immár pedig el-m űltt annak ezér hét 
fzáz, és több efztendeje, a’ mi ólta a’ Zíidó Nemzet 
ezt a’ prerogative, magános Uraságot, és tiíztefséget 
el-vefzette; nem· kötelez tehát immár ezután fenkit-is 
az illy étin parantfolat.

Hogy pediglen z környül - metelkedés helyébe 
rendeltetni fog; a’ Kerefztség , nyilván ki vehetni' azt 
líaiás Prófétának fzarvaiból ; a )  a’ k i-is ízólván a’ 
Médiásnak el jöveteléről, ezeket mondja : JVé félly én 

fzolgám Jákob, és te leg -■igazabb, o’ kit válafztottam. 
Mert vizeket töltök-ki a’ fzomjúbozóra , és folyáfokat a’ 

fzárazra, ki ontom az én Leltemet o’ te magodra, és az én 
áldáfomat a' te gyökeredre, és ki tfiráznak a'Jnvek között, 
mint a' β ίζ -fák a' folyó vizek-mellet. És: örömmel 
merítetek vizet az Üdvözítő küttynibóL Zacharias pedig igy 
fzó l: b )  Az napon nyilván--való kútfő léfen a' Dávid há
zán/ k , és a’ Jerusalem lakóinak’ ar bűnös , és a" havi kór
ság snak meg' mosásáraés ki veftem a''bálványukat..

Ezekielnél pedig c. 36. V. 25.· igy fzól :: Ki Ön
tök ti r átok tifzta viz t, és meg. tifitúltok minden rutságtok- 
ból, és a" ti minden bálványitokból ki tiftitlak benneteket. 
És adok néktek uj fzivet, és uj Lelket adok belétek ; és el-

vi-
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mfiem a' ko-ßivet λ’ ti teßetekbol, és adok nektek bus· 
ßlvet. El-hagyom több lök illyetin tzikkelyit a’ Sz. 
írásnak, a’ mellyek nyilván meg mutattyák, hogy a>’ 
ídelfiásnak el-jövetele után, az el - töröltetett környül- 
metéltetés helyébe a’ kereíztség rendeltetett - légyen. 
Azonkívül nagyobb tökélletefséget lelhetni a’ Kerefzt- 
ségben, mint lem volt a’ környül-meüélkedésben, mert 
ez egyedül tsak a’ Férfiaknak rendeltetett, amaz fem- 
mi különbbséget nem ismér a’ nemben , és ízemélyek- 
ben. Ez jelt tett a’ teliben, amaz jelt téfzen a’ Lé
lekben; ez nem nyitotta fel a’ Menynek Kapuit, a’ 
mint azt ki-nyittya a’ Kerefztség. Ne feddődgyenek: 
tehát vak-merő bátorsággal a’ Kerefztyének - ellen, mint 
Illeni térvény fzegok ellen a’ Zíid'ók egyedül az é rt, 
hogy k irnyül nem metélkednek kézzel l'*>tt környű'l- 
metelkedéílél. Mert nyilván ki-tetfzik azokból, a’ mel- 
lyeket eddig mondottunk, hogy el - töröltetett légyen 
ma az illyetin parantíolatnak kötelező ereje, és nem- 
is akarja az lilén, hogy ez után meg tartafsek a’ kör- 
nyül-metelkedés, de azt ugyan akarja, és parantíollya- 
is, hogy meg - tartafsék a’ környül - metélkedésnek helyé
be rendeltetett Sz. Kereíztség.

III. §.

A’ ZSIDÓKNAK ELSŐ SZŰLÖTTIRÖL.

E l-telvén a’ Ízületéitől fogva harmintz napok , az 
uijonnan fzü'letett gyermeket, ha első fzü'lött, 

meg fzokták váltani ízűiéi e’ képpen: Az Attya magá
hoz hivatván egy Papot , a’ kit inkább kedvel , és 
egyéb jó Barátinak jelen létökben a’ Pap eleibe téfzen 
bizonyos fumma pénzt, és így fzól: Ez az én első fzm

C ’ Jött
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Wtt Fiam, a* kit fzíiít az én Fel ségem, és a* ki a' törvény-
nek rendeléjé fierint a' te hatalmad alatt vagyon. Akkor a’ 
Pap meg kérdi a* Gyermek Annyát , ha enn k előtte 
fztilt-é valaha más Gyermeket ? ha ez a* finléfe első -é l ha 
Gyermeket n.m vefztett- é ? mikor az Afzfzony azt feleli, 
hogy nemi utánna veti a’ P ap : Tehát ez a G yerm k , 
wn'wí eho fzíilott, törvény fzerint az enyim. Az után for
dulván az Attyához, mondja néki , bogy ha nékem nem 
akarad engedni Fiadat, fäh iges, hogy meg -váltfad. felei 
az A ttya: hogy fokkal kedve deb o néki az Ó Fia , 
mint fém az arany, vagy ezdíl, innét jó fz’Wel ajánl 
bizonyos fzáruí pénzt annak vakságáért. A’ Pap ofz- 
tán reá tekintvén a’ Gyermekre, mondja : Ez a' Gyei’“ 
mek ugyan az Iftennek fzmteltetett, a1 mint írva vagyon 
May fesnek könyvében a )  Szentelly nék’m minden első jziilöt- 
tét, a ki meg nyittya az Anya mértet az Ifiaél fiaiban , 
mindaz Emberekből, mind a barmokból, mert e nyírnek min
denek. b )  Λ  kinek vaksága lé 'in  egy holnap múlván ot 
Sziklás ezüft ; de ez-által a’ m:g -váltás-által a' jztihin’k 
hat almok - alatt fog-lenn’; Itten ofztán fel-vévén az árát, 
a* Pap a’ Gyermeket ízűiéinek viízfza adla ; az-alatt 
az Attya áldja az Iftent, hogy az első ízül etek meg
váltásának parantíbl ittyát adta. Es így ofztán azt a’ 
napot az egéfz Atyafiság* között ör vendeteken, és nagy 
vigafsággal töltik.

Ha a1 Gyermek a’ harmintzadik napnak előtte 
meg hal, nem váltyák meg, de ha az utál hal-meg, 
femmit fém ártván halála , meg kell fizetni a’ Valósá
gának árát; ha pedig azok-alatt a’ napok-alatt meg
hal az Attya; az Ánnya meg-jelenik a’ Pap-elő tt,

hogy
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hogy bizonyossá légyen a’ Gyermeknek első íziilöttségá* 
rol, a’ ki egy kis papiroskát * a’ még hátra lévő, és 
meg nem fizetett első fzulöttség válttságának jelenségé
vel a’ Gyermeknek nyakára akaízt, hogy magát meg- 
váltfa, mikor ki-fog menni a’ gyermek fórból, az pe
dig meg-élik a’ Zíidóknál az Iffjűnak tizen negyedfél 
dztend’Ös korában ; a’ melly időt ők BfgkurotJmak mon
danak. ha a’ meg váltásnak napja fzombaton élik, az t 
ők által vifzik a’ következendő napra.

TZÁFOLÁS,
»1«

A Z első fzülöttek meg váltásának parantíoíatfya Csak 
a’ Zíidók Czerémóniáihoz tartozandó parantfolat 

Volt, következendő képpen meg kéllett néki fzünnie a’ 
vártt Médiásnak el-jövetele után. Mert még a’ Rabi- 
nuíoknak - is közönséges érteim“k az j hogy minek 
előtte Aaron az ő Fiaival a’ Papságra választatnék , és 
az Egyházi méltóság a’ Lévi Nemzetségébe bé vitetnék, 
az illyetin Papi hivatalt az Ifiraél Fiainak első ízulötti 
végezték. Mikor tehát meg kell-vala változtatni a’ 
Médiásnak a’ Moyfes f>rvénnyebélí Papságot, és annak 
helyébe fel-állítani más f'keHetefsbbet, és Felségefsbbet 
a* Mrfchif’d k rendi - fzerínt, a’ melyben nem a’ Bakok, 
vagy Tulkok hu ía , hanem maga az Idén Fia az örök 
Atyának áldoztafsék. Nyilván ki - kerekedik ebből > 
hogy ha meg fzitnik a’ törvénynek egyedül való oka , 
meg fzünnyék leg ottan a’ törvény-is , és igy azokat 
az első fzuiötteket, a’ kik az ó törvénynek ideiében 
úgy tartattak, mint Mennek fel - ízenteltt fzemélyek, 
nem tartoznak a’ Kerefztyér.ek ollyanoknak ismerni, a’ 
kiknél az uj Papság a’ kegyelem törvényében gyönyör
ködik Ifaias Prófétának jövendöléfe ízerint, a’ melyben,
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meg jövendölvén á’ Pogányoknak a’ Meífiás törvényé
re való térésöket, ezeket veti utánna: a )  és fel véjzek 
azokból Papokat, és lévitákat, i/gy moni az Ur. A’ mel- 
lyet vilagoiFabban ki-feiteget a’ Káldai magyarázat, a’ 
kinek nem keveflebb hitelt adnak a’ Zfidók mint ugyan 
a’ Zlidó betűnek. Fdvefzek (úgymond) azokból (úgy 
mint a’ Pogányságból meg teretekből) hogy Papok , es 
Léviták Legyen k , úgymond az Ur. Tehát immár moftati 
ezt az első fzülöttek meg váltásának Czerémóniáját 
nem kelletik többé Iften tifzteletet illető fzent dolog
nak, hanem tsupa babonának ítélni, a’ mellynek meg 
tartására a’ Kereíztyénség nem köteleztetik.

IV. §.

A ’ ZSIDÓK FIAINAK NEVELÉSEKRŐL,
ÉS TANlTTASÁSOKRÓL.

A  lég tudnak Szólhni a’ Zlidóknak Gyermekei, már 
Üg ottan némelly imádságotskákra , és ama Moy- 

■ fes ötödik könyvének hatodik réfzébŐl való negyedik 
versnek naponként gyakorta való el - mondására taníttat
nak: Sehern a hfchrael, ffehova Elohenu, Jehova Eh had. az 
az : hallyacl lfráell a· mi Úrink ljknünk egy Ur. b )  Efz- 
teleniil el-hitetvén magokkal , hogy mi Kerefztyének 
három Ifteneket imádunk, és hogy igy ettől a’ tudo
mánytól , mellyet hamilfan a’ Kerefztyénekre ragafzta- 
nak, ottan mindjárt kisdedségektol fogva ifzonyodoi, és 
távozni fzokjanak, és tsak egyedül egy Iftenben hidgye- 
nek. Olly nagy vefzedelembe juthatotté tehát a’ Zlidó 
Nemzetség? hogy, tellyefséggel meg vakulván, áltál ne
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értsék: hogy ez légyen egygyík ama Sz. írás-béli tzik- 
kelyek-közül , a’ melly a’ Sz. Háromságnak titkát ki 
jelenti> mivelhogy mondván ffebova. Iften: jelenti az 
Atyát. Után na vetvén Elobu. mi Iftenünk: jelenti a’ Fiat. 
újra mondván ffebova: Iften j meg ismérteti a’ Sz. Lel
ket. Hozzá adja: Ebhad. egy U r : ez által ki jelenti 
az Ifteni terméfzetnek állattyabéli Egységét, és hogy 
nem három Iftenek, hanem tsak egy Iften vagyon a’ 
három különböző ízemélyekben, a’ mint tartya, és 
igazán vallya a’ Kerefztyén Anya - fzent*egy - ház.

Az után tanitatnak ezek a* meg nevezett Gyer
mekek az egy máft vifzontag való könízöntéfnek mód
jára , kívánván egymáfnak jó fzombatot, jó huívétetj 
ezek után fzorgaímatoskodnak azon , hogy a’ házi 
efzközöknek , pénzeknek, és ezekhez hafoníóknak ne- 
-Vöket jól meg tanúllyák ; a’ mi pedig a’ Zlidóknak 
közönséges nyelveket illeti : azt jól éfzre kell venni , 
hogy nintfen az egéfz világon egy olly hely , a’ hol 
Valóságos , és tifzta Zíidó nyelven fzóllanának , hanem 
közösleg fel venni , és meg tanúlui kintelenittetnek 
azon orfzágnak , és Tartománynak , a’ melyben Lak
nak , nyelvét. Sót más bizonyos Szerentsétlenség-is 
Vagyon rajtok , vélem én bizonnyal Iften átkának , s’ 
oftorának lenni , ugyan az - is j mert akár melly or
szágban lakjanak , meg vefztegetik annak nyelvét , és 
a’ magok unalmas , és ízetlen nyifogásokkal Zsidók
nak ki iímértetik magokat, a’ mint Hazánkban , és a’ 
külső Tartományokban - is tapafztalhattyuk.

Mikor immár alkalmatofsbban olvasgatni meg 
tanultak a’ gyermekek , nagyobb tudományokra fel
emeltetnek , a’ mellyekben , mivelhogy kevés , és 
igyenetlen rendet tartanak , valóban nem tfuda , hogy 
Semmi elo-menetellyek fém Iátfzik , el-annyira , hogy
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ha valämetty efetbol a’ mi oskoláinkba nem mennek 
ζ  a’ mellyekben Iften kegyelméből a’ különös ízép 
rend meg tarüatik} tudatlanok, és értetlenek marad
nak.

Ez pediglen az Ö rendjek ,, és módjuk , mellyel 
az Iskolákban, és a’ tanításban tartanak. Magyáráztatik 
a’ Sz. írás, fejtegetvén, tudni illik, egy vallamelly vér
iét a’ Meiler , a’ ki - ugyan magyarázatának femmi 
©kát nem adja-, fúndamentomát meg nem mutattya j 
a’ Meiler fzavait a’ Tanítvány mesterének után na 
mondja , a’ honnét végre az k ” vetkezik , hogy ideie
ket ugyan az Iskolában el - töltik , de még lém tud
ják azoknak , a’ mellyeket mondanak , vagy olvas
nak, okát adni, Kévédét lehet k '‘zu l'k  találni , még 
Rabínusokat - i s , a’ kik jól tudnák a’ Zfidó gramma
tikát', innét az ö befzédjekben , és iráfokban annyi 
Fogyatkozáfokat találfz , a’ mennyi fzókat.

Minek utánna a’ Zíidó ifíiak tizenkét , vagy 
tizen három eíztendő korra jutottak , vaüamellyiknek 
a’ magok Magyarázói közül könyvöket forgattyák, és 
innét ofztán némellyek a’ Tahnudnak , némeliyek pedig a’ 
hibádnak tanulására mennek ·, a* kába hírű pedig nagy kér- 
kedékeny ditfekedéífel azt tartyák, és nyilván mondják , 
hogy ez az Illeni mélységes titkoknak még. az el-rejtet- 
tebb dolgait-is kinyilatkoztattyai de melly efztelenül 
mondják ez t, által Láthattya, a’ ki-bölís Karamu- 
elnek olvaífa ama könyvét, a’ mellyet a’ kábáidról , 
Angyali Doélor Sz. Tamásnak a’ Pogányokellen - való 
könyve erődítésére irt y a’ hol v lágoíTan meg mu
tattya , hogy a’ Kábáidnak minden fondamentoma , és 
tanításának nrnden veleje az Klen tagadáíTal meg egy- 
gyez , és hogy a’ KábáHJh Zfidók , nem Zfidók, hanem 
Klen tagadók, következik ebből tehát , hogy a’ Zfidók
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<íl-vefztvén a’ Sz. írásnak tiízta betűjéé  ̂ és igaz ér
telmét , immár moffcan femmi bizonyoíTat nem tudnak, 
mivelhogy a’ józan , és Sz. tudományt meg nem őriz
vén , Sót inkább meg vetvén , és - el hagyván , az 
elő menetelben való jó m ód, és igaz út nélkül Szü- 
kólkódnek , tétovázva bolyonganak ; bé-tellyefedik va
lóban rajtok , a’ mit jóve id'Ut felölik Moyfes : Verjen 
meg téged az Ur balgatagsággal, és vaksággal, s' elmédnek 
diihnfiégéveL És tapogafs délbn , mint a' vak fzokott ta
pogatni a' fetétben , és ne iga^gajjad újaidat. És Dávid a )  
Setéttiillyenvk meg az. o (lem, k , bogy ne ttfsanak. És
világosbhan faiás: Vakítsd - meg e' népnek fiivét , és az
ö füleit nehezítsd-meg, és az <> fzemeit föiözd-bé. Meg 
hallíidvdn a’ tizen harmadik eíztendót a’ Zsidóknak 
fiai mir nem gyermekeknek , hanem Embereknek 
vagy férfiaknak mondatnak , és minek utánna a’ Sina- 
gágában egy prédikátziót el - mondottak , meg - ajándé
koztatok  ama Tituluísal : Bar Mitzva. azaz : parantfo- 
latnak Fia , avagy : immár a’ Moyfes paranLolatinak 
meg-tartására köteleztetek Ember. Azon naptól fog
va ofztán Szabadon kereskedhetnek , kötéfi: , kontra- 
ktuft tehetnek , és tartoznak a’ fö Biro el'^tt minden 
tseiekedettyekrol, és fogyatkozáfokról fzámat adni, mert 
úgy tartyák Ók , hogy ez a’ kötelefség tizen három 
efztendos korokig az Atyákat illeti. A’ Rábinusoktól 
fzabott törvény Szerint tartoznak mindnyájan mihelyeíl 
a' ig efztendöt el-érik meg - házasodni.

A’ Leányok tizenkét efztendos körokban Afz- 
fzonyoknak mondatnak , és magoknak Férjet venni 
fzoktak ·, de a’ házafságról majd alább bévebben Szól- 
lyunk.

V. §.
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V. §.
A’ ZSIDÓKNAK TALMUDJOKRÓL.

T almud a’ Hebréi , avagy Zsidó nyelven annyit te«- 
fzen, m in ttanítás, tudomány, és azon okból nevezte^ 

tik igy , mert egybe foglaltt főm máj a a’ Zíidók egéfz 
fzent , és erköltsbéli Törvénnyeknek , s’ magában fog
lal mindeneket , a’ mellyek az Illeni , és Emberi tör
vényt illetik, azt tartyák , és hifzik , hogy azon ha- 
nyományokat, és magyarázatokat , a’ mellyek e’ köny- 
ben vannak , mind az lilén a’ maga fzája által 
adta Moyfesnek , és azt mondják , hogy ez légyen a 
máíodik Törvény , a’ mellyet az lilén akkor adott, 
a’ mikor az írott Törvényt adta , mert ugyan - is az 
kott Törvényért nem lett volna fzükséges negyven ma- 
pot a’ Sinai hegyen tölteni , és bizony nem őrzött 
(  úgy mondják } ottan a’ Moyfes az alatt libákat, ha
nem ezekre, a’ mellyek a’ Talmudban vannak tanogat- 
ta ötét az lilén , a’ honnét-is ezt hívják Torah Ps aX 
Te az az : Szájból Szájba adott Törvénynek , azt köl
tik ofztán , hogy ez a’ Talmud Moyíéfröl Jofuére , 
Jofuérol a’ hetven Vénekre , a’ Vénekről a’ Próféták 
ra , ezekről végre a’ Nagy Sinagóga Attyaira , avagy 
a’ Rabinusokra ízállott légyen, de petsét , és zár-alatt, 
hogy a’ titkok közönségeiken tudva ne legyenek. Okát 
pedig annak , hogy miért ez a’ máíodik törvény írás
ba nem foglaltatott ? azt adják , hogy ά Pogányoknak 
tudtokra ne lenne a’ Talmudnak el-rejtett tudomán
nyá ; de minek utánna el - fzélledtek az egéfz Világra , 
mivelhogy ezt fzájról fzájra, és mintegy fülbe fugva 
meg - nem tarthatták , tanátsofsbbnak irtélték , hogy 
ezt Írva ki-adnák , hogy ne tálára lfraelnek el-fzélle-
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elesében , és az Iskoláknak el - pufztulásában az meg 
történnék, hogy feledekenségbe jutna ez az Illeni titok, 
úgymint: a’ Talmudban foglaltatott mennyei tudomány.

Ezek után tehát egy bizonyos Juda névü Rabi- 
nus, kinek vezeték neve1 volt' Kadofebr az. az: Szent; a’ 
ki Antoninus pius Csáfzárral nagy barátságban élt vala, 
leg elöízör ezeket a’ hagyományokat ki nyilatkoztatta , 
közönségeidé te tte , és egy könyvbe foglalta, a’ mellyet 
nevezet Mijibna, az. az:, máfodik Törvénynek , és azt 
hat rendre ofztotta.. Véget vetet ezen: munkájának Juda 
Urunk, fzületéfe után: 2i9dik efztendoben,, és- azt" leg 
ottan az egélz. Sinagóga bé-vette-,, a’ mint a’ Zíido 
Krónika ama Séd . .  oil . .  nevezztetett könyben mondja. 
Kriílus Urunknak Vila'gra jövetele; után z^odik efzten
doben más Jochanan névü Rabinus el-kéízítette ennek 
a’ bé-felezését,, hogy tudni illik kivántt vége lenne a’ 
meg nevezett; Milchnának és ez hivattatott. Jerufalemi 
Tcütnudmky azon’ okból, hogy Jerufalemben , a’ hol 
Rabi Jochanan nyolztvan efztendokig volt a’ Sinagógá- 
nak Feje, és elöl-járója, öfzve fzedegettetett. De

Ez a’ könyv minden hitelét, és betsülletét el- 
vefztette'volna, a’ mint m a-is a’ Zíidóknál femmi be- 
tse, és tekintete lintfen, mivel hogy tele- vagyon igen 
homályos , és; nehéz ertelmü Frázefekkel, a* köz érte
lemtől által vitt titkos fzóllásnak módjával. Találtattak 
mind azon által végre két Rabinufok Babylóniában, egygyik 
Kafe / ívina, mátik Rab Afcher a’ kik. egybe fzedvén 
minden magyarázatokat, vetekedéfeket, és a’ Mifchna 
k ’rül az o ideiekig meg efett toldalékokat,, egy köny
vet tímáltak, mellyet Babyloníaí Tahnudnak avagy Ge- 
marcUiak , az az : bé- fejezesnek neveztek , a’ melyben 
az elébb említett hat rendet fel-ofztották hatvan há- 
JJorn fzakafzra, és el-vegezodöt ezen· munka. Kriílus-

D  fZÜr
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Születésének ^oodik efztendejében; a’ mellyel: végae 
meg fejtegetett, és magyarázott Rabi Salomon hozzá 
adván némelly vetekedéíéket , a’ mellyeket bizonyos 
Rabinuíbk hozza toldották, es Tofapbotnak, az a z : tol
daléknak , vagy hozzá adásnak hi vattainak.

Ama tilzteletrol , a’ méllyet a’ 'Ziidók , mind 
azoknak, a’ mellyek a’ Talmudban foglaltatnak, Téíz- 
nek, elég egyedül tsak azt mondani, hogy ezeket , 
úgy mint Vattáinknak fondamentomát bé-vefzik , isot 
ezen fellyül a’ Rabiauíbk~azt taníttyák , hogy nagyobb 
hitelt kell ezeknek, mellyek a’ Talmudban árva vannak, 
adni, mint lém magának a’ Sz. írásnak.

TZÄPOLÄS.

«em i  °  3 m

H a a’ káromkodáfbkat,, Eretnekségeket, ham'fsiíg'».
kát, és illetlenségeket, mellyek ;a Talmu. ban 

találtatnak, le-irni, és meg magyarázni akarnánk, nagy 
kötésű bov könyv kivántatnek hozzá; mind azon áltál, 
ha ezeket tudni akarja a’ Kerefztyén Olvasó, S:xtus 
Seneniisnek, avagy Hyeronimnsnak a’ fanéla fide B bJio- 
theká’át olvaiTa meg, a’ ki jobb rcízre 'hízve Szedte 
azokat ; Fog abban találni rettenetes dolgokat, ifzonyn 
káromkodáí'okat az Itten, az Angyalok, és a’ Sz. Ttás 
ellen; és könnyen efzre veheti, hogy ezt a’ íz ere its ét
ien Nemzetet az Itten el-hagyta. Elég légyen azért 
itten elé hoznom tsak azokat, mellyek azon könyvnek 
elején vannak.

Hogy az Itten (tudni-illik) imádkozik, hogy 
az Itten azokat a’ Gyermekeket, a’ kik minek előtte 
értelmes okofságra jutnának, e’ Világból ki - múlnak , 
mint egy Oskola Metter tanogattya; hogy az Itten 
minden nap három óráig jádzik ; hogy a’ Rabinufohkál

diípu-
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düfputál,, és vetekedik, és az illyetin vetekedésben fok- 
fzor a’ Rabinuíok-által meg-is gyözettetik, a’ Boldogok 
mennyekben az Iilennek nem hifznek. Egy fzóval a’ 
mit hallani-is rettenetes fzörnyuség, azt állattyák, hogy 
az Illen bűnt téliznn, és vétkezik ,. a’ mint ki-tetfzik 
ama tíabudazarab könyvből, melly azt mondja: Azért 
kivánnya az lilén a’ Zíidóktól, hogy ok a’ hónak első 
napján egy koíl mutaffanak-bé áldozatul, hogy ez-által 
el - nyerheiíe annak a’ bűnének botfanattyát, mellyet el
követet,, mikor meg kiílebítette a’ hóidnak, a’ ki-elein- 
ten a’ nappal azon. egy világofságú volt,, ragyagó fényes
ségét;.

A z  ugyan’ igaz" r hogy- nagy fzégyennel’ meg pi
rulva éízre veízik a’ Zlidók, mikor fzemökre hánnyuk 
a-’ Tálmudi(Iáknak eíztelenségöket, és, hogy a’ gyalá
zattól meg-menekedgyenek, azt feitegetik, hogy azok 
a’ fabulák,, és titkos, költemények , mellyek a’ Talmnd- 
Ban találtatnak,, metaforák’,, allegóriák, a’ köz értelemről 
által vitt titkos értelmű fzólláíbk legyenek, és azért ho
zattak-elé a’ Rabinuíoktól, hogy amaz el-rejtett men
nyei titok ezeknek buroka-alatt lappangjon j de , ha 
nem efztelenkedneké, itéllyék-meg vagy azok-is, a’ 
kik tsak vékony értelemmel bírnak ; mert lehetetlen 
dolog·, hogy az illy ízöfnyiv, lilén-ellen-való károm 
kadáíök - a latt, a’ mi némüek y hogy az lilén jádzik , 
Vetkezik, imádkoz:k , vetekedik, oskola meílerkedik , 
tudatlansága miatt a’ difputálásban meg gyözettetik , 
& av t: Valami homályos, értelem ,, és el-rejtett nagy; 
titok légyen;

Ezeken-kívül más ízámtalán, káromkodó, efz- 
felen kőkemények si-vannak az Ur lilén-felöl a’ Tal
midban : a )

O  2
a)) Sanhedrim; pag, ae»jv
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Hogy az lilén az Adam, és Éva vétkő - után,; 
Adámot, és Évát fzóllította - meg, és a’ kígyóval nem 
mert elébb fzóllani, mert magában igy gondolkodót;: 
Ez a’ kígyó tsalárd állat, könnyen meg felel nékem, 
ha keményen ízőllok hozzá, mondván: Mint hogy én-, 
is, T e-is parantfolatot adtunk nékik, miért meg vet
vén a’ Te parantíólatodat, az enyimnek engedelmes
kedtek ? Azért-is hirtelen d -vegezte  .azoknak ügyét 
az Itten.

Adám az utolsó napon, pénteken teremtetett, 
hogy ne mondathaísék : a )  Hogy az Ember a’ Világ
nak teremtésében az lftennel egygyütt munkálkodót 
légyen , vagy pedig, ;ha a’ kevélységre fel-hivalkodnék, 
lehetne néki mondani : Mit kevélykedel? hiízem .a’ légy 
elebb teremtetett náladnál !

Acba Rab Chaninanák iFia monda : b )  Mivelhogy 
t i . órából áll a’ nap: Első órában öfzve kotortatott a’ 
por, melyből az Ember teremtetnék. 2ban meg-lett 
a’ Sár. 3ban El-intéztettek annak tagjai. 4ben Lelket 
adót beléje. 5ben Lábra állót. r 6. Minden állatoknak 
nevet adót. 7. Néki adatott az Eva. 8· Az ágyra fel
mentek ketten, le - fzáilottak négyen. 9. Tilalmat vet
tek az alma evesről. 10. Meg-ettek. í r .  Meg-ítél
tettek. 12. A’ paraditfomból ki- verettettek.

Mikor az Itten látta, hogy a’ Samaei. ( tudni 
illik) a’ Sátán, a’ kigyón ( a ’ ki oily nagy volt mint 
egy Teve) ülvén, ment az Éva meg tsalására, nagyon 
nevette mind a’ Tevét, mint a’ rajta lovaglót.

c )  Ezért az Ember meg tsalásáért haragjában az 
Itten a’ kígyónak fzóllását el-vette, és mérget öntöt a

nyel-

*) p, «12. b) p. 213. c) Jos» L» i. Anti^u.



nyelvébe helyette, és a’ lábait-is el-vette, högy a’ hasán 
málzfzon.

Kain Ábelre azért haragutt-m eg, mert Adáni
a’ maga fzebbik Leányát Azrumot adta neki Feleségül , 
Ouvinat pedig, a’ rútabbikat Káinnak: a )  Azért Kain 
egy követ kapót, bé-t^rte Ábelnek felét, és igy meg 
ölte Eöttsét. Tele vagyon ezer illyen kábasággal a* 
Talmud.

T)e fzanakodgyunk inkább a’ nyomorúlttakon 
<es hagygyunk el - fzámtalan fok illetlenségeket, a’ mellye- 
iket immár, a’ Böltíek régen ki - nevettek , egyedül tsak 
azt akarom meg mutatni, hogy a’ Talmud öfzve íze- 
degetöinek efzekben fém jutottak .az allegóriák, és titkos 
értelemmel akaró ízólláCok.

Jól tudom (  úgymond Medici Pál e’ könyvnek 
Antimra) hogygTfb, óságomnak elején, mikor ezen hamis 
Zsidó Tudományra taníttattam, nem leltem tsak egy 
Tanítót* is azok közül , a kik nékem a’ Talmudot 
magyarázták , hogy az Iídennek ama meg nevezett vét
keit titkos metáforáknak lenni mondotta volna, hanem 
azt tapasztaltam , hogy mindenik Tanítóm ezeket a* 
magok tulajdon, és betű fzerínt való értelmökben vette 
légyen. íg y , példának okáért : a’ Talmud Berachot 
nevű refzeben magyarázván Moyíes máíodik könyvének 
33dik fzakafzfzában a hufzon harmadik verfet : Monda 
az Ifién Moysesnek, az én utolsóimat látni fogod, b )  így 
fzolnak: Monda a? Bifandi Fia Rabi Anna : Ennek az az 
értelme: Hogy az Jjlen meg muttatta Moyftsn k Tepbilin, ά' 
homlokra való fzijnak, ( avagy annak tudni illik, a’ fzij-

D 3 nak,
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a) Natal. T. i. Art. a, Exod, 33, v, 53.
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Hak , melíyet a’ Zfidók az imádság-alatt fejekre k^tnii 
fzoktak) ά tsomóját$ efztelenül el-hitetvén magokkal, 
hogy az Ifíen-is, mikor imádkozik, illyentsomós fzijat 
köt a’ maga homlokára. Ugyan ez vagyon Zoar né- 
v ii, és o nálok nagy tekintetű könyvben-is, a’ melly 
fejtegetvén; az elébb mondott verfet, igy fzól. Meg
mutatta az ifién Moyfesnek a' homlok-jzij tsomóját,. és ez
által o’ mit' a tzikkely mend : az én ábvázatomat nem fo
god látni, tulajdon-Képpen, és valóban o’ bomlokf Jj értetődik. 
nem keresnek tehát Ők. ebben; titkos, értelmet, hanem; 
tulajdon, és betű - ízerínt valót.

A’ Talmudnak elébb említett Berácbot nevű rcfzé- 
ben azt tanittyák ar Rahinufok : hogy az Iften minden 
nap három óráig jádzik ama nagy Czet hallal , a’ ki - 
a’ Sz Írásban Leviáthánnak mondatik j és kogy el-ke- 
rüllyék a” pironkodó, gyalázatot', a’ melybe az illyetin 
mondásért esnek, ázom munkálkodnak,, hogy ezt az 
illetlen és képtelen; magyarázatot a’ Sz írásból: meg: 
mutathálfák Dávidnak Szavaival, a )  Ez a' Sárkány ay 
kit alkottál az o meg -jádzottatasára.· De', ki' mutattyák,, 
hogy nem értik ezen Zsoltárnak igaz, és valóságos ér
telmét ,. mert , a’ ki - HgyelmeteíTen meg-olvaífa ezen 
tz :kkelyt , a” Talmudiftáknak tevelygesöket könnyem 
meg - tapafztalhattya , mert itten ugyan ama fzók : az 
io meg - jádzottására.. Nem- az lílenrŐl , hanem a’ ten
gerről értetődnek , av melyről egy kevefsé elébb mon
datott : u 25 versben Ez d’ nagy , és tagos öblű len- 
g r. És így ennek az ertelme' az : hogy ez a’ nagy ta
gos, tetemes h a l , mikor a’ vízben ufzkál, hánnya ,, 
Veti m agát, és mint egy nagy hartzot indit a’ tí'bbii

halak

a )  P fa l. 103 . V. a δ



halak «lien , úgy hogy néminemű -  képpen a* tengered! 
jádzani láttafsék. És ez Rabbi Aben Ezrának - is az 
o értelme , noha Rabbi Salomon a’ Talmud ízerzÓk- 
nek tévelygését erősíteni igyekezik , mondva'n : Hogy
három egéfz óráig tart az Ifimnek a’ Sárkánnyal való já
tékja. Azt mondialt tovább :

Hogy az ifién ά' napnak tizenkét óráit különbb 
különbb féle munkában tölti el. A  három első órát a' 
Törvénynek tanulásában tölti ; bárom óráig fi világot ítéli; 
három óráig az eget , jöldet igazgattya. És vegre három 
máig a’ Lmátbánnal jádzik. a )  Es így egéfz nap 
■munkálkodván , tálam éjiéi Ö - is mint az el-fáradott 
map Számos Ember, álufzik ; mint hogy étfzakára Pem- 
mi munkát nem adnak néki a Zlidó Rabinusok j de 
az Iftennck éjjeli íoglalatofságaróí máfut bévebben izol
álunk. .azonban

Mind ezek igy Hévén-is , még fém fziinnek 
meg a Talmud fzerzÓinek mélységes tudománnyokat 
égig magafztalniaz el-kábűltt, Zfidók sőt az egy igyueknek 
meg - tsalására azt tanittyak : hogy nagyobb vétek 
légyen , ellenkezni a’ Rabinusoknak Szavaival , hogy 
Sem a’ Sz. írásnak parantíblatival b )  ezen ízókkal : 
Fiam ! inkább figyelmezz a Rabinusoknak , hogy Jém a* 
Törvénynek Szavaira , mert , valaki a'Rabinusoknak jzavát 
által hágja nem egyebet , hanem halált érdemel ·, És nézzed 
tfak mi némü okokból indítatván , eredén el - hitetik 
magokkal a’ Zíidók , hogy Ókét a’ Talmud Pzerzók 
meg - nem tfalhattyák, mert efztelen vélekedeílel azt 
gondollyák, hogy a’ Talmud máfodik , és el - rejtett 
titkokkal tellyes Törvény légyen , a’ mellyre maga

az
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az Iften Moyfeft a’ Sinai hegyén negyven napig tanogatta v 
és azt nem írva, hanem fzájról fzájra fzóval néki adta.

Azonban , ha ez által , a’ Ízóval adott tér
vény által valamely ollyas hagyományokat értenének 
a’ Zlidók , a’ mellyek a’’ Médiásnak el --jövetele, ha
lála , fel - tamadáfa, menybe menetele , az uj Tör
vénynek prédikáltatáfa·., a’ Pogányoknak meg - térése , és 
több illyetin dolgok, felöl ízóllanak, kezet fognánk Vé
lek , és ugyan magában igaz-is hogy a’ tévelygő ta- 
nitáfok-között néhúltt találni a’ Talmudban illyen hagyo
mányokat - is, a’ mellyeket adtak, és hagytak az: Ö 
régi Meftereik de ha ellenben azt akarják velünk el
hitetni : hogy az: Iften még más törvényt - is adót 
Moyfesnek azon kívül, a melly írott Törvénynek inon- 
datik ,. el-nem  hihető· hamifságot ízóllanak,, mert íöha 
meg-nem mutattyák azt', hogy az Ur Iften. a’ Moyfeft 
arra kötelezte volna , hogy a’ Zfidó Népnek paran- 
tíoína ,, az öt Könyvekben foglaltt, és meg - Írott Tör
vényen: - kívül , nem tudom mitfoda titkon fzerzett, es 
fülbe fagott Törvénynek meg - tartását $ Azt ugyan meg 
mutathattyák hogy ez a’ Rabinusoknok fajokból fzo- 
p o tt , és magok agya velejében költött tálálmánnyok 
légyen ,. és erre könnyen , s’ örömeit réa állok.

Ha figyelmetefsbben meg - tekintik a’ Zlidók ,, 
ama Jofuéhez , az Ő Mederének Moyfesnek halála- 
után , lőtt igéket , t a’ mellyekkel Jofué ,az Iftent "-1 
hivatallyában meg - erő ltetett, világoíTan által érteni fog
ják 5 hogy az egéfz Moyfesnek adott Törvény, íro tt, 
és nem ízóval mondott Törvény vóltt - legyen. Imé 
az igék , mellyeket Szóllott az Iften Tófűének a’ mint 
önnön maga Jofué nyilván elé-hozza : a )  El - ne

*?* Oft C 0 ) <$$■

a) Jofue i, v. 8.
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távozzék e' törvény könyve a fzddtól: hanem elmélkedgyéí 
Arról éjjel, és nappal, bogy meg örizdd, eá meg tselekedd 
mind, λ’ wife weg írattak abban. Az a’ Törvény tehát,, 
a’ melly Moyfes halála után Tófűének adatott, irött Tör
vény volt., Eízre kellenék tehát a’ Zfidóknak innét 
venniük, hogy ha valaki valami más, és az Írott Tör
vénytől fókákban különböző törvényt hozánd elé, hogy 
az a’ Törvény nem az IftentŐl fzármazott, hanem a* 
Rabinufoknak értetlenségüktől, a’ kik ördögi kevélység
től fel-fuvalkodván azt ölzve fzedegették ,  és a’ Tal- 
mudba rekefztették; mivelhogy az lften,, mint termé- 
fzet fzerint való, és tulajdon böltfefség, igazság, és Va
lóság ollyan Törvényt nem fzabhat, nem adhat, a’ melly- 
magával, és a’ Sz. Evangyéliommal ellenkeznék. És 
innét következet, hogy az Anya -ízent- egy - ház: nem 
tsak meg tíltya a’ Kerefztyéneknek & Talmud olvasását, 
de a’ Zíidókat - is, a! kik ezt az Iffentelen könyvet a’ 
magok házában tartyák, ( talajdon Tartományiban) ke
ményen meg bünteti, és el-fzenvedi mint kegyes Anya, 
a Zíidót úgy, mint Zíidót, de nem mint lften károm.- 
lót, a’ minémii a’ Talmud.,

v i. §:.

A’ RABINUSOKNAK RENDELTETÉSŰK
RŐL , És, HAT ALMOKRÓL..

Minek utánna tudománnyokban, és fő - képpen pedig 
a Talmudban elé mennek a- Zíidó Ifflak, fel

emeltetni fzoktak az Idősbbik Rabinus által; és előízör- 
is ama Tituluffal ékesítetnek fel: Mafcbil, az az:: Ér
telmes 7l avagy, ama. névvel-is , Hbavar Rav» Rabinus.

E  Tdrr
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Tárfa. Ha pedig nagyobb elé menetelt téfznek a’ Tör
vény tanulásban , és éllemetes ideiekben , közönséges 
ízóval Hhacbam az az : Bolts Titulusfal aiándckoztatnak 
meg. Ezekből ofztán minden község fzámára válafztatik 
egy, és hivattatik Hhacbam Kabul. A’ község Böltíe , 
a’ kinek-is ez a’ Bó'lts annyira hatalma, és rendelefe 
alá vettetik, hogy Ótet a’ község, akár mi tsekély ok
b ó l-is , a’ mikor akarja, ki - tilthattya, és a’ Sinagóga 
vezérléséből ki- vetheti, a’ mint gyakorta meg-is tör
ténik. Ennek tifztye, és hivatallya : A’ ízabad, és til
tott dolgokról való kételkedéíeket meg -fejteni, a’ Há- 
zafságokban jelen lenni, az el-válásnak okait meg-vis- 
gálni ·, első helyt tart a’ Sinagógában, valamint egyéb féle 
gyülekezetben-is,, a’ hol a’ polgári dolgokról, és rend 
tartáfokról tanátskoznak, ha az orfzág Fejedelme, a’ 
kinek hatalma alatt vannak , a’ rendet meg nem vál- 
toz tatty aj a’ mikor néki tetfzik, a’ népnek prédíkátziót 
téfzen, a’ melly nem egyébből áll, hanem egyedül az 
írásnak egyigyü magyarázásából, az erköltsöknek meg 
jobbításáról való tanítáft, tsak uiial fém illetik, és igen 
ritkán feddik meg a5 vétkeket, .a’ honnét-is következik 
ofztán , hogy a’ Zíidókban alég láttyuk valaha az élet
nek meg jobbítását, a’ mint naponként láthattyuk a’ 
Kerefztyénekben.

Q nála vagyon a’ büntetésnek, és a’ Sinagógából 
vagy fzóval, vagy nagyobb kéfzülettel való ki-tiltásnak 
hatalma, az illyetin k i-tiltás, vagy exkommunikátzió 
pedig ezen módon mégyen végbe j öízve hivattatik az 
egefz gyülekezet, bé takartatik a’ Moyfes Törvénnyenek 
könyve fekete ruhával, és fekete fáklyákat gyújtván, ’s 
a’ kürtöt fzomoruan meg fuván, átkokat mond a’ Hba- 
cham Kuliul arra, a’ ki ezt, vagy amazt a’ vétket tsele- 
kedte, azonban az egéíz község felel, mondván ,

Amen.
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Amen. Ez által a’ ki tiltás által meg fofztatik a’ bű
nös Ember mind a’ Sinagogától, mind a’ polgári tárfas- 
ságtól, mind pedig a’ kereskedéftol, mind adig, miglen 
ötét a’ Rabinufok lel-nem oldozzák. fel oldoztatik pe
dig az illyetin exkommunikátus e’ képpen : Bé mutattik 
a’ bűnös Ember egy , vagy több Rabínufoknak, farűját 
le Vonván, a’ földön ü li, nem különben, mintha vala
mi Attyafiának, halálát íiratná, és ottan bizonyos formá
ját a’ gyónásnak, mellyet Ők Fiámnak neveznek, el
mondja ,, és az. után nagy fzóval fel-kiált: Nibbamti. [Fi
nom , bánom! erre tüftént meg felelvén,, utánna vetik a* 
Rabinufok: Te a1 mi Atyánkfia vagy! Te a mi Atyánk
fia vagy ! Te a' mi Atyánkfia vagy ! mert az igazságot 
vifzßa nyerted, és igv ízép könnyen meg fzabaddl min
den bűnétől, és büntetésétől a’ gonofz tevő Zfidó.

Ezek a’ Rabinufok igen kevélyek, és fen héja- 
zók fzoktak lenni, mert az. alázatofságnak ama fő er- 
költsét, mellyet a’ Világ eleibe tö tt, és terjefztett a’ 
Kriítus , ok valamint hogy nem ismérik , úgy nem -is 
gyakorollyák. Nem irtóznak magokat a’ Prófétáknál 
nagyobbaknak hirdetni; a’ honnét-is köz-mondáfsá lőtt 
o nálok: Hhacbam Gadol Menavi.. Nagyobb a’ Rabbi , 
mint az Tffcen P rofétái. A’ Rabinufok fzintén úgy, mint 
a’ k"'Z Ztidók, kereskednek, pénzt gyűjtenek , Felesé
get veiknek , egy fzóval , nem ok nélkül mondhat- 
tyuk , hogy a’ moftani Rabinufok élete hafonló légyen 
a’ régi Farizéufok életéhez. Valóban ideje Volna im
már egyfzer, hogy a’ Zfidók fzemöket ki-nyitnák , 
x<z igaz világofságot keresnék, és meg tekintenék azt , 
hogy be-tellyefedett-légyen immár Ő rajtok, a’ mint 
Ifaiás Próféta mondott: a )  Én népem, a’ kik leged bol-

E i  dog-

a) Ifai. 3. V. iff.
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dognak mondanak, azok fsainak-megtéged , és a' te lép éjid
nek utat el-bánnyák. És méltó dolog volna, hogy a* 
tsalárd Rabinuíokat meg vetnék , hazudtolnák, mivel
hogy immár annyifzor -azok által meg tsalattattak , 
és meg tsúfoltattak.

A’ SINAGÓGÁKRÓL, KÜLÖNÖS IMÁD-
SAGOS HÁZAKRÓL, És A’ ZSIDÓKNAK LAKÓ

9 Zfidóknak imádságára, a' Sz. könyveknek olvasá
sára, és egyéb tanításra rendeltetett helyek gö

rög névvel Sinagógának hivattatik, az az : a’ Tárfas- 
ság Gyülekezetének, mind azon által a’ Zíidók közön- 
ségelTen Iskolának nevezik. Ennek a’ Sinagógának, 
avagy Iskolának nap keleti oldala fzegletére egy bi
zonyos láda, mellyet ók Sz. Szekrénnek hívnak, ízokott 
tétetni, a’ melyben tartyák a’ Moyfesnek könyveit, a1 
mellyek fok, ízámtalan bübájoísággal, és hivságos babo
nákkal írva vannak. Tudni illik egy hofzfzu, és fzé- 
les, több egybe foglaltt, és nem közönséges tzérnával , 
vagy felyemmel, hanem tzérna Szál vékonyságára hafo
gatott inakkal öfzve- varrott hártyákból egybe fzerkez- 
tetett levél, a’ melly egyedül tsak e’ végre különöifen, 
és íbk környül álló dolgoknak meg tartásával, ( a ’ mel
lyek közül ha vagy tsak egy el-maradna-is , a 
munka íemmit fém é r , és a’ Sinagogában nem olva- 
ftathatik) el-kéfzitett téntával irattatik. Ez a’ levél 
két fából tíinaltt rámára fel-akafztva , öfzve tekerget
ve, és mint egy póla kötökkel Öfzve köttetve tarta-

VII. §.

HÁZAIRÓL*

tik ,
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tik , a’ kötők - felett egy ezüftből való mutató vefz- 
ízotske vagyon , a’ mellyel az olvasó az olvafandó 
fzókat mint egy ujjal mutattya. Némelykor nagyobb 
ékefségnek okáért drága Frigyiai munkával , és izkó- 
fiommal ki-varrott pofztóval tekertetik bé, és az em
lített rámáknak végeire ezüft koronát tefznek , a’ mely
re fellyül két négy fzégletü ezüft oszlopotskát helyhez- 
tetnek némelly tsengetyükkel, mellyeket ók Rimonim- 
nak hívnak.

Minden fzombaton olvaftatik a’ Moyfes köny
vének egy réfze, úgy hogy el- végezodven az efzten· 
do, el-végződjék a’ Moyfesnek öt könyve-is egéfzlen. 
A’ Sinagógának közzepét egy Törvény izék, avagy a1 
Törvény könyveinek olvasására rendeltetett Katedra fog- 
laliya él, minden felöl a’ falakon fik különbb különbb 
fele verlek olvaftatnak, a’ mellyeket ki fzedegettek a’ 
Királyoknak harmadik, es a’ Krónikának első könyvé
bő l, a’ kik a’ Salamon Templomának építetéséról fzó- 
lanak , ki-rekefztvén a’ képeket, és egyéb rajzoláfokat, 
mivel-hogy el-hitetik önnön magokkal, hogy ez a’ 
dolog a’ Moyíés Törvénnyé által tiltva légyen, úgy hogy 
bé menvén a’ Sinagógába egyebet nem fzemlélfz, és 
nem láthatfz a’ fzámtalan lók lámpáfoknál, és a’ bé 
jövőknek alkalmatofságokra el-kéfzített fzámas fzékek- 
nél. Az A fzízonyoknak a’ férfiaktól el-válafztó külö
nös hely rendeltetett bizonyos Karban, a’ melly ro- 
ftélyokkal el - vagyon rekefztve, úgy hogy Ők ugyan 
ki-láthaífanak, de Őket ellenben fenti le láthatta. Azo
kat az illetlenségeket, a’ mellyeket a’ Zlidók a’ magok 
Sinagógájokban tselekefznek ki-nem befzélhetni. Azt 
egyedül a’ mit fokfzor láttam, elég légyen elé hoz
nom , hogy ottan fzámtalanfzor egy máft meg pofozzák, 
meg verik, és rut, betstelen fzókkal illetik, cl-annyi?

E 3 ra,
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r a , hogy ugyan nem ok nélkül a’ Kerefztyének, mi
kor valamelly rendetlen, és Zűrzavar Táríaíságot akar
nak jelenteni, azt Zíidó Iskolának, vagy Zíidó vetfernyé- 
nek mondani fzokták. A’ Gazdagabb Zlidók a magok 
házoknál ízoktak tartani Sinagógát, a’ mellyet Ők tanáts- 
kozásnak, vagy pedig Tanuló Iskolának neveznek, a 
melyben a’ fzokott imádságokat el-végezhetik- ugyan, 
de az elebb említett Törvény könyveket nem tartyák , 
avagy ha éppen ottan tartyák-is, de fe ki nem téfzik,, 
fe nem olvaísák , a’ mint mondánk, hogy tselekefznek 
a’ nagyobb, és közönséges Sinagógákban.

A’ Zíidóknak házai eránt méltó a’ meg - jegyzéf- 
re , hogy az ajtónak jobb réfzén fel - függefztve tar
tanak egy nádat , a’ melybe rekefztenek egy czédulát, 
ama Moyfes ötödik könyvéből a )  ki vett ízókkal 
I ally ad ljrael a' mi Urunk Ißenünk egy Ur. Is m é t: És 
irgjad azokat a" házad kiifiöbére, és ajtaira, Azon öíz- 
ve tekergetett czédulának karéjára Írva vagyon ama 
Szó : Schadai az az : Mindenható. Házokból - való ki- 
menttekben , bé - jöttökben ezt a’ nádat illetik , cs 
meg - tsókollyák , és a’ magok nyelvén hívják azt: Álezú
za. az az : ajtó küfzöbébe el - rejtett czédula. A’ kik 
a’ Zíidó törvény meg - tartásában buzgóbbaknak lát
tatni kívánnak, Semminémü ábrázoláft , és képet házok- 
ban meg - nem fzenvednek, helyébe némelly fiií, vagy 
pedig fa leveleket függefztenek , a’ mellyekre nagyöb- 
batska betűkkel a’ tiz parantfolat vagyon fél-Írva , és 
külünbb különbb féle virágotskákkal , és fa ágatskákkal 
fél-ékeíitve.

MEG-
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a) Deut, 6. v. 4· 9.
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MEG - TZÁFOLÁS.
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Meg-vetik a’ Zfídók a’ képeket, mintha ama Szók
kal Exodi 20. v. 4. Faragott képet ne tftnálly ma

gadnak. Tiltva volnának , de igen efztelenul vetik 
meg} Mert foba Sem tiltott-meg az lilén általlyában 
minden képeket, hanem azokat , a’ mellyek bálvány 
gyanánt imádtatnak , és Illeni tifztelettel tifzteltetnek , 
a’ mint ezt a’ régivak Pogányok tfelefzik - vala a’ kiknek 
hivságos efztelenségöket liratván, igy Szol Ifaiás Prófé
ta : a ) Czédrus - fákat vágott , tö]gy , és t fér-fát hozott , 
me Ily az erdőnek jai között állott, fényű -fát plántált, mél
lyé t az ef'so nevelt. És az Embereknek tnzévé lőtt: vott 
.azokból, és meg - melegedett: és meg - gyújtotta , és kenyereket 
sütőt: a' maradékjábíl pedig Jftent tjinált , az Ats-Meßer 
ki - nyújtotta a’ mérő ßnurt , a’ gyaluval formálta azt : 
Szegletefsen tfnálta azt , és czirkalommal kerekítette azt: és 
Ferjiúnak képére tjtnálta, mint a' házban lakó fzép Embert: 
és imádta azt ; bálványt tfinált , és meg - hajlott előtte , 
kérvén és mondván: Szabaáits meg-engem mert én Iflennem 
vagy Te. Ha fon ló képpen Szól Jeremiás Próféta-is ,
könyvének egéfz tizedik réfzében , és másűttis Sok 
helyeken· a’ Sz. írás , a’ hol a’ Pogányságnak bálványo
zó vaksága ki-nyilatkoztaik , a’ kik Illeni tifzteletet 
adtak a’ fából , vagy · rézből a’ magok tulajdon kez'^k- 
által refzeltt, és faragtatott képeknek. Tiltotta téhát 
az Illen a’ Képeket , hogy a’ végre ne faragtafsanak , 
ne tdnáltalsanak, hogy Illeni tifztelettel tifzteltetnének j 
Mert ugyan - is ha tiltva lett - volna azoknak tfináláfa, 
vagy háznál tartáfa , hafzontalan lett volna azt mon-

Ne

a )  Ifai. 44, V. 13. 14.
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dánia : ne mddgyad azokat. Mert a’ mi nem volt vol
na, azt nem imádhatták.

Ne felddodgyenek. tehát ez után a’ Zlidók az: 
igaz kerefztyének ellen mint az Iften Törvénnyének 
meg - Szegői ellen , mert még nem ment el - annyira 
az efzünk , hogy a’ képekben , valami Iftenséget hid- 
gyünk, a’ mellyért Őket imádni kellenék, nem-is vél· 
lyük azt, hogy ö bennek kellefsék minden bizodalmun- 
kat , és reménségünket vetnünk , a’ mint hajdan a’ Po- 
gányok tfelekedtek, a’ kik a’ Bálványokban helyheztet- 
ték minden reménségöket , hanem az a’ tifzteletet r 
mellyet mi a’ képeknek, tefzünk, egyedül , és minde- 
neftül igazitatik azokhoz, a’ kiket jelentenek , a’ mint 
a’ Trindentomi. Sz. Gyülekezet nyilván üanittya Se/L 
2* Meg - Számlálhatatlanok valóban azok a’ hajla- 
dozáfok , és vég-nélkül-Való az a’ le-borulás, és tiíz- 
telet , a’ mellyet téfzen az egéfz Zfidó Sinagóga ar 
pergamenára , vagy-is hártyára fel - írott Törvénynek, 
távul légyen pedig tőlem , hogy azt gondollyam , és 
magammal el - hitefsem , hogy mind ezeket a’ Zíi- 
dók a’ Törvény hártyájának, vagy pedig a’ Téntának, 
a’ mellyel íratott, tennék, hanem a’ könyvnek, a’ 
mennyire jelenti azt , mellyetvött Moyfes a’ Sinai 
hegyén magától az Iften tol. így akarom , és ne- 
is más képpen vélekedgyenek mi felőlünk , Ke
refztyének felől, és a’ Romai Ekleíia fiai felől - is , 
hogy mi azt az egéfz tifzteletet , a’ mellyet a’ 
képeknek adni láttatunk, azokhoz nyujtyuk , a kiket 
jelentenek. A’ melly törvényes tifzteletet a’ kepék
nek mi módon fedhetnék a’ Zlidók, nem tudom „ 
holott maga az Iften meg parantfolta Moyfesnek, hogy"



fccpeket tíináltaflon: a )  Tßndlly két Kerubimot - is verti 
aranyból. 6  maga az l i r  Iften parantfolta: b )  Tßndlly 
egy réz kígyót, és tedd azt jelül, a' ki meg sértetvén reá 
tekint, él. Nem különbben tselekedett a’ Templom épí- 
téfekor Salamon, Kerubimokat fel állitván. e j  Meg-is 
mérte, és maga tselekedetével nyilván tette tehát ama 
Prófétai Lélekkel még akkor tellyes bö'lts Salamon-is , 
hogy a’ kepékkel való törvényes elés nem tilalmas.

Nevetséges bizonnyára a’ Zlidóknak ezekre való 
felelettyek,, midőn azt mondják : hogy az Ur Iften 
meg tiltotta, ugyan a’ Zftdóknak a’ magok tulajdon há
zoknál a’ képeket,, nem tiltotta a’ Templomban, avagy 
az Iften házában} azért-is mondotta: Ne tßndlly magad
nak jaragott képet. Az a z : a’ magad kedved töltésére, 
vagy akár melly más hafznodra.. De azon-kívül , 
hogy Ók a’ Sinagógában (  a’ mellyet Iften házának tar
tanak ) fém engedik- meg ar képeket, meg - mutattyák 
hogy értetlenek , és jövevények a’ Sz.. írásnak igaz 
értelmében. Mert a’ tiz parantíolat nem egyéb , ha
nem a’ terméfzet törvénnyének bé^ebb magyarázattya, 
és a’ miket a’ tiz parantíolat tilalmaz, tiltva vannak 
azok, mert gonofzfzak, nem pedig azért gonofzfzak , 
mert tiltva vannak. H a azért a’ képek terméfzet - fze- 
rint vefzedelmefek, és gonofzfzak volnának, nem pa
rantfolta volna őket tfináltatni az maga házában a’ go- 
nofzt utáló Ur Iften, a’ ki-mivelhogy leg-főbb jóság, 
nem parantfolhat femmit ollyaft, a’ mi önnön magában, 
és terméfzete-fzerint ro fz, gonofz, és az Ő Ifteni-ter- 
mefzetével ellenkező volna. A’ mint nem parantíolhat- 
tya a’ bálványozáft,; hamis esküvéft ,  gyilkofságot, pa-

F  raz-
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a) Exod, 25. V lg, b) Num. ai, v. 8· c) Reg,. 6. v. 
«7. 7- v. 36.
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iráznaságot. ’S a’ t. Azért tehát a’ képek , mivelhogy 
azokat az Iften tfináltatni meg-parantfolta, a’ magok tér- 
méfzetök fzerínt nem rofzfzak j a’ melly dolog nyilván 
ki-kerekedik a’ Sz. írásnak ama tzikkelyébol a hol az 
Ur Iften, mikor a’ képeknek bálvány módra való imá- 
dását tiltya, utánna( veti: En vagyok a te Urad Ijlcned 
érés hiij'.fiú álló. És MoyPesnek harmadik könyvében 
a )  mondja: Ne tfnállyatok magatokunk bálványt, és fara
gott képet, jel ojzlopokat ne emellyetek, J'e jehs követ ne 
emellyetck, J ’e jeles követ ne belyheztejfetek a’ ti földeteken, 
és ennek a’ tilalomnak mindjáráft okát adja : Hogy azt 
imddgydtok. Mert jól tudta az Iften, hogy a’ .'Zlidók 
igen könnyen hajlandók a’ bálványozásra, a’ mint azt 
gyakor tselekedettel-is meg-mutatták , mert ícmmit 
fém tekintvén annyi fok ízemmel látott lfteni tsudákra 
Egyptomból való ki jottökben, alég ment el- egy kevés 
időre tolók Moyfes, leg ottan magoknak arany borjút 
öntöttek, a kit Iften gyanánt imádtak, b )  De a’ dol
got tovább vitattyak a’ Zftdók mondván.

Vallyon a’ le-borúláfok , térd haitáíok meg en
gedve Vannak e’ a’ Sz. írásban a kő , a’ márvány, és 
a’ fa előtt? noha ezek némi némiképpen az Iftent ki
jelentik ? llgy vagyon igen- is. Mert ama Sz. Férfiú 
Jofue az líráéi Népének Moyfes után Vezére, és Moy- 
fesnek a’ maga hlefterének életében leg kedveífebb Ba- 
ráttya, mikor látna, hogy a’ Hdi Várasbéli Férfiak által 
meg verettettek az Ifraeliták, c) és el-esék k ';zül"ik har- 
mintz hat Ember; meg fzaggatd ruháit , es le esek artzal 
ci' földre az Ur fzekrénnye előtt mmi eftvéig mind o , mind 
az Ifraélnek minden Vénei. A’ Szekrény fából volt, és

( ο ) «W

a) Lev, i6. v. i- t>) Exod, 3a. v, 6. c )  Jofue, 6, v. 6.
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Jófüe az -e lő tt artzra boriíltt, nem azért, hogy azt: 
Iftennek hitte volna, hanem, hogy az előtt a’ maga 
imádságát önnön magához az Iftenhez , a’ kit az je
lentet], igazítaná..

A’ Kerefztyének (úgymond ismét a’ Zíidó) nem' 
tsak a’ fzenteknek képeit le-feftik, de még magát az 
Iffcent - is egy öreg Ember képében le - ábrázollyák, ho
lott az Iften meg tiltotta Moyfes ötödik könyvében: a )  
Oltalmazzatok azért, és őrizzétek fzorgalmatojjhn lelketeket. 
JVem láttatok valami bafonlatofságot az napon , a’ mellyen 
az Ur nektek: [züllött a’ Horeben a" tűz közzepébol ; hogy 
ne talám meg:, tsalatkozván, tfnállyatok magatoknak faragott 
h ajánlat ofságot, vagy Férfiú r vagy/ Afzfzony képét. De 
hiv ságos , és héába - való ezen ellen- vetésök.. M ert, 
mikor a’ Kerefztyének az örökké való Atyát egy igen 
öreg: Embernek képében le- - ábrázollyák, nem hiízik 
Ők azt, hogy az Iften ollyan1 légyen,, nem-is vélik 
azt, hogy Ő néki ar kép iró' etfetetskéjével, le - írott 
tagjai volnának ,, hanem le - ábrázoltattyák ő’tet azon 
módon, a mint fókáknak meg jelent. Jákob látta ő’tet 
a’ lajtorjára támafzkodva. Gén. 28· v. 13. Moyfes 
fzóllott barátságodban ő vele.. Exodi 33. v. 1. Ifaiás 
látta az Urat ülni egy magas, és fel emeltt Királyi 
fzéken. Iíai. 6. v. 1. Dániel látta, hogy a’ Királyi fzékr 
ve le-tik a' régi tíclejn, az i? ruházattya jeir , mint a’ hó, 
éj: a' fejének baja fzálai mint a' tifzta gyapjú. Dán. 7. 
V. 9. és ezen ábrázatban irattatik-is-le a’ Kerefztyé
nek által, noha bizonnyal el - hifzfzük, hogy ő néki 
tefte nintfen. Hafonló képpen az Angyalok-is, noha 
tsupa, és tifzta Lelkek, mivelhogy gyakorta meg-jelen- 
tek tefti ábrázatban, olíyan formán le - is irattatnak.

F 2 AT
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A*' mi Zfidók háza ajtajának kűízöbébe el-rej

tett tzédulát illeti, az mefb babona. M ert, noha úgy 
vagyon, hogy Moyfes Deut. c. C. minek utánna az Iften 
fzer tését a’ Népnek meg - parantíblta volna , utánna 
veti, hogy ezen parantfolatot az ajtókra, küízöbökre 
írják, de ezt betű- fzerint való, és teíti értelemben nem 
kell-venni, hanem ennek az értelme a z ; hogy ízünte- 
len fzivekben tartsák } a’ mint ugyan Moyíes Dilit. u. 
V. tg. írja : Tegyetek az én igémet Jzíuetekbe, és Lelkitekbe. 
ismét c. 6. v. 6. És legyenek ez igék, mellyeket én ma 
néked pavantfolok , a’ te jzívedbeii. És az után mondja: 
Írjad azokat a’ házad kilfzöbére, és aj t ajár a mintha mon
daná: ki mentedben , bé jöttödben emlekezzcl meg pa- 
rantfolatimról.

C o  )

VIII. §.

A’ ZSIDÓKNAK PAPJAIRÓL, ÉS LÉVI-
, TÁíRÓL.

Minek előtte a’ Zíidó Nemzet magát a ’ bálványo- 
záílal meg motskolta volna, az íffceni tifzteletre 

ízenteitt Papok az egéfz Iíraelnek első íz alatti voltá
nak, az után ezek meg vettetvén az Iftentől, ő helyek
be válafztattak a’ léviták, illyen különbbséggel: hogy 
Aaron, az Ő Fiai , és maradéki az Iíten hajlékában 
Papi hivatalt vifeltek, a’ többiek pedig Lévinek egyéb 
Nemzetségiből, és CselédibŐl a’ Papoknak í’egítségökre, 
és ízolggálattyokra hagyattak^ Tartót ez a’ Papság a’ 
a’ JESUS Kriílusnak, a’ mi Üdvözítőnknek eljövete
léig, a’ ki a’ Papoknak Fejedelmévé tétetvén , rendelt 
a’ Melchifedek rende - ízerínt igaz Papságot. Vannak

mind
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mind azon által még ma is némelly kevély, és magok 
félöl fokát tartó Zíidók , a’ kik magokat az Aáron 
Nemzetségéből fzármazni , nyilván mondják, hogy igy 
a’ Papoknak fzámába bé Vcteífenek j és hivattatnak 
Cahonim. Az az: Papok, de nem igazán neveztetnek 
Papoknak, avagy Aáron Maradékinak} mert el-vefz- 
vén Jerusalem, és a’ Templom, a’ Nemzetségeknek 
ismeretsége - is el-vefzet, úgy hogy nem találhatfz egy- 
gyet, a’ ki - igazsággal azt mondhaíTa, hogy Ő IPrael- 
nek ebből, vagy amabból a’ Nemzetségéből fzámazott- 
légyen.

Ezek a* Ztidóknak tettetett Papjai, és Aaron- 
nak tsak gondolom-formán-való , ’s álomban látott Fiai,
a’ Moyíes könyvének olvasását a’ Sinágógéban el-kez
deni , és a’ Népre áldáft adni fzoktak a’ nagyobb in- 
nepléfeken, mondván: a )  Aldgytn meg téged az Ur, és 
őrizzen meg téged, mutajja néked ortzáját az Ur, és konya- 
milyen rajtadL Fordítja hozzad ortzájdt az U r, és adgyon 
néked .hékejséget. A’ temetéfen jelen nintfenek, fém a*
halottat nem illetik , a’ többire pedig mindenekben a* 
polgári tárfafságban többi Ztidókhoz aíkalmaztattyák ma
gokat

MEG - TZÁFOLÁS.

Meg voltt tilttva az ó Törvény Papjainak, hogy 
Attyoknak, Annyoknak, egy teffcvér Báttyoknak, 

vagy Eötstsöknek, úgy fzúzelségben lévő hajadon nén- 
nyöknek, vagy Húgoknak halálán kívül fenkinek te
metésén jelen ne legyenek } úgy hogy, ha ottan meg

F 3 je-
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jelentek, tiíztátalanokká lőttek, a’ melly tifztátalansag« 
nak motska nélkül még a’ köz népből való Zlidók fém* 
illették a’ halottakat. Oka ennek az: mert a’ Zfidók- 
nak kisdedi, a’ kik az Üdvözítő JESUS Kriftus eljö
vetele előtt múltak ki e’ . világból , ámbár az Iften 
kegyelmében haltak - is - meg, el - töröltetvén tudni illik,, 
az ő eredendő bűnök a’ környül metélkedés által, de 
mind azonban még fém botsáttattak bé a’ Mennyei di- 
tsőségbe. És az idősbbek:, noha bűnök botsánattyát: 
el-nyerték az, áldozatok-által·,, és a' tökélletes fzánás 
bánás, és penitentzia -tartás - által, de· mind azon által5 
nem a’ ditsÓfséges, Mennyei1 Paraditíbmba·, hanem a* 
Limbusba mentenek, és ,, valamint hogy ottan az ő Lei
keik meg; voltának fofztva az: Iften n ele íz  iné látásától , 
úgy a’ Telteik-is tifztátalanoknak. tartattak, és tifztá- 
talannk tartatott minden Ember, valaki a’ temetéfen 
Jelen volt- De: ezen jelen való állapotban a’ meg tefte- 
sültt Ige meg nemefitette a’ mi teftünket, és igy a’’ 
Kerefztyéneknek Tefték, a’ kik ezen életben a’ tellyes- 
hithez Sz. Munkálkodáft, és jó tselekedeteket ragafz- 
tottak, és az illendő kéfziilettel fel,-vett’ ízentségek-ál
tál meg - fzenteltettek, midőn az. Ő Leikök (V  mint: 
áitatos hittel hifzfzük )  az örök ditsofségre el-jutnak,, 
immár nem tiíztátalanok, fém tiíztátalanná nem téfzik: 
az t, a’ ki őket illeti, vagy temetésökön meg-jelenik ,. 
innét vagyon, hogy ez a’ parantfolat nem kötelezi az. 
uj Törvény Papjait, a’ kik a’ haldakló betegeket láto
gatni, és mellettek fzüntelen , még mikor Leiköket ki 
adják-is , jelen lenni, halottakat temetni ,, irgalmafság 
tselekedetinek lenni, helyeiken, és igazán mondják.

Ez volt tehát, és nem - is más oka, a’ miért: 
tiltva vóltt hajdan a’ Papoknak a temetéfeken való je
len-létei. Nem-is ok-nélküli m ert, mint hogy a’ ha

lál
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2ál minden napi történet az Emberek k ö zö tt, a’ Pa
pok pedig a’ Sz. Hely Szolgálatiban fzüntelen foglala
toskodtak , a’ gyakorta való tifztátalanságban nem le
hettek , mind magoknak , mind pedig az egéíz Nép
nek , a’ kinek fzolgálattyára rendeltettek, nem kevés 
alkalmatlansága - nélkül. Szüléseknek, és Attyok fiainak 
temetésükön jelen lenni meg-engedtetett nékik, mivel
hogy ez ritkábban történik - meg, és igy a’ törvényes 
tifztátalanságba belé eshettek a’ Népnek kára , és a’ 
.magok fzolgálattyoknak sérelme-nélkül. De ezeket az 
ó Törvény Papjairól mondánk.

A’ mi pedig ezeket £  mi idonkbélieket, £  ki- 
iket a’ Zíidók hafonló-képpen Papoknak mondanak, il
leti; azt mondom: hogy ezek a’ juhok gyapia-alatt ra
gadozó Farkatok légyenek. Mert azon kívül, hogy im
már meg kellett íz unni az Aaron Papságának, és fel- 
:áilíttatni a’ M delije cl A  rendi-ízerint az uj Papságnak , 
meg nem mutathattyák foha ezek £  fzines Papok , 
hogy ok a’ Lévi Nemzetségéből j és az Aaron. 
Fiai közziil - valók legyenek , mivelhogy Jerufalem- 
nek el-pufztiílásával , el - pufztűltak, öfzve zavartattak 
£  Nemzetségek-is. Ennek világos példája vagyon abban: 
Mert tfak hetven efztendókig tartott £  Zfidóknak Ba- 
biloniában · való raboskodások , és , még fokán , a’ kik 
Ifiiií korokban oda mentek , s’ a’ rabságra vitettek , 
abból ki-is jöttek , ki - jővén , ajándékokat - is nyújtot
tak a’ Templomnak ujjonnan-való építetésére, a’ mely
ben áldozatokat mutatnának - bé a’ Papok az Ő eléb- 
bi fzokáfok fzerint. De imé Esdrás az Ur Iftentől meg- 
világolitatván az egéfz Sinagogávval egygyiit, ki-re- 
kefztette a Papi hivatalból mind azokat, a’ kik vilá
gosan le-nem hozhatták Gyeneálogyiájókat, nemzetsé
geiknek lajftromát , és meg - nem mutathatták , hogy ők

az
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az Aaron Fiaitól Származnak a )  Ezek (  úgy mond } 
Kerejlék az ö eredeteknek Irásdt, és fel - 24 em találták, eV 
kz - vettettek a' Papságból. Ha azért hetven efztendők- 
nek el - forgáfa elegendő ok volt az Efdrás,. - és az 
egéfz Gyülekezet-előtt ,, hogy ki-rekefztené a* Papság
ból mind azokat, a* kik meg-nem mutathatták, hogy 
ar Levi Nemzetségéből, és az; Aaron házából legyenek; 
Vallyon tartozónké mi majd: két ezer efztendők után 
némelty tfavargó Zlidóknak hitelt ádni , a’ kik moítan 
magokat; az; Aaron véréből faj zott. Papok gyanánt árúl- 
gattyák ?

Ébredgyenek - fel tehát valaha immár mélly ál
mokból a’ Zfidok , és ezeket az Embereket, (  a’ kik 
noha idegenek az Aaron házától , még-is a Papi 
Méltóságra nem jámbor életeknek érdelme által, hanem 
az általkodott, és dagályos kevélység által- vágyódnak } 
utállyák - meg, vefsék-meg-őket, és az igazságot ,a’ melly 
az ő Elejékről az igaz; kerefzty énekre fzálLott, ismér
jék-meg

3*5 C ° ) őtffr

ix .  §

A’ ZSIDÓKNAK ÖLTÖZETTYEKRÓL·
MIND OTTHON, MIND PEDIG A’ SINAGÓGÁEAN,

Λ 9 mi az öltözetet illeti ,  alkalmaztattyák abban 
a’ Zlidók magokat, a’ hazának, a’ mellyben lak

nak , fzokáfihoz , de tfak kíntelenségbŐl, r hogy tudni 
illik , ki - ne neveísék Őket. Nem öltöznek mind azon- 
által gyapjúból, és lenből fzött ruhába, és igen reá vigyáz

nak

a } Esdrae i. C, 2. v* 6a.
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tiak, hogy a’ gyapjúból való ruha ne varrattafsék len
ből, vagy kenderből fonyott tzérnával, és a’ váfzon , 
vagy gyólts ruha ne varrattafsék fzörrel. A’ Férfiak 
ruhájok-alatt rejtve vifelnek egy négy fzegletü pofz- 
tótskát, a’ mellynek - is mind a’ négy fzegletérÖf nyóltz 
fzál tifzta gyapjúból öfzve fodrott Sinórkák, vagy roj
tok Fügnek, a’ mellyekre különös Mefterséggel őt gom
bot kötnek; ezeket a’ rojtokat pedig a’ magok nyelvö- 
kön Tzitzißnek hívják; de a’ Sinagógában, mikor imád
koznak, bé födik magokat vékony fzó'rból fzött födö- 
zovel, vagy paláfttal· a’ mellynek négy fzegletérol négy 
rojtok lógnak - le , és az hivattatik Talithnak, ezen fő- 
dőzon fellyül homlok-kötő-avagy imádságos fzyjakat-is, 
a’ mellyeket Tepbilinnék. mondanak, vefznek, a’ mel- 
lyeknek egygyikét fejek kö'ru'1 kötik, és Tephilin Sebei 
Kofának hívják, az az: főnek imádságos fzyja, a’ má
ika t pedig bal kezökre tekerik, és ez neveztetik Tepbi- 
Jiri Sebei jad. Kéznek imádságos fzyja. A’ főre való 
imádságos fzyjat illyen módön kéfzítik-el: Véfznek egy 
bor fzyjat ennek közzepén tfinálnak egy kis négy ízeg- 
letes rejteket, abba rekefztenek egy · hártyátskát, vagy 
pergamemt^ a’ melyre a’ Sz. írásnak ama négy verfets- 
kéi Íratnak, úgy mint: a )  Nékem fzentelly minden els'o> 
fzulöttet, me Ily meg-nyittya az /íny a mébet az Jfrael Fiai 
között mind az Emberek% mind a’ barmok közztil, mert 
mind enyimek.· Ism ét: Es mikor bé vifzen téged az Ur a' 
Kananéus, és Hetéus, és Amorréus, és Hevéus, és Jebuséus 
földévé, mellyel, hogy néked adna, meg eskütt az Atyáid
nak, tejjel, és mézzel folyó földre, illyen módját tartfad a' 
Sz.. Tijzteleteknek e’ holnapban, b} Hallyad Ifrael a' mi

G Urunk
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a) Exod, 13, V. i. 5, b) Deut, 64.
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Urunk Jfietmnk egy Ur. λ) Ha azért engedtek pmntfolatim-  
»dk, mellyeket én ma parantfolok nektek, hogy fzerefsétek a* 
ti Uratokat, Jfienteket,  t és Jzolgallyatok néki telly fiivetek* 
b'oíy és tellyes Léketekből;  idején, és későn-való eű'ct ad 
földetekre, bogy bé gyujtsétek a’ gabonát, és az olajt, és 
a' fzénát a' melókról a’ barmok táplálására,  ex hogy ma- 
gatok-is egyetek, és meg elég edgy etek.

Ez a* fejre való fzijjnak rejteke,vagy tzéllátskája 
fel-ofztatik négy bathimra az az : más négy kiífebb 
tzéllátskákra, a’ mellyeknek mindenikébe egy Öfzve te- 
kertt pergamena hártyátskát rekefztenek , és fzoroffan 
öízve varjak. A’ fzíjjak, mellyek ezen tzéllátskából 
mind a* két felól ki állanak, Retzuothnak hivattatnak, és, 
mikor azt a’ fejekre tekerik , úgy alkalmaztatfya'k , 
hogy homlokoknak éppen a’ közzepére efsék, a’ hói 
két felöl a’ fzömoldök fzore végezó’dik, hogy mint egy 
a’ fzem-elótt légyen. A’ maiik imádságos fzíiiat ped 'g , 
a1 mellyet a’ kézre alkalmaztatni fzoktak , a bal-kar- 
jókra tekerik, azért, mivelhogy az a’ réfz a’ fzívhez 
közelebb vagyon, és azt ítélik, hogy így a’ könyör
gés a’ fzívbol inkább fzármazik, avagy e’ képpen a’ fzív 
az imádság - kézben inkább m eg-indúl, és gerjedez. 
Az áitatosbb Zlidók ezt a’ mind a’ két fcíjjat fel-teke
rik fejekre, karjokra nem tsak a’ Sinagógában, hanem 
othon-is, avagy akár hol m áfutt-is, mikor reggel i- 
mádkoznak j ha rsak attól nem félnek, hogy ezt az ó 
leg ízentebb ékefség'3két ne taíám Valaki meg - gűnoilya, 
’s ki nevelTe.

Rabbi Majmonides Moyfes, Hajad névü könyvé
ben fok környül - álló dolgokat h o z -e lé , a mel Iveket

fziik-
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fzükség képpen meg - tartani - kell az illy étin imádságos 
fzijjak tzéllátskáiba rekefztendő hártyátskáknak írásában. 
El'ofzoy- is a’ betűket mind téntával kell Írnia, úgy hogy, 
ha tsak egy betű különbözei fzinű feftékkel rajzoltatik, 
vagy pedig meg aranyoztatik , az az imádságos fzy 
fzentségtelen, és íemmi erejű léfzen. Mdfodfzor: a’ be
tűk egy máitól távúi, és fzépen meg-kiiiönbböztetve 
legyenek. Hamadjzőr: fzükséges, hogy az író deák 
jobb kézzel irjön, úgy hogy, ha bal kézzel ír , lem- 
mit fém ér az egéfz munkája, de mind azon által , 
hogy ha fenkit fém találnának, a’ ki jobb kézzel írni 
tudna, akkor jó , és hafznos léfzen a’ bal kézzel írott 
hártyátska - is. JSJegyedfzer : Mikor immár az említett 
pergaména hártyátskák meg vannak Írva , nem kell azo
kat hinteni ollyatin porzóval' , a ’ melly meg-ragad, és 
maga után jelt hagy. Ö'todfzór: Ezt az iráft nem pa
pirosra, hanem pergamena-hártyára kell írnia. Hatodszor: 
Erre az Írásra a’ hártyának azt a* réfzét, a’ melly a’ 
baromnak húla felöl v o lt, kell vennie , nem pedig azt, 
mellyen a’ fzor volt, mert ez a’ reiz lémmit lem érne. 
Hetedfzer: Mikor a’ bort tsávállyák, ’s kéfzítik, e’ k i 
vetkezendő fzókat kell mondani : Bort kéfzítünk az imád- 
s/lgos fzijjak fzdmdra. Mert, ha más végre tzéloznának 
munkásokban, az imádságos fzijjak hafzontalanók len
nének. Nyúltzadfzor: Ha a’ bort a’ kereíztyén kéfzíti, 
és leg-alább egy Zíidó nem fegít néki, arra a’ bőrre 
írnia nem lehet. Kilentzedfzer : Azon pergamena hártya 
pedig ne légyen tisztátalan állatnak, vagy halnak bőré
ből kéfzítve. Tizedßer : Leg - kiíTebb lyukatska fe 
légyen a’ hártyán, a’ mellyen a’ Ténta által mehetne.. 
Egy ízóval’ annyi bűbájofságokat tselekeSznek av Zíidők 
ezeknek a’ homlok, és kar fzíjjaknak k  - írásában , úgy

G 2í _  hogy,;



hogy, ha mind azokat elé hozni, és le-írni akarnánk:,’ 
fok papiros, és idő vefztegeté* kellene hozzá.

A’ Talmudnak öl zve fzedegetöi B svábot névü 
könyvben azt taníttyak : hogy o magának az Tftennek-is 
nem különbben, valamint a’ Zlidóknak hafonló imádsá- 
gos fzíjjai vannak az o könyörgésének idejekor j Imé a’ 
Rabinufok fzavai! Monda az lfaaknak fia Rab Nacham 
az Aben Fiának Rab Cilámnak ·, vallyon ( úgymond)  az 
lfiennek imádságai fzijjatn vagyon e' valami Írva ? Felele 
amaz: írva vagyon a’ Krónika könyvéből a,' tizen hetedik 
réfinek hujzon egygyedik verffea' melly azt mondja: Kitfoda 
mas, mint ez d  te Néped Ifirael, egy olly Nemzetség a' föl· 
dim, mellybez az Ifién menti De ditfekedik tahim, úgymond 
Rab Nach ám, az Ifién az Ijrael dit,sér etiben ? Úgy vagyon, 
monda Czita■; meri í'rud vagyon Moyfes ötödik könyvében a )  
Λ2 Urat válafztottad, és fel-magajztaltad ma. és a’ i#dik 
versben: rfz Ur - is ma válajztott, éj fel-magasztalt téged, 
hogy néki faját népe légy. És mondd Ifién Ifraélnek: Ti 
engem dit sértek az egéfiz Világon 9 és én-is fel- ékesítlek tite
ket különös ditsérettel. Ti engem ditsértek Moyfes ötödik 
könyvének hatodik réfze negyedik verfs ével: Hally ad Ifrael a' 
mi Urunk Jfieniink egy Ur. És én ditsérlek titeket ama Kró
nika verfsével : mert kitfoda más, miraí λ’ te Néped Ifrael 
egy válajztott Nemzetség a’ földön ? Monda pedig Raba / λ 
Rab Acha Rdb Asének : Ez tehát mind írva vagyon a' 
négy tzéllátskáknak egygyikében. A' többiben pedig mi va
gyon írva ? Felele Rab Aíe : Moyfes ötödik könyvéből a' 
negyedik réfznek hetedik Verfe, d  melly azt mondja: Nints- 
is más illy nagy Nemzetség, mellybez olly közéi járüllya- 
nak az Ifiének, mint d  mi IJlenünk jelen vagyon minden
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kffny’örgeßnkbetu É j a' nyoltzadik vers, a' welly azt merni* 
’ ja : Mert melly más Nemzetség olly nevezetei, bogy Czere- 
mániái legyenek, es igaz ítéleti, és telly es törvénye, melly et 
én ma fzemeitek eleibe adok ? Ismét Deut. c. 33. v. 29. 
mondván: Boldog vagy te Ifi aél : kitfoda hozzád bafonlo ? 
Óh Nép , ki az Ur által fiabadúlfz meg! a' te fegitségei- 
nek Paizfa, és a' te ditsöségednck fegyvere ; d’ harmadik, 
bartyátskán pedig írva vagyon Moyfes ötödik könyvéből d* 
■negyedik réfznek barmintz negyedik Verffe, λ’ wie/Zy igy 
fzol·. Hatjelekedte az Ifién, hogy el-menne, és Népét válasz
tana magának a' Nemzetségek közziil, kisértéfi-k, jelek, és 
tjudák által, bar tz' és erős kéz, és ki-nyújtott kar, és 
rettenetes látáfok által, mind azok fzerínt, d' miket tüleke
dett érettetek a’ Ti Uratok Ifientek Egyiptusban Jzemeict 
láttára. Végre az Ifién imádságos fzíjjának negyedik tzél- 
látskájában írva vagyon ama Moyfes ötödik könyvéből d* 
hnjzon hatodik réfznektizen kilentzedik verffe: És téged fellyebb 
válóvá tégyen minden Nemzeteknél, melly éket az ö ditsére- 
tére, és nevére, és ditsóségere teremtett} hogy Szent Népe 
légy d1 te Uradnak Ifienednek.

Éppen eddig terjednek a’ Talmudnak Beracbot 
névü réfzében fel-jegyzett fzavai, a’ mellyekbÓl min
den okos Ember könnyen által láthattya, melly illetle
nül, és efztelenul akarják ki-hozni a’ Zíidok, hogy va
lamint ok, úgy az lilén-is imádságos fzíjjakat hordoz 
magával, és mikor imádkozik, homlokát , bal - karját} 
azokkal tekergeti: És úgy< ébrefzti magát a’ buzgó imád
ságra ó Szent Felsége. O vakság , vakság! Az-oárhan - is, 
a’ melly ó nálok nagy betsulletu k^nyv, hafonló kép
telenségek vannak a’ hatvan kettŐdik levélen : Mit je
lent ( unymond) Ifaias Prófétánál d  negyven kilentzedik 
réfznek harmadik Verlfe, igy fzólván : En f  olgám vagy 
íe Jfraél, mert benned ditfekedem Tudni illik; az 1 fiaél
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Fiaiban, <£ kik d' főidőn vannak, ditfekedik az Ifién men-' 
nyékben. Miben áll pedig ez a' ditfekedés? Abban mert 
az Ifién a maga fejét ,  és bal kezét bt tekergeti az imád· 
ságos fzijjakkah

Igen nagy bűnnek tarty ák a’ Zfidók ezen Szyjak 
nélkül imádkozni , és olly nagy tifztelettel viíeltetnek 
ezekhez , hogy hármas zfatskóban tartyák Őket , és , 
ha történetből a’ földre ejtik ·, azon k ívül, hogy ezért 
a’ bűnért egéfz nap bojtölnek ,. minden fzerentsétlensé- 
get jövendölnek ebből magoknak. A’ betegek , kiváltt- 
képpen azok , a’ kik vér-hasban vannak , nem tartoz
nak imádságos Szyjakat hordozni , valamint az Afz- 
fzonyok - is ,  a* kik a’ közönséges , és Szokott öltöze
ten kivul , íemmit fém vé/znek magokra , egyedül ar
ra nagy Szorgalmatofsággal vigyáznak, hogy Ö az hajók
nak fzálaít Férjhez menéfektöl fogva életeknek fogy
táig fenki Se-láfsa, mert azt magokkal efztelenűl el-h i
tetik , hagy , ha reftiil födözik - be fejeket , úgy 
hogy a’ haj - fzál'ak ki-állyanak, és azokat valaki meg- 
láttya , hólttok-után ugyan azon haj-ízálakra akafzta ír
nak - fel a’ pokolban-

TZÁFOLÁS.
»

Tütya ugyan Moyíes ötödik könyvében a J gyapjú
ból,. és lenből fzőtt ruhát az Iften, mondván: a) 

Ne Öltözzél gyapjúiul, és leniül fzott ruhába. De , hogy 
ennek a’ parantfolatnak moftan femmi ereje, és kő- 
telefsége ííntfen , a’! Kerefztyének , vagy a’ magok pél— 
dájokbóí, nyilván meg - mutattyák, ar kik akár mi kép-

pen
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pin Szott ruhákba , minden akadály, és kételkedés nél
kül naponként öltöznek , nem - is ok - nélkül, mert 
ok azt tartyák , és igen okoílan - is tartyák , hogy az 
iiyetin abajdotz öltözetnek Nemét fo képpen azért til
totta meg - Moyfes által a’ Zlidóknak az Ur Iften , 
hogy el - fordíttsa Őket a’ Pogányoknak babonás bál- 
vánvoaásitól, a’ kik azon bálványozásnak külső jelensé
gere lenből, és gyapjúból fzott ruhákba öltözködtek. így 
érti, és magyarázza ezt R. Majmon Moyjes-is-a’ k i-a ' 
maga a )  More Nebucbim névü könyvében azt tanittya; 
hogy azzal a’ fzemes gondvifelifsel élévé akarta Moy
fes a’ Népet a’ gyapjúból , és lenből fzott ruházatban 
Való vétkes vifzfza «lés ellen meg-erosíttenii Mert ez 
vak , tudni illik: külső , vallás - tévő , ski- nyilatkoz
tató , és meg - ismertető jele a’ Pogányságnak , és e z  
valóban az oka annak-is : hogy az említett tilalom 
után leg - ottan következendő versben utánna veti a’ ru
házatnak minémilségét, a’ mellyet az Israel Fiainak vi- 
felniök kellet: b) Sinórokat tjináily (  úgy mond )  d’ Széle-  
km a' paláfiodnak négy fzegletén , mellyel bé-födcteh 
Meg - Szűnvén tehát immár a’ bálványozás , meg - kel
lett Szűnni a’ parantíblatnak - is , a’ melly azon ok
ból adatott a’ Zlidóknak , és ugyan innét el-múlttak 
egyéb illyetin parantfolatok-is. A’ mint ama Moyfes harma
ddá könyvében adott parantíolat monddja : c) Se kerekdédeu 
ne nyirjétek hajatokat ,  fe o’ Szakáit ne borotváljátok. És 
amaz - is : d )  Be ne vefd a’ te fioládét kiilöttbb féle mag* * 
gal. M ert, mind ezek által el- vonattattak a’ Zlidók' 
a’ Pogányoknak bűbájas czerémóniáitól, a’ kik a’ po
gányságnak kölső jelenségére meg - borotváltattak , a*

mint

a )  T ra d .  3. c. 37. b )  Deut. 2a, v , i s .  c )  L ev s 19. r*
*7» <0 Deut. s s ,  y . 9,



mint bizonyíttya Jeremiás Próféta : a j  bé vetették ízö- 
lejeket a’ hamis Ifteneknek tifzteletére különbb - féle 
maggal.

Ami illeti a’ Zíidóknak négy Szegletit paláftyo- 
kát j igaz ugyan a z ,  hogy az lften meg-parantfolta:
b )  hogy a’ ruházatnak illyetin nemével cllyenek , de 
bizonnyára ezt nem egyéb végre, hanem , högy valä 
mint a’ magok férfiúságának körül metéltetése által 
belsőképpen meg - különböztettek a’ többi hitetlen Po- 
gányoktól , úgy valamelly külső képpen különböztető 
jelek - is lenne , egyfzers - mind, hogy látván magokat 
így fel - öltözve , meg - emlékeznének arról , hogy Ók 
az Iftentól válafztatott Nép Légyenek, és igy a’ nékik 
adott parantíblatokat igazán követnék. A’ vártü Meíliásnak 
el - jöttével vége lévén a’ bálványozásnak, nem fz ük sé
ges az illyetin különbböztetcs, következendő képpen meg- 
fzünt ama négy fzegletu . paláft hordozásának kötelefsé- 
ge - is , a’ melly fzegletes pajáftban e’ mái napig - is az 
áll-©rtzás Ziidók fel - öltözVe elé jÓni Szoktak. A- 
zon kívül , ennek a’ parantfolatnak meg-tartáfa e’ mo· 
ftani állapotban , és időben lehetetlen, vagy azon ok
ból - js , hogy az lften parantfol ván ezt a’ Zíidóknak,, 
€ )  azt mondya : Szó Ily az Israel Fiainak, és mondgyad: 
nékik , bogy tßndllyanak magoknak peremeket a’ paldßok 
fzegletire, kék [mórt várván a?okra , mitfodák , kérlek, a’ 
kék Sinórok , mellyekről a’ Sz. írás Szól ? ha hinnünk 
kell Rabbi Majmoniclesnek, d j  és a’ többi Tahnudi(iáknak: 
Ezek a’ kék Sinórok bizonyos tifzta gyapjúból fodrott. 
fonalak , vagy ezérnák , a’ mellyek meg - Szoktak fej
tetni némelly halnak (  a’ kit a’ Zfidók Hhalizonnak hív

nak )
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nak )  vérével , az illyetin hal pedig nem találtatik Γο- 
hol , hanem a’ hóltt tengerben , főt azt mondják né
mely Talmudißdk , hogy a’ Jerusalem! Templomnak el- 
pufztiílásától - fogva még abban lem találtatik. Ad 
honnét igazán ki - hozhatom , s’ azt mondhatom , hogy 
lehetetlen tahát ennek a’ parantfolatnak meg-tartása-is. 
Hogy ha úgy adta volna k i-ez t a’ parantfolatot az 
Iften, hogy a’ Zíidók minden időben köteletek legyenek 
annak meg - tartáfára , meg-tartotta volna valóban a’ 
halat - is , a’ mellynek vérével akarta , hogy feftefíe- 
nek a’ perémek , a’ miképpen meg-tartotta , a’ mint 
magok vallyák , mig a’ Moyfes törvénnyé a’ maga 
virágjában , és erejében meg - maradott , elvefzett pe
dig ez a’ halT mikor a’ Moyíés Törvénnyé , és a’ Si- 
nagógának rendes fzokáfi , és fzertartáfi az Evangyé- 
iíom prédikáltatáfa által el - enyéfztek.. Bizonyos jelensé
ge tehát ez , hogy az Ur Iften az óhajtott, és vár
ván vártt Médiásnak el-jövetele után nem kivánnya 
többé az említett parantfolatnak meg - tartását.

Méltó itten ezek meg - erősítésére elé - hozni 
Misnának , avagy a’ Zíidó törvénynek Succa névü íza· 
kafzban való tanítását , a’ hol fzólván Rabinusok a- 
ma kötelefségrol , mellyel tudni illik , tartoznak a’ Zíi- 
dók Sz. Mihály havában hét napokig Sátorokban, avagy 
leveles ágakból tlináltt hajlékokban lakni 3 azt állattyák : 
ha zápor , és hofzfzas efsok miatt meg - gátoltatnak, ez 
a’ törvény azon efetre nem kötelezi őket: Mert akkor 
(úgy mondják) világos jelensége az, hogy az Iften nem 
akarja ennek a’ parantfolatnak meg - tartását 3 Imé az o 
ízavaik. Ä  hajlékük Jnnepét zélclello leveles agakból tfr 
né Itt fátor okban kell ülleni egéfz egy hétnek el-forgáfa alatt, 
hogy ha pedig olly Sebes efió lenne; hogy által hatván d’ 
Jdtorokba, és az eledeleket el - ronthatná ,fzabada zokat el-hagynii

H  E b-
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Ennek bafonht-ofidga légyen a' fzolga, o' k i-vízzel elegyített 
bort del az Urának, és az Ura fel-fordittya, ki· önti azt a 
Szolgának jelen létében. Mert , ha az Ur ki - önti a'
bort , jelensége annak , hogy nem akarja meg - inni; 
így a’ mi életünkben - is , ha az lilén akarná, hogy a’ 
Zíidók minden időben hordozzák amaz említett holtt 
tengeri halnak vérével fellett rojtokat, vagy íinórokat , 
meg-kell-vala a5 halat tartani , és igy a’ parantfolatot 
be - tellyelittethetové tenni } Mivelhogy tehát ama haj
dani halat immár moftan nem kaphatni, bizonyos jele : 
hogy az Iften fém kivánnya , hogy ezen üdoben ama 
czeremóniás parantfolat meg - tartfsék. De :

Látván a’ Rabinufok, hogy a’ fellyebb többfzör emlí
tett halat, a’ melly egyedül tfak a’ hóltt tengerben lappan
gott , és a’ mi üdonkhen nem lehet kapni, azt rendel
ték, hogy annak a’ Színnek helyébe állittafsék a’ fejér 
gyapjúnak £idráía , a’ mellyel - is a’ meg - nevezett mad- 
zagotskák elofzör-is tiz gombra , az után ötre , az 
után hatra, végre ismét ötre öfzve köttetnek , mellyek- 
kel jelentetni akarják ama fzámot , a’ mellyet a’ Zíidó 
nyelven az Iftennek négy betűkből álló Jehova neve 
téízen. De a’ Moyfés törvénnyé nem feir , hanem Te- 
chilatb. Kék , és a’ mint ök akarják ama Hbalizon 
halnak vérével fellett Sinórt paraníolt. Ezt a’ halat 
pedig immár íenki fém haláfzfza , íenki lem kerelí , 
mint hogy meg - fém foghattya , meg - Sem lelheti. 
Mert a’ hóltt tenger , mivel-hogy igen enyves , a’ 
hajókat meg - nem fzenvedi. Azonban közönséges ér- 
telmök az : hogy abban a’ tengerben femmi nemű hal , 
vagy más eleven állat nem találtatik, és onnét hivatta- 
tik hóltt tengernek - is. Meg-Szűnt tehát ezen paran- 
tfolatnak kötelezéíe , és illyen módon a’ Rabinusoknak- 
is az Iftentől adatott fzent törvényen nem fondáltt,

nem



nem épített hivságos 'rendelésük igen méltán meg
vettethetik.

El - nem halgathatom itten amaz iftentelen efzte- 
lenségöket a’ Talmudiftáknak , a’ kik nem irtóznak azt 
mondani: a )  Hogy az lilén-is ollyan négy fzeglétü pa- 
láílot vifel , sót abban jelent-meg a’ Törvény- Szerző 
Moyfes előtt. Imé ! a’ magok Szavai: Monda Rabi 
fj-ochanan , iha a' Szent írás nem tanítana bennünket: azt 
nem mondhatnánk , de az mondja j hogy az Ifién be -fö- 
dözte magát ezen négy Jzegletü paláfital , és meg - mutatta 
Moyfesnek d’ fzokáfi, a' mellyet az imádságban kell meg- 
tartani , és monda: minden időben , a’ melyben a’ Zfidok 
vétkezni fognak , igy tfelekedgyenek az én Színem előtt, és 
könyörülök rajtok. Lásd meg - itten kerefztyén olvasó , 
melly nyomorültt , és meg - vakűltt állapotra jutott ez 
a' fzerentsétlen Zíidó Nemzet, a’ ki nem láttya, és éfzre 
nem vefzi a’ maga boldogtalan Torsát , hanem meg- 
hagygya magát illyen világoíTan tfalattatni ama tudat
lan Rabinufok - által , és azt az ő fzép ízines fzavok- 
alatt el-rejtetett mérget mint a’ vefzendo hal a’ hor
got , kapván kapja , jó ízűén nyeli , s’ fallya.

A‘ mi a’ homlok , vagy imádságos Tzíjjakat , ( a’ 
mellyekkel fel - tzapragozva mint a’ búbos lovak az 
imádság közben elé állani fzoktak a’ Zfidók , )  illeti j 
azt mondom , hogy ez tfupa Rabinufi találmány j 
Mert , noha úgy vagyon , hogy az Ifién azt mondot
ta : b ) Léfzen azért mint egy jel a’ kezedben , és mint 
Ddíami emlékezetre fel-függefztett a' fzemeid között. Ismét: 
c )  És Kösd azokat jelül a kezedre , és légyének, és forog
janak fzemeid - között Végre: d Tegyétek az én igéimet

H  a fz í
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füvetekbe, és telketekbe, és köfiétek azokat jelül kezeitekre, és fee* 
meitek közzé belyheztefiétek , avagy a* Zddó betű fzerint : 
hegyenek Czemeiték között. De mind azon-által ezeknek 
a’czikkelyeknek egygyike fém mutattya meg - azt: hogy 
Valóban kellyen az iilyetin imádságos fzíjjakat karon , 
s’ feien hordozni, mert ugyan - is valóban ingyen fém 
kell azt gondolni, hogy az Íílennek ízándéka , s’ aka- 
rattya lett volna, a’ maga Népét az iilyetin testiségre 
kötelezni , hanem ez- által egyedül arra tzelozott , 
hogy az ő népe az Illeni parantfolatokat fzüntelen em
lékezetében tartfa , nem különbben , mintha fzemei- 
e lö tt, és kezeiben volnának.

Két Rabinusok voltak egy kevefsé elébb Üdvözí
tőnknek el-jövetele előtt, egygyik Sciami, a’ maiik 
pedig Heílel , a’ kik meg - változtatván az igaz Zíidó 
hagyományt , a* fellyebb elé-hozott tzikkelyeket az 
imádságos fzíjjaknrk mind karon , mind homlokon tu
lajdon értelem, és betű-Ízerínt-való hordozására magya
rázták , a’ meliy hamis tanítás hamar ölly méllyen 
gyökeret vert a’ Nephek fzivében , hogy vegre Kriilus 
Urunk idét közösleg a’ farizéuíbk nem tíák vifelték , ha
nem igen-is neki ízéleíitették ezeket az imádságos 
fzíijakat, és emlékeztető hártyájukat, és meg - öregbí
tettek az ö perémeket. a )  De ezeknek a’ jámborok
nak , ha ugyan Rabinusok , és az Isráelben Mederek 
akartak lenni , a’ Sz. írásnak titkos, és nem betü-fze- 
rínt - való magyarázattyát keresniök kellett - volna , de 
Így tselekeíznek azonban-községeden a’ Ziidók , nem 
tudván talám a’ mit Sz. Pál mond j hogy a’ betű meg
öl , a’ lélek pedig meg-elevenít, b ) Azonban

Nem-
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N em -is egyedül mi magunk kérefzfyének va* 
•gyünk , a’ , kik a. fellyebb említett tzikkelyeket az
lilén f'rvénnyének fzüntelen való emlékezetére , és így 
lelki értelemre magyarázzuk ; találni még a’ Rábiuu- 
fokból-is illyetin értelmű Embereket, a’ mint elé hoz
za Aben - Ezra , fejtegetvén Moyíes máíodik könyvének 
ama fzavait a )  és légyen néked mint egy jel d' kezedben. 
Hlyen ízókkal : Fannak : úgy mond , neme Ily k , a' kik 
ellenek mondván a' mi Sz. Atyáinknak , azt erojjen Állat- 
tyeík , bogy ama fzókat: légyen mint egy jel a" kezedben , 
az Ißen parant fokúnak fzüntelen való emlékezetével kellefsék 
venni ·, és valamint a' példa befzédek első réfzének kihn- 
tzedik verjfe , a' melly- mondja : bogy kedvej'ség adajsék a' 
a' fejednek és arany lemez a' nyakadba , úgy ez - is a* 
melly azt mondja: És kiífsd azokat mint egy jelül d' kezed- 
re. Azt jelend: legyenek ezek mindenkor füvednek tábláján, 
az az : gyakorta legyenek fzádban. Ezeknek értelmiket 
meg - tzáfolni igyekezik Aben Ezra, de héjiába - váló , és 
erőtlen okokkal, mondván: Ez a' magyarázat nem jó , 
ama próbák , d1 mellyek Salamonnak példa befédiböl véte- 
iodnek, ezen dologhoz femmit fém illenek , mert , a' mi oá 
példa befzédek hőnyiében foglaltatik, titkos értelmű, és a” ma
ga tulajdon értelméről másra áltál vitt fzó , métáphora az ·, va
lamint az titulufsa - is jegyzi (  Sálamon példa b fzedi)  de 
a' törvényben foglaltt dolgok nem példa bejzédek; hanem dá 
magok tulajdon képpeu hangzó, és betű-fzerint-való értel· 
műkben kell az,okát venni, s' érteni, onnét vagyon ojztán,bogy 
ha betű fzerint való értelemben vétetodnek , az értelmes 
okofsüggal nem ellenkeznek , mind azon által Moyfes ötödik 
könyvében , d1 tizedik réfz.nek üzen hatodik verjsét: környul 
meteüyétek füveteket, kintelenek vagyunk vallamelly titkos
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értelemre magyarázni. Eddig terjednek Aben Ezrának 
ízavai, de elégtelenek a’ mi eró'fségünknek, és bizony
ságunknak meg-tzáfolására. Mert, noha példa befzédeketís 
foglal magában e’ könyv , mind azon által nem mind 
példa beízéd a z , a’ mi abban írva vagyon , mivelhogy 
magok a’ Rabinufok-is gyakorta élnek azon könyvvel 
a’ betű fzerint való értelemnek meg-eroíitésére - is.

Nem igaz tovább az - is , hogy mind azokat, a’ 
mellyek a’ Moyfesnek öt könyveiben vannak, betii-fze- 
»int való értelemben kellyen vennie} bizonyságul hivom 
erre magát Aben Ezrát , a’ ki azt állattya , hogy az 
elébb említett tzikkelyt a )  körny'ül metéllyétek fziveteket. 
Titkos értelemre kell magyaráznia, ugyan azt kell tehát 
mondani ama tzikkelyrol-is: Kófid a" kezedre , és egye
bekről , a’ mellyeket okoflan a’ betű - fzerint való ér
telemben venni nem lehet.

Azon-kivu’l, hogy a* Zfidók a’ általj magok babonás, és 
hamis tudománnyok meg-erősítésére elé-hozott tzikkelyek 
femmit fém erofitenek 3 mert amaz czikkely által : És 
légyen mint egy jel a' kezedben, és emlékeztető a’ Jzemeid 
előtt. Moyíes egyedül az Egyiptomból való ki - fzaba- 
dúlásnak emléke zetét akarta a’ Zíidoknak fejébe verni,hogy 
kováfztanokkal éllyenek heted napig ; És ezeket tar
toztak a’ Zfidók az Ő Fiaiknak, és maradékjoknak által 
adni , hogy igy ízüntelen való emlékezetben tartanák 
azokat a’ tfudákat , a mellyeket az Ő kedvökért tfele- 
kedett az lilén } És ama Szó: hegyen mint egy jel a' ke
zedben. Egy valami példa befzéd, s’ köz - mondás , a’ 
mellyel moít-is fzoktunk élni ezen Szó helyet : Erről 
foba el-nem feledkezem. Mondván: Ez a’ dolog fzünte-
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/en fzemem előtt forog; avagy : Markomban tartom ^
tenyeremre írom e’ dolgot. De

A’ Zíidó betű ( úgy mondjákőkj  ama Totaphot 
Szóval él, a’ melly által nem egyéb , hanem a’ főnek, 
kéznek ékefsége jegyeztetik , világos jele tehát ez , 
hogy beta í’zerínt való értelemben kelletik ezt vennie. 
De melly helytelenül hozzák-ki ezt , ama Totaphot 
Szónak igaz magyarázattya , mellyet , a’ Vulgata for
dítás elé hoz Exod 13. 16. mint vulami emlékezetre fel· 
fiiggeszetett : nyilván ki jelenti. Moyfes tehát a’ Zíi- 
dóktól egyed.1 azt kívánta, a’ mint többször-is mon
dám , hogy állandó emlékezetben tartanák az Iftennek 
velek közlött jó téteményit , és úgy néznék azokat , 
mint ha fzemök - előtt volnának.

Moyfes máíodik könyvének igdik réfzében kétfzer- 
is parantfollya az Iften az Israel Fiainak az Egyiptomi 
fogságból - való ki-Szabadulásnak fzüntelen emlékezetét, 
elofzör - is a’ kilentzedik , máfodfzor a’ tizen hatodik 
versben. Az első azt mondja : És légyen mint jel a■ ke
zedben , és mint emlékeztető a! fzemeid - előtt. avagy a* 
mint a’ Zíidó betűben vagyon : emlékezetni fzemeid - kozott. 
A’ máíodik hely pedig igy Szól : Léfzen azért mint egy 
jel kezedben , és mint valami emlékezetre fel-fiiggefztett (a* 
mint a’ Zíidók olvafsak )  a' fzemeid-kozott. Mondván te
hát az első Versben emlékeztető , s’ a’ máfodikban pe
dig emlékezetül: azon egygyet mond, azért itten a* 
Totapbot annyit téfzen , mint valamelly emlékezetre ki
tétetett.

És bizonnyára igen nevetséges a’ Rabinusoknál 
ennek a’ Totaphot fzonak magyarázattya ; a) Mert azt 
mondjak: Tat: Gotbus nyelven annyit téízea mint kettő,·

That.
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That, Afrikai nyelven hafonlóképpen kettőt téfzen ; akar
ván jelenteni , hogy ezen Szó-által kettő , és kettő ér
teni - kell azokat a’ négy tzéllátskákat, a’ mellyekbe re- 
kefztetnek ama hártyástkákra Írott tzikkelyek. De a’ 
jámborok azt ugyan íoha meg-nem mutathattyák, hogy 
Aíoyfes , mikor ar törvényt ki-adta, amaz idegen, Gó- 
thus , és Ajfrikai nyelveken akart-volna fzóllani a’ Zíi- 
dókhoz. Tsupa Kabinul! költemény tehát valamit a’ 
homlok , cs kar fzíjjakról mondanak. Áltál - látván te
hát azt a’ Rabinusok , hogy ezekből a’ tzikkelyekból 
meg- nem m utathatják , a’ mit akarnak , sót ellenben r 
ugyan azokból meg-győzettetnek » végre azt állattyák: 
a )  hogy mind azok , valamellyek a’ homlok, és kar 
fzíjjakról mondatnak , a’ Sinai hegyen az lilén - által 
Moyfesnek titok-alatt adatott hagyományok légyenek 
ama 40 napi oskolában.

X. §;

A’ ZSIDÓKNAK IMÁDSÁGÁRÓL, ÉS
AHOZ VALÓ KÉSZÓLETIRÚL.

Λ 9 többi között, as mellyeket a’ Rabinufok a tör
vényeden való meg tartásra a’ reggeli imádság

hoz-való kéfzületben parantíólnak, az 5 hogy halókat 
elébb ki üresíttsék,: a mellyet fok babonávél tartanak- 
meg a’ Ziidók. Az Ó Ritudlejok, melly Bonóniában 
nyomtattatott-ki, a’ 3. levélen azt taníttya: hogy, mi
kor mint egy négy ölnyire vannak attól a’ helytől, a’ 
hol halókat üresíteni, és amaz alkalmatlan terhet le
tenni akarják, meg-állapodgyanak, és vifzfza tekintvén 
az Ő Órizó Angyalokra, mondgyák a’ magok nyelvökön 
e.’ következendő fzókat: Oh clitsofségcs Angyaluk, a Fel~
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séges Jfiennek fzolgái! őrizzetek -meg engem, őrizzetek-meg* 
engem, Regényetek engem, várj átok-meg engem, várjatok- 
W£g· engem, mig be-megyek, és vififza -jövök , meri ez 
az Embereknek fzokáfa. Ezt pedig azért tfelekízik, mert 
efztelenül el-hitetik magokkal, hogy ama tifzta Lelkek, 
az Angyalok bé-nem mehetnek az ollyatin tifztátalan 
helyre, azért illy epeskedve könyörögnek, hogy egy 
kevés ideig tartandó békeíséges tiiréífel várakozzanak 
réájok. Több eíztelenségek, és illetlenségek - is vannak, 
mellyeket az említett Rituálé parantfol, és a’ mellyeket 
meg-kell-tselekedniök ezen dolgokban, de , hogy csö
mört, és undorodéit ne okozzanak az olvafónak, inkább 
tsak el-halgatom. El-végezvén tehát ezt a’ terméfzet- 
nek el-hallaízthatatlan köz robottyát, kezöket, Ortzá- 
jokat nagy izorgalmatoßaggal meg - mofsák, de ez fém 
élik-meg nevetséges babona-nélküli mivelhogy közön
séges vélekedésük a’ Talmudiíláknak a )  Sulchancharuk- 
ban, a’ meliy munkát irtt Rabbi Cáro jó fe f, és magá
ban foglaüya azokat a’ dolgokat, mellyeket tseleked
niök , vagy kerülniük - kell a’ Zfidóknak : Hogy éjjeli 
üdoben az-alatt, míg aluíznak a’ Zlidók, az ő kezö- 
keü el-foglalíya valamelly tifztátalan lélek, a’ kit Ők 
Ruabb rabnak hívnak, azért-is oíztán reggel mig meg 
nem mosdanak, a’ magok teílöknek femmi némü réfzét 
nem illetik , hogy tudni illik : meg ne vakúllyanak , 
vagy fiketűílyenek , ha fzemökhöz, vagy fölökhöz 
nyúlnának, és igy értvén a’ többi tagokról a’ magok 
neme-fzerínt i fzorgalmatos gondjok tehát a z ,  hogy 
mihelyeft az álomból fel - ferkennek , (h a  elébb ama 
nagyobb fzükség nem kergeti Ő ket,) háromfzor jobb

I ke-
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kezekre, háromfzor bal kezekre vizet t '5!tfenek', és így 
az-után mind a’ két kézzel ábrázattyokit meg-mofsák, 
cs azonnal mind’ár el-tűnik, a’ mint ok Velekednek , 
ama tifztátalan lelek, meg marad pedig ellenben, ha 
a’ kéz - mosáft el - múlattyák. Tovább ítzt párán tfollyák 
azon Sulcbancbarucbb&n a’ Talmud fzerzök, és ezt melen
geti ama meg-nevezett Bonóniai Rituálé - isj hogy arra 
a’ vízre, a’ mellyel kezeket meg-mofták, ízorgos gon
dot vifelíyenek, és ne öntsék-ki azt ollyan helyre, a’ 
hol az Emberek járnak, mert a’ ki azon által menne , 
Vagy belé hágna, arra a’ tifztátalan lélek teá rohanna , 
és meg fzállaná ötét. Azonban , mikor kezeket meg
te lik , e’ kivetkezendő imádságot mondják, Áldott légy te 
Ifién, mi Ifienünk, Világ Királlyá, o’ ki a’ te parant fiola- 
tidban meg - fizenteltél minket,< és meg-parantfoltod nekünk , 
bogy meg-mosnánk tifztán kezeinket. De hol, és mellyik 
réízében a’ Sz. írásnak parantfolta - meg ezt nékíek az 
Iften? Mondják-meg pk magok, mert én ezt a’ paran- 
tsolatot - lohol a’ Sz. írásban fel-nem találom j az ábrá- 
zattyoknak meg-törlésében pedig azt mondják : Áldott 
légy te Ifién, mi Ifienünk, Világ Királlyá, a’ ki teremtet
ted az Embert ki-nyiltt, es bé zárit lyukatskákkal, túdva 
vagyon a' te ditsojségednck Királyi fzéke - előtt, hogy, ba 
ki-nyütatik egy a' bé-zárttak-kozzul, avagy bé - zár átütik 
egy a’ ki-nyilttak-közzul, lehetetlen, fogy ííafe így óráig-is 
Hlyen. Ezeket el-mondván, vefzik ruházattjokat, és 
elofzor - is azt a’ négy ízegletü titkos pofztótskat, a* 
melyről oda fellyebb a’ kilentzedik ízakafzban fzóllot- 
tunk, és vévén az imádságos - homlok, és kar - fzíjjakat, 
a’ könyvet, cs a’ paláftot, a’ mellyel a’ Sinagógában 
magokat bé-födik, az Iskolába, vagy Sinagógába men
nek, meg tsókolván elcbb a’ házból-való ki-mentiek
ben azt a’ nád darabotokat, a’ mellyel: az ajtóbon fel

fog-
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/uggefztve tartanak, a’ mint már a’ 7. Szakafzban j£- 
ientettük.

Mikor a’ Sinagógához érnek j minek előtte bé- 
mennyenek meg fzokták újra kezöket mosni amaz 
edényben, a’ melly e’ végre ottan tartatik. Az után 
bé menven el-mondják az ötödik Zsoltárnak nyóltza-. 
dik versét, a) Én pedig a' te irgalmafságod fokajságdban 
bé megyek o’ te házadba: imádkozom a’ te Sz. Templomod
nál o’ te félelmeddel. És fel-vévén a’ négy fzegletu palá- 
ftot, és egyéb ide tartozandókat el-kezdik az imádsá
got Hlyen formán.

Várakoznak mind addig, mig leg -alább tízen; 
a’ kik a’ 13. efztendot meg-haliadtak, öfzve-jöjjenek, 
és igy egygyütt el-kezdik az imádságot. Elofzör-is ha
ját adnak az Iílennek, a’ ki annyi értelmet, és ökofsá- 
got adott a’ kakasnak, hogy meg-tudja válafztani a* 
napot az éjjeltől j hogy meg világosította a’ vakokat ; 
mert ok ollyanok voltak mind addig, mig aluttak 5 
hogy okét meg-ruházta, a’ kik éjjel mezítelenek vol
tak ; hogy meg - fzabadította Őket , a’ kik néminémii 
képpen a’ tömlötzbe rekefztve voltak az álomnak ide
jén. Egy fzóval: hálát adnak az lftennek, hogy ma
gokat alkalmatosaknak tapafztallyák azon dolgoknak el
végezésére, a’ mellyekre alkalmatlanok voltak, mikor 
aludnának. Ismét: hálákat adnak í hogy őket az lilén 
nem teremtette Rabokká, íem Kerefztyénekke, (  melíy- 
nagy vakság! )  fém pedig Aízízonyokká. Ellenben^* 
Zfidó Afzfzonyok ditsérik az Iftent, hogy Őket úgy al
kotta, a’ mint néki tetfzett. Ezekhez hozzájok adnak 
más egyéb könyörgéfeket a’ Rabinufoknak különbb kii-
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lönbb féle mende mondáiból, és tanítáfiból. Az után 
némely Zsoltárokat mondanak , úgy mint : 104 hk't „ 
jetiket, 10^diliét, Ildiket, ladikét a’ kdvetkezendokkel 
a’ i pociikig, és igy el-végezodik ofztán a’ Zsoltározás. 
Ezeket illyen képpen el-végezvén, el-mondják a Ka- 
defebt, ez egy bizonyos imádság, a’ melly igy kezdődik: 
hth Kadefcb. SzenteheJ'sék. Ezt foganatos, és nagy erejű 
imádságnak tartyák, a’ melly mikor el-végződik, mind
nyájan fel-kiáltanak: AMEN.

Azt mondják , s’ tanittyák a’ Talmud ktfveto 
Rabinusok , hogy mikor a1 Ziidók ezt az hathatós 
imádságot mondják , maga az Iften vétkes tfelekedetét 
meg ízánván , bánván, penitentzíát ta rt, és fel-kiált 
az Égben: fa j  az Atyának (  magát érti)  a' ki a’ Fiait 
Jzolgdlatra , küldötte , és jaj a’ Fiáknak , a' kik az Ö 
Attynk afztalatül meg - fofztattak. így vannak ezek Tal- 
madban , a’ Berachot ízakafznak első refzébenmegirva.

Ne - tsudálkozzál tehát kerefztyén Olvasó , hogy 
kevéfre betsüllik a’ Ziidók a’ kerefztyéneket, és ezek
nek az o fzent h iteket, mikor illy kevés betsnlletet 
adnak magának az Iftennek-is, illyen íz'Vnyü káromko- 
dafokat, a’ mint haliád , mondván d ízent Felségéről y 
mintha az Iften olly erotelen volna , hogy ha akar
ná , okét a’ fzolgálatból , a’ melly - alatt nyegnek, ki- 
fzabadítani , nem tülekedhetne - meg könnyen.
N· Ezek után ditsérik az Iften t, hogy , a’ vilá- 
gofságot teremtette, és az Israel Népét mint magáét 
lzerette > hozzá-adván amaz - ébrefztó vériét a) bally ad Is
rael a' mi Urunk lßenünk egy Ur. Ha azért engedtek 
γ  arant fokúmnak , mellyeket én ma parantfilok nektek , hogy 
Jfzerefsctek a' ti Uratokat lßenteket, és fzolgdllyatuk néki

tel·
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füvetekből, ei tellyes lelkitekből; idején , m fewoß 
uj/ü ejsot ad nektek földetekre. És az után: a ) Szólly
űz Israel Fiainak , és mondgy ad nékik, hogy finallyan.ik 
magoknak peremeket al palájiok fzegletire, kefe fnórt várván 
azokra, mellyeket midőn látnak, meg-emlékezzenek az Urnák, 
parant (okúiról. A’ hála adáíoknak,és ditséreteknek utánnok 
ízoktak vetni némeily kéreíeket, kérvén az Idéntől mind 
azokat,mellyeket magoknak leg íziikségefsbbeknek állíta
nak , Úgy mint: ételt, italt, egéfzséget, bűnök botsá- 
nattyát, s’ a’ több illyeneket } ezekhez ragafztanak 
egy bizonnyára Identelen kérőd , a’ mellyel azt kérik, 
hogy az Idén azokat, a’ kik ő tolök a’ kerefztyén 
hitre által jöttek , és a’ Zsidóságnak fetétségébol a’ JE- 
íbs Kridusnak igaz isméretségére meg-tértek, vefzejttfe-el 
az Idén. Kérik tovább az egéfz kereíztyénségnek el-tö- 
rőitetését ezen ízókkal : ά’ téged tagadók reménségektól 
meg' fojztajsanak , minden kévélyek egy fzem-pillantásban 
el-ve(zfzenek, és mind azokat, d’ kik jf/kntelenul tjei kefznek ,  
gyökereJiíil Jzaggasd - ki, és alázd - meg cé mi napjainkban. El
lenben a’ Zfidóknak , és a’ kik más vallásból a’ Zfidó- 
ságba edek minden jókat kívánnak , a’ kérőieket el vé
gezvén , bizonyos| imádságokat tefznek , a’ mellyek a* 
gyónásnak , és bűn-vallásnak formáját magokban fog- 
lallyák j de - ezeket mind azon által a’ nagyobb ünnep
léseken el- hagygyák. Végre hozzá adják Isaiásnaki 
ama ízavait. c )  Szent, Szent, Szent d’ Seregek Ura lße- 
ne, tellyes az egéfz föld az 6 ditsófségével. És ezt meg
toldják a’ Káldai magyarázattal , s’ igy végződik - el 
ofztán a’ reggeli imádfag.

«srs ( ° ) «ss ««
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El-végezvén az ebédet hafonlóképpen az imád
sághoz kapnak , el - mondván a’ nyóltzvan harmadik 
Zsoltárt: Melly Jzerelmefek a' te hajlékid ereknek Ura : kí
vánkozik , és el-ájul az én lelkem az Ur pitvari-után, d’ 
a' fzivem , és teftem ’örvendeztek az elő lßenben. A’ töb
bi kérésekkel , és könyörgéíekkel , a’ mellyeket a’ reg
geli imádságban elé - hoztunk. Nemkülönbben ellve 
hét óra tájban ditsérik az Iílent , hogy az éjjeli íetít- 
séget ereízti a’ földre , és el - mondják a’ Moyfes ötö
dik könyvének elébb említett letzkéit j lolly ad Israel, a' 
mi Urunk Iftenünk egy Ur , a’ fzokott kcréfekkel, és 
különbb-különbb - féle zsoltárokkal.

Az ugyan bizonyos dolog, hogy az imádkozás
ban való módjok , és rend - tartáíok , nem olly fzép 
módos , és rendes, mint a’ mellyet a’ kerefztyén Anya 
Sz. egyház ta r t ; Mert vagyon nékik egy arra rendelte 
Énekefsek , a’ kit ők Hbazonnak hívnak, az az : a’ Si- 
íiágóga fzolgájának. Mikor ez az éneket nagy nyifán 
nyikorgó ordítáísal el-kezd i, a’ többiek követik, már 
fentt , már alatt , már ásítozva , már énekelve, egy 
fzóval, olly renddel, és móddal a )  mellyben íemmi rend 
lints , hanem örök ifzonyűság lakik j A’ fejek az imád
kozás alatt ama Szüntelen ingó nyár levél módjára foha 
meg-nem nyugfzik, hanem, vagy előre, vagy hátra, vagy 
íjobb, vagy bal - oldalra /zünet nélkül hajladoz. En
nek pedig azt az okát adják $ Mert a’ Királyi Próféta 
Sz. Dávid azt mondja: b ) Minden tetemim mondják : U- 
ram kitfoda bafonló hozzád ? Azt akarván tehát , hogy 
minden tetemök ditséretet mondgyon az Mennek , ezt 
a’ rendetlen, és tfak nézni-is unalmas ingadozáíl te- 
ízik , a’ mellyet , a’ ki-lát, nevetség nélkül alég áliya-

el ; *
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el > mind azon áltál arra az eíetre ; mikor tudni illik' 5
a’ kerefztyének jelen vannak , ettől az illetlen buk- 
dátsoláftól magokat meg - tartóztatni igyekeznek. Hlye- 
tin ingadozáft , és fel - ’s alá, jobra , balra-való moz- 
gift téfznek a’ Gyermekek-is az Iskolában mikor olvas
gatnak.

A’ fellyebb elé-hozott könyörgésekben, mikor 
ffaiis Prófétának ama versét mondják: Szent, Szent , 
Szent : minden fzóra egygyet ugranak , és el - végezvén 
az imádságot, három lépésnyire hátra mennek.

A^ Sinagógában mindnyájan ̂  fel - tett süveggel ; 
és bé-födött fővel állanak , az ó minden imádságok 
tsak az ajakon pördültt üres fzóból áll ; el-annyira , 
C a melly dolognak vaióbann az Iften átkából kelletik 
fzármazni) hogy hiriil fém tudják a’ belső, és Iften- 
hez fel-emeltt elmebéli imádságot, a’ honnanis ofztán 
következik az a’ nagy tudatlanság, és elméjeknek tom
pasága , a’ melyben hevernek az Ur IftenrŐl, az Ifte 
ni titkokról, ésegyéb ollyas mennyei jelentésből fzárma- 
zott dolgokról, mellyck az örök üdvó'fséghez tartozan- 
dók.

Vedd éízre mindezekből kerefztyén olvasó melly 
fzcp , melly tsudálatos az a’ rend, az a’ fzer - tartás ; 
a1 mellyet a’ Sz. Lélek vezérléséből, követ az imád
ságban az Iftennek A nya-fzent-egy-házaj és kérjed 
o Sz. Felségét, hogy Sz. Lelkének malafztyával mél- 
tóztaísék meg világosítani ezeket a’ nyomorúltt vakokat; 
hogy meg-ismérjék az igaz, és egyedül Való jó t, cS 
tneg-ismérvén, ahoz ragafzkodgyanak.

« i  C »  )  f l iS  7 *
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XI. §.

A’ ZSIDÓKNAK KERESKEDÉSÖKRŐL ,
ÉS KÉZI MESTERSÉGÜKRŐL.

A  9 Zfidóknak leg - közönségesebb mefterségök a’ fza- 
bóság j fok helyeken , de kiváltképpen olafz or- 

ízágban kereskednek ama meg avúltt, és vifeltt ruhák
kal, azt azoktól, a’ kik el-únnyák vifelni, meg vc- 
íz ik , és ismét a’ Zlib vásárban kevés nyereséggel - is 
el-adják. A’ gazdagabb Zfidók mind azon által drága 
portékával meg rakott boltokat tartanak, és magokat 
tellyefséggel a’ kereskedésre adják.

A’ Moyfes törvénnyé szerint ugyan íenkit fém 
Volna fzabad nékik, meg tsalniok, de, ha ezt a’ tör
vényt tökélleteflen meg tartyáké? Azoknak ítéletére ha
gyom, a’ kiknek a’ Zíidókkal gyakortább dolgok, és kö
zök vagyon. Azt ugyan bizonyosan tudom, hogy Moy
fes harmadik könyvében világos fzókkal meg volt nékik 
tiltva a )  Ne lopjatok , Ne hazudgyatok, fe  Jenki meg ne 
tsallya felebaráttyát j ezen parantfolat meg ujjíttatik ugyan 
azon réfznek egyéb verfeiben-is. És, mint hogy ez a* 
törvény nem a’ Czeremóniát, hanem az erköltsöt, és 
Lelki isméretet illető törvény, a’ maga régi erejében 
meg-kell néki mindenkor maradnia. Találkoztak mind 
azon által némeliy Rabinufok, a’ kik a’ többi illetlensé
gek , és törvénytelenségek - között a’ Talmudban azt 
tanítani, az Iftennek világos ízava ellen meréfzlették ; 
hogy fzabad légyen a’ Goim} az az: a’ Pogányokat meg

tsai-

a) Lev, 19, ír.



tsaini , mikor ezek töredékenységökbol, es tudatlansá
gokból valamiben hibáznak, a’ Goim pedig, avagy a’ 
Pogány név által minden «kétség-nélkül erteni akarják 
a’ Kerefztyeneket, mivelhogy a’ Törököket lijchmaélitn 
Ismaélitáknak hívják ; noha a’ meg tsalás a’ hetedik pa- 
rantíblatban akár mi némü Néppel , és Nemzetséggel 
való dologban-is ízemély válogatás nélkül keményen 
tiltatik.

így Rabbi Salomon, magyarázván Moyíes ötödik 
könyvében, a’ hetedik réfznek máfodik versét: Velő 
Tbeh hanem: ne tégy velek fzövetséget, fe ne konybríilly raj
tok. Azt mondja: Ne tégy jót telek, az az : femmit fe  

fztílly azoknak clitsérettyekre, mert meg ■ vagyon tiltva azt 
mondani : melly fzép ez a' Goi; hafonló dolgokat tanít 
Rabi Majmon az el - vefzett marhákról, és azoknak 
el - tulajdonításáról ezen fzókkal: Ä  mit a'’ Goi, a’ po
gány el-vefzt, azt Jzabad magadnál meg tartani ’s a’ t. ha 
a' Goi töredékenységébol hibáz, az o kára az, de otet meg 
tsaini, és el-ámítani tilalmas dolog. Így példának okáért: 
Ha a’ Goi a' fzámvetéfi nem tudván, a' fzámlálásban hi
báz , azt mondhattya a' Zjido : imé a‘' te fzámvetéfedbez 
alkalmaztatom magamat, és a’ mit kérfz, le-tefzem. De 
engedgyük meg bátor, hogy ok itten a’ Goi által a’ 
Pogányokat, és bálványozok at értik, a’ mellyre ok ezt 
tsavarni, és magyarázni akarják, vallyon igy is-igaz, és 
a’ Sz. TrálFal, ’s a’ tiz parantfolattal egygyezo dolgot 
tanít e’ Majmonides ? bizonnyára nem tanít , hanem 
világos , és nyilván való lopást tsaláft , tolvajságot, a’ 
melly ellenkezik az Iftennek ama törvénnyével : Ne 
lopjatok , ne hazudgyatok , fe Jenki meg ne tsallya felebarát- 
tyát a )  Ugyan ismét azon R. Majmonides, a’ kit a’

K Zíi-
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Zfidók annyira fel - magafztalnak’ , tovább' azt taníttya £ 
hogy az I(lennek erős, és mindenkor kötelező paran- 
tsolattya légyen az : a )  Hogy a' Kér efzty énektől uzj'ordt 
vegyenek, ezen fzókkal : Az lfiennek világos, és kötelező, 
joarantsolattya ; le nyomni a Vagányokat urfora vételekkel, 
a’ mint írva vagyon Moyfes ötödik könyvében, a’ .tizen 
ötödik réfznek harmadik versében : A' jzarándaktól, és 
jövevénytől, ( Zfidó módra )  idegentől meg kérjjed a’ Pol
gár tárjádtól, és rokonodtól meg nem kérheted. És utátina 
veti, hogy az Ifién fiájjából tanulták a’ mi Meflerink , 
és Tanítóink, hogy ez nyilván való, és kötele A  parant föl at 
légyen, és az - után b ) újra azt vitattya : hagyott pa- 
rantfolat,  a' mellyet hé-tölteni tartozói: bogy a Goinak u- 
zfzorával költsön'ózzed pénzedet, a’ mint írva vagyon Moy
fes ötödik könyvében: c )  költsön pénzt ne acígy uzjorá- 
YA Atyádfiának, Je gabonát, Je akármi egyéb marhát, ha
nem az idegennek. Az Jjlen Jzájjából tanulták a" mi Ta
nítóink, hogy ez kötelező paranjolat légyen. Íme ama hires 
Majmonidesnek fzép tanítási, a1 ki azt meri a’ Szent 
írásnak igaz értelme-ellen, tsak a’ maga agya veleié- 
bÖl állatni, hogy a’ kegyes lilén nek , a’ ki femmi kü- 
lönbbséget nem téfzen az Emberekben, k '‘telező pa- 
rantfulattya légyen, a Kerefztyéneknek uzlbrával-való 
nyomorgattatáía , és , hogy ezt a’ tudományt a régi 
Zíidó Tanítók az lilén fzáj iából vették légyen.

De a’ mi illeti Moyfes $dik könyvének ama tzik- 
kelyét: d )  A" /zarándoktól, és jövevény tol, avagy a’ mint 
a’ Ziidó betűben vagyon, az idegentől, meg kérjed. Azi- 
éfzre kell-venni : Hogy ez az íílennek világos paran- 
tsolattya vóltj ha valamikor egy Ziidó az Attyafiának ,

az

(  ο )

a) Kefeph. Mitfeh. Traét de mutuo, c. i. N. *. b) C.5. 
Traá:, ejusd, c) Deut* *3. 19· d) Deut, 15. v, 3.
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az az: a’ malik Zfidónak költsön pénzt adott, el-jővén 
a’ fzabadságnak hetedik efztendeje, azt a’ pénzt töb
bé Vifzfza nem kérhette,, de, mivelhogy ezzel a’ fza- 
badsággal, és privilégiommal nem éltek, a’ kik a’ Zíida 
nemzettől idegenek voltak , innét vagyon ofztán, hogy 
az elé-hozott tzikkely azt mondja: a )  Λ  hetedik ejz- 
tendoben adgy fzabadságot, a kinek valamivel adós jó aka- 
rója , vagy f i k  bardttya, és Attyafia, meg nem kérheti 
költsön adott péti é t, mert az ür jzabadságának efztendeje. 
A ’ [zarándoktól, és jövevénytől meg - kérjed. Nem-is mond
ja pedig ezen fzavaival az Iden, a’ mint Majmon ál
modozik : hogy le - kellefsék uzíörával nyomni a’ ke- 
refztyént, hanem, hogy fzabadon meg kérhette a’ Zfi- 
dó az idegentől, és nem Zíidótól , mindenkor, SÖt még 
a’ hetedik , cs ízabadságos efztendoben - is a’ maga köl
tsön adott pénzét,

A’ mi pedig ama tzikkelyt illeti b )  Költsön pénzt ne 
adgy uzfirdra az Atyádfiának, hanem az idegennek. Azt 
mondom : hogy ez nem volt fzoros parantíolat, a’ 
mint lílentelenííl taníttya Majmonides, hanem tsak egye
dül bizonyos engedelem , mellyet adót. az iílen a’ Zli- 
dóknak az Ö kemény ízíviiségökért; Mertaz uzíora még 
az ó törvényben - is meg vóltt tilttva minden h iv , és 
hitetlennek különbböztetéíe - nélkül, a’ mint bizonyittya 
Dávid a’ 14. Zsoltárban azt kérdvén : Uram , ki lakik 
a te hajlékodban ? És meg felei magának : A' ki pénzét 
uzfirdra nem adta. Ismét az 54. Zsoltárban, a’ hol elé 
fzámláltatnak gonofzságok, aT mellyeket Jeruíalemben
tselekefznek: És el-nem fogyott az 0 Utfiz árról az uzfo- 
ra, és az tsa/árdság. Ugvan ezt mondja Ezekel Próféta-

( ° ) öt®

a) Deut. 15. W. ia. b) Deut, »3, 19,



is, fzólván azon dolgokról, mellyeket kell az Ember
nek cselekednie, hogy az ör^k életeC el-nyerheífe a )  
ha ufordra költsön nem dd , és többet, nem vejzen - - - - 
élettel él, úgy mond az Ur. b )  Uzfordra dd, eV többet 
vcfien, vallyon él-e’ ? Nem éli halállal hal-meg, az ό vére 
o rajta léfzen. Ez volt tehát egy a’ Zíidóknak polgári 
pvivilégiomi kozzül, hogy ízükségökben ingyen , és u- 
zfora nélkül egy másnak költshnt adnának, egyebektől 
pedig, a’ kik nem voltak Ziidók, meg vehetnék az 
uzforát. Mert , noha a’ terméízetnek térvénnyé - ál* 
tál tiltatik az uzfora, a’ melly, tudni illik : a’ maga 
terméfzete-fzerint nem gyu'meitsózó, hafznot nem haj
tó , és a’ más birtoka , ’s urasága , fzerentséje - alatt
iévá dologból magának hafznot keres, és gy limait sőt 
Ized j de, minek utánna az lilén az ó leg-főbb, és 
általlyábaa - való , mindeneken fzabadon uralkodó ha
talmával ezt a’ nevelkedő uzforát a’ Zíidóknak meg
engedte , úgy lótt ofztán , hogy ók azt az idegenektől 
el-vehettek-azon módon, valamint az Iftennek akarat- 
tyából, és engedelméból fzabad volt a’ Zíidóknak az 
Egyptombélieket arany , és ez in! edénnyeit‘1 meg fofz- 
tani. c )  Szabad volt Feleségeknek válás-levelet nyúj
tani, és igy rajtok elébb adni. Szabad vólt egy ízó
val t'lbb Feleséget tartani. A’ mellyek ugyan mind el
lenkeznek a’ terméfzet t^rvénnyével, meg-voltak mind 
azon-által engedve a’ Zíidóknak az o fiivokn k kemény
ségéért, d )  hogy ne talám a’ mint igen mohók, és a’ 
nyereségen kapkodok, ki fatolnák az uzforát a’ magok 
Attyokijaitól, a’ Zíidóktól- is. A’ melly Illeni engede- 
lem mivelhogy immár m eg-fzünt, és a’ Sinag'gdnak

min-

76 c e )  ^

a) Ezech. 18. 8· b) V, 13. t )  Exod, 11, v, *. d) 
Matth, 19. 8·
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minden privilégiomi el-vétettek, sőt a’ Sinagóga- is el
töröltetett ; az Iftennek, és a’ terméfzetnek törvénnye- 
fzerínt tilalmas minden Embernek az uzíbra.

Azt fém talallyák fel íbhol, és íöha a’ Zíidók > 
hogy az Iften azt parantíblta volna; hogy meg tsal- 
lyák felebaráttyokat a’ fellyebb említett mód fzeríntj 
mikor tudni illik: a’ Goi, λ Pogány valamit el-véfzt, 
és a z t ,a ’ Zfidó meg talállya, avagy, mikor ez gyarló
ságból , és tudatlanságból hibáz a’ ízámvetésben, és , 
ha a’ Pögányt meg - tsalni nem fzabad , annál inkább a’ 
Kerefztyeneket, a’ kiktől a’ Zíidók annyi fok jó téte- 
ményeket naponként vefznek , és a’ kiknél olly nagy 
fzeretetben tartatnak, a’ mint meg-vallya maga Rabbi 
Leo Modem, ama Zíidók fzer - tartáliról irott könyvé
ben. De

Imé még egy fz">rnyü, és gyalázatos tanítáfok 
a1 Rabinuíbknak, a’ melly fel-találtaink a’ Talmudban : 
a) Ha a Zfidónak ökre meg döfi a Kerefztyénnek ökrét, 
d Zfidónak ökre fzabad, és menti. Ä  Kerefty énnek ökre 
pedig, ha meg döfi d  Zfidó ökrét, a' Gazdája-által meg
fizetendő büntet éfi el-nem kerüli, akár sértette- meg, akár 
fimmi bájjá nints-is a’ Zfidó Ökrének. Egy kevefsé pe
dig fellyebb ezen fzók élőt az vagyon Írva a’ Bíráknak 
oktatására: Mikor a' te ítélő fzéked előtt meg-jelennek ket
ten , egygy.k Zfidó , a' mdjtk Ktrefztyén, ha valamiképpen 
kedvezhetfz a' Zfidónak a' Moyjes törvénnyé fzerínt, Jza- 
baditsd-fil őtet, és mondgyad : Ez a’ mód , és fzokás , 
mellyet mi az ítéletben tartunk; ha pedig fel-Jzabaditbatod 
Őtet d Keresztyéneknek törvénnyé - Jzerínt, [zab adits - meg ótet 
a \ fzerínt-is, és mondgyad a’ Kerefzty énnek: Ezt rendeli a'

K 3 ír

C ο ) e f t

a ) Trad. Babach C. Scior, Schtn,



78
ti Törvényiek. Azon efetre pedig, mikor egygyik törvény 
fém kedvezne a Zfidónak , élly valami tsnldrdsággal , és 
patvarkodó tsavargájfal--------  Mert meg - fsaim d Ko
ré ßty ént , a’ ki másképpen-is tudatlan, meg-vagyon engedve. 
Valamint tselekedett ama Rabbi Samuel, λ’ ki bizonyos Ke- 
refztyéntol egy arany Numizmat - vásárlóit, a' mellyet a" Ke- 
refztyén nem ismérvén, hogy arany légyen, mint egy négy 
pénzzen el-adott , a’ melly ehhez hozzá-tett Samuel még. 
egy gyet, bogy a’ t sahír dság me ne tudödgyék.

Kérdem itten a’ Zíídóktól, vallyon miképpen 
lehetne ezt az Ó nyilván - való hámifságú tudományo
kat mentegetni, valamelly fzinnel fzépitgefcni? Erre azt 
felelik ök: hogy fern a’ Talmud, fém pedig ama bolts 
Rab Majmonides nem fzóllanak a’ Kerefztyénekrol, ha
nem a Pogányokrol, a’ kiket meg tsalni, és fortélyos- 
fan a’ keleptzébe ejteni , nem tilalmas dolog ; mert , 
azon-kívül, hogy ez ar meg - különbböztetés, a' mint 
majd alább nyilván ki-tetfzik, hamis, és álnak tsalárd- 
ság; azt kerék fzóval mondom ■, hogy ez az Iftennek 
világos Törvénnyé - ellen vak-merő kölömbböztetés lé
gyen i azért fejtegefsék bár ok, és minden félé tekerjék, 
fátfarják, a’ mint magok akarják , íbha azt el - nem ta- 
gadhattyák, hogy azok ά Rabinuíok , a’ kik ezeket ta- 
níttyák , igen fzörnyü, és illetlen dolgokat nem tanitot- 
tanak, a’ melly által ki mutattyák j hogy , vagy nem 
értik, vagy pedig éppen érteni nem akarják a’ Talmud 
fzerzo Rabinuíhknak nyilván - való tévelygésöket, és 
hamis tanítáíbkat.

Ama meg - különbböztetés , ar melly-által meg- 
válafztyák, vagy különbböztetik a’ kerefztyéneket a’ hi
tetlen Pogányoktól , azt rebefgetvén : hogy ezek a” 
Rabinuíok mindenkor a’ Pogányokrol , és nem pedig 
-a’ kerefztyénekrol fzóllanak , tfak hivságos mentegetés,

* és

( ο ) e&
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íés a’ moftaniak - által ki · gondoltt köítlmény , hogy 
tudni -· illik : ez által el - kerű'lhefsék ama tfufságot, cs 
gyalázatot, a melybe fzoktak az illyetin fzók miatt 
■esni , mert tudva vagyon mindeneknél, a’ kik barát- 
ságoísabban fzoktak a’ Zíidókkal tárfalkodni, hogy ok 
nem más névvel illetik a’ kerefztyéneket, hanem G i. 
Mikor egyről fzóilanak, az az : Pogány, ha pedig thbb 
fzemélyekrol vagyon a’ befzéd , Goim. Pogányok. 
Sót mindenekben úgy bánnak a’ kerefztyénekkel vala
mint a’ Pogányokkal. Nem efzik-meg azt az eledelt, 
a’ mellyet a’ bálványozó pogány főzött , ezt tarty ák 
a’ kereztyénnek fÓzttérol-is , sót még abból a’ tferép- 
edénybol fém efznek, a1 melyben elébb a’ kerefztyének 
ízimára foztenek. A’’ kerefztyének által fzu'rtt bort hív
ják Seficlr. az az : Bálványoknak áldoztatott ; a’ honnét- 
is kiváltt képpen azok , a’ kik jobban bírják, mago
kat , tulajdon házoknál fzoktak · a’ bort fziirni , vagy 
pedig meg - vefzik azt , a’ mellyet elébb más Zíidó 
Ízíirt j A’ Pagányok által kéfzítetett fájtnak evéfe meg- 
Vagyon nékik a Rábinusok törvénnyé fzevint kemén
nyel tilttva , azonban minden Ember tudja, melly 
nagy babonával meg - tartóztattyák magokat még attól- 
is , a’ mellyet a’ kerefztyének kéfzítenek j de mi 
Szükség ezt fok fzóval erősíteni , hogy a’ Zlidók a’ 
Goi név által , a’ Kerefztyéneket értik, mikor ez igen 
világosan ki-tetfzik a’ Rabinusok magyarázattyából- 
is , mellyel ama verfet a ) költsön pénzt ne adgy uzforára- 
az Atyádfiának , fi gabonát, fi akár mi marhát, hanem 
az idegennek. Fejtegetik. Mert itten azt kerdem: ha 
ezen név által, idegennek nem értiké a’ kerefztyéneket ?

mert

a ) Dcut. í$í 19,
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miért ozforáznak tehát olly éhhel halva a’ kerefzténve
ken ? Nintíen az-is titokban, úgy vélem Senkinél: hogy 
fokkal - nagyobb gyülölseggel viíéltetnek a’ Zfidók a* 
kerefztyénekhez , mint lem a’ Pogányokhoz , és ezt 
ki-lehet könnyen venni vagy abból-is, mivelhogy ta 
paíztalásból tudjuk , hogy fokkal nehezzebben tér
nek a’ kerefztyéneknek igaz hitére , hogy fém hajdan 
a’ Pogányoknak , a’ kik között laktanak, Bálványoza- 
fára. Azt tanittyák a’ Talmudban ama bölts Rabinulok: 
a ) hogy az Iften a’ Zíidóknak kozöfsé tette minden 
Nemzetségeknek javait, azért tudni - illik : mert ezek 
nem akarták bé-venni ama hét parantfolatot ; a’ mellyet 
az Iften Nőének adott; Imé a’ Talmidnak maga tulajdon 
fzavai ; Meg -fzemlélte az Ifién a' bét parant jói a tokát , 
mellyeket , bé-vettek a Noé Fiatskai, és látván , hogy 
egyéb Nemzetségek azokat meg ■ tartani nem akarják , azok
nak javokat a’ Zjidúknak közöfsé tette. Kitfoda az , a’ 
ki - nem láttya itten a’ Rábinufoknak kábaságát ? Az Ur 
Iftent fzemely - válogatóvá , a’ maga Sz. Törvénnyé- 
vei , és az józan okofsággal ellenkező efztelenségek- 
nek parantrfolójává téfzik. Moyfes könyvében maga 
mondja az l l r  Iften : b ) Igaz ítélet légyen közietek, akar 
jövevény, akár polgár vétkezzék, mert én vagyok a' ti Uratok 
Ifientek. Azt akarta ezzel az Iften mondani; Noha én 
vagyok az egéfz Világnak Ura , de femmi hamifsá- 
got nem tfelekeszem , így tfelek edgy etek ti - is , egy 
aránt ítélvén mindeneket , akár idegen légyen, akár 
Zfidó.

Tudva vannak végre ama minden igazsággal 
tellyes történetek , a’ mellyekkel tele vannak az őr

iz á-

C o  )

*) Traél. Baba Cchama, c. 4, b) Lev, *4, βι.
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fzágok , és Tartományok a’ kerefztyén Gyermekeket 
meg - ölő , cs a’ Szent képeket meg - fzentségtelenítő 
Zfidókról. Alég (vagyon ízáz eíztendeje , hogy a 
maga tulajdon Szülött tizen két efztcndos Gyermekét 
meg-ölte Prágában egy Ztidó, azért, hogy a’ fzegény 
Gyermek a’ Szent Kerefztséget kérte, a’ melly fzörnyü 
bűnéért nyilván meg ölettetett Tárfaival egygyütt a* 
gonofz tévő, Iftentelen, gyilkos Apa ; a’ mint bizonyít- 
tya ezt Edera János, a’ ki a’ dolgot fzemeivel látta.

A’ maga idejében történtt dolgot igy irja-le Bon- 
finius. Hogy i494dik efztendőben Nagy - fzombath Vá- 
rafsában 12 Zfid6 Férfiú, és két Afzfzony egy Kereíz- 
tyén Nemes Iftjat titkon meg - ragadván, a’ közzelebb- 
Való házba be-húzták, és a’ fz áj át bé-dugván, kegyet
lenül fojtogatták, s’ minden ereit meg-fzurdalván,miglen 
lelkét íaíí'an,ládán, és mintegy hoílzas,és kínos tsuklállái 
ki-nem -adná; nyomorulténak ki - tsorgó vérét mint az 
éh kutyák lebzselték , és némelly réfzét magok nyelték, 
falták, a’ t 'bbit pedig edényekre fzedvén , máfoknak 
meg - tartották ; az-után a’ teftét diribrol darabra el
vagdalván , ide, s’ tova a’ földbe el - áfták. Midőn 
Szülei az híjat minden-felé fokáig hafzontalanúl ke
resnék, és az-is bizonyos lett-volna, hogy előtte-Való 
napon ötét a Zíidó utfzán látták; gyanúságból Porofz- 
lókat küldenek a’ Zfidókra , és leg-ottan egy háznál 
tapafztalván a fris vér jelenségit, meg-ragadják a’ házi 
gazdát minden tselédeftul, kérdésre vefzik az Aízízo- 
nyokat, a’ kik a’ tortúra kínnyától el-ijedvén, minde
neket renddel ki-vallanak. Nyilván lévén tehát a’ go
nofz tselekedet, es a’ fzörnyü gyilkofság, ZÁPÓLYÁI 
ISTVÁN, akkorbéli Magyar Oifzági Nádor Ispán , a’ 
Váras oiatzinak közzepén nagy tüzet rakatot, és vala
kik réízefek, vagy túdóíTak Voltak azon gyilkofságban ,

L mind



mind a’ tűzre hányatta, és azon Varasból fejek, életek' 
vefztéfe - alatt a’ Ziidókat öröködén ki-tiltotta.

Midőn e’ dologban a’ kínok k'»ztt kérdésre venné
nek némelly vén Ziidókat, mi oka lehetne annak, hogy 
Ók annyira fzomjűhozzák a’ Kerefztén vért ? Négy okát 
adták, ’s vallották ennek. i. Hogy régi hagyomány lé
gyen az ő nálok , hogy a’ Kereíktyén vér igen hafzocs 
a’ könyul-metéléskor a’ Zíidó gyermek vérének meg
állítására, és a’ febnek gyógyulására, z. Ha a’ Kereíz
tyén vérrel öízve elegyített pogátsából a1 Ziidó eíz:k , 
és abból más ízemélynek - is ád, azt a’ maga fzerelmé- 
re fel-gerjefzti. 3. Mivelhogy a’ Zfidóknál valamint 
az Aízízonyok, úgy a’ Férfiak-is havi ver folyáft fzen- 
vednek; nagy orvofság ezen nyavalyában a’ Kereíztyén 
vérnek meg iváía. 4. Régi, de titkos t"rvénny”k íze- 
rínt tartoznak a’ Zíidók eíztendónként egy Kerefztyént 
m eg-ölni, cs annak vérével az lílennek áldozni; ez a* 
fors eben az efztendöben a’ Nagy Szombati Zfidókra 
fzállott. SÓt azt tartyák Ók m a-is: kogy a nehezen 
fzüló Zíidó Afzfzony femmi némii orvofsággal meg nem 
fzabadűl terhétől könnyebben, és ízerentseííébben, mint 
a’ Kereíztyén vérnek ivásával.

írja Bail Mily ás. L. 2. Notit. hogy in g ó ik  efz- 
dÓben Bazini kerék -Jártó Meilinger Györgynek János 
névü kilentz efztendós fiatskáját a’ Zíidók el- lopták , 
és egy mély pintzében minden ereit meg vagdalván, és 
izámtalan fzűráílal febeket rajta tévén, a’ ízörnyü kínok 
között minden vérét edényekre fzedték, és így meg
ölve, hátra kötött kezekkel, és mezítelen fővel a’ vá- 
raíbn-kivül nem meízfze a’ bokrok közé el-vetették. 
A’ keíeredett fzu'lék egyedül ízeretett Fiokat fzorgal- 
matoiran Keresvén, hamar fel - találták; a’ Zíidók leg
ott gyanűságba esnek, a’ törvényre idéztetnek, a’ ma



gok fele nyájától fel - adattatnak , harmintzan, ki-férfi, 
ki Afzfzony halálra fententziáztatnak, tűzre hányattat
nak.. Több Hlyeket elé hordhatnék a’ mi üdónkbeli 
Kerefztyén ifijak hóhérozáíit - is ·, de abban hagyom ; 
egyedül azon nem fzünik tsndám ,. hogy ez a meg 
Vakúltt, dühös Zfidó nép honnan vehette légyen, ezt 
a vér-fzopó, bűbájos, ’s Veízett indulatot? holott a’ 
Moyfes törvénnyében nem fsak az Em ber, de még a 
barom vérének-is étele meg-vóltt nékik tiittva.

Mind ezekből nyilván ki tetfzik ama meg kér
lelhetetlen eyiilÖlség, mellyel vifeltetnek a’ Zíidók a’ 
Kerefztyének ellen ·, tsak hízelkedő költemény tehát ez 
a’ Kerefztyéneknek a’ pogányoktól - való meg » különb- 
böztétéíe, mellyet elónkbe toízítanak az utólbbani Zfi- 
dók 5 De , ha mrndjár igaz volna - is , hogy ők ez által 
a’ Goim ízó által egyediíl tsak a’ bálványozó Pogányo- 
kat, és nem a’ Kerefztyéneket értik, még fém kerül
hetik el az értelmes Embereknek ítéletit, és fen ma
rad igy -is , hogy Ők az Ifiennek világos fövénnyé-ellen 
tselekelznek, mivelhogy azt a’ Sz. írásból foha meg 
nem mutathattyák, hogv az Ur Ifién meg engedte vol
na, hogy még a’ Pogányt-is ízabad légyen meg tsalni 
egyedül tsak azon okból, hogy ő Pogány, és Bálvá
nyozó..

XXII §.

A’ ZSIDÓKNAK AZTALÁRŐL.

Igen nagy bűnnek állíttyák a’ Zlidók, az Afztalhoz 
ülni , vagy leg - kifsebb morzlk kenyeret-is enni 

mofdatlan kézzel j Így ofztáq ezek a’ nycmorűlttak
L a  tsak
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tfak a* külső mosódásban foglalatoskodván , a’ belső 
tisztasággal, és a’ ízűnek tíinofságával fémmit feni gon
dolnak. Innét tö rtén t: hogy mikor a’ Farizeufok , 
a’ kik hasonló képpen , valamint ezek a’ mi iid\ik- 
béli Zbdók, efztelenkedtek , és az Apoftolokra neheztel
te«:, de minthogy az Ő jámbor , és Sz. életeket más 
képpen gyalázni nem tudták , tfak azzal pántolódtak , 
cs a’ Kriftus - e lő tt, az Ő Tanítvány! - ellen feddodtck, 
mondván ; a ) Miért hágják álul a te Tanitványid. a 
régi k hogyománnyát ? mert nem mojsák - meg a' kez'oket , 
mikor kenyeret éjinek.

Ezen babonás , és hamis tudománnyokat pedig 
igyekeznek a’ Zddók ama bizonyos , magiban ízámat 
foglaló- fzóbol ki hozni, a’ melly Ezekiel Próféta könyvé
ben írva vagyon : b ) És monda az Ur : f y  efhk az 
lfiael Fid az ö meg -ferléztetett k ny vöket. Ama ízók : 
meg ·ferléztetett kenyerüket.. A’ Zbdó betűben jegeztet- 
nek : hárman Tame : Es a’ Kahátábéli ízám - vetekben 
ezekből 163. Szám -jo ki* és a’ Talmud fzavai - is Plo 
nigod j-jadiin. Az a z : 'Kéz dir lés nélkül a" mos ód ás : éppen 
annyi fzimat, úgy mint : 163. té.'znek, a honn.t - :s 
oíztán a’ Talmui ama Sót λ ízakaíznak negyedik réízében 
azt mondja : Valaki efzik kenyeret kéz tones' nélkül , an
nyi, mintha tifztátalan k-'nyent ennék, a' mint Írva vagyon 
Ezekiel e) Próféta könyvében: Így élzik az Israel Fiai az 0 
m-g - f  idéztetett knyerőket. El-végezvén oíztán a’ mos- 
dáft , mindjár az Aíztalhoz ülnek, és el - mondják a- 
ma 2 ’dik Zsoltárt: Az Ur igazgat engem , és Jemmi 
héjjával nem lé ízek, a' legeltetés helyére helybeztetett eng*m. 
az első falat kenyeret pedig, mellyet a* ízájjokba téfz- 
nek, a’ sóba fzokták mártani.

Nem

«p ( ο ) á*J>

a) Matth. 15. a. b) Ezech. 4. 13, ej Ezech. 4. 13.



Nem efz:k meg a’ Zlidók mind azokat, a* mel-
lyekkel minden válogatás, és meg - ütközés - nélkül él
nek a Kereíztyének, mert a’ barom állatoknak több ne
mei voltának, a’ mellyeknek evésétől el - tiltattak a’ Zii- 
dók a’ Moyíes Törvénnyé - által. a )  Meg - tartóztattyák 
haíonló kcppen magokat az ökörnek , ketskének , és 
báránynak fagygyujától - is. Nem különbben a’ hűit a* 
a verrel, és annál inkább pedig magát a’ vert külön^f- 
fen , m eg-enni, avagy tí'ak meg - kóítolni - is térvény- 
ellen - való nagy fzv,rnyu dolognak állittyák j Innet , 
hogy valami efetból meg - tfalatk ózván , vért re egye
nek, mikor a’ barmot m eg-ölik , fok dolgoknak meg
tartásával vifzik azt végbe. Elóíz^r nem fzabad minden 
Ziidónak meg-ölni a’ barmot, hanem egyedül tfak an
nak, a’ ki-ezen meíterségben igen tudós, és a’ Rabinu- 
íok - által kemény itelet , es meg-V’Sgálás-után arra i* 
dologra alkalmatosnak találtatott, es itelretett. Meg-kell 
az után visgálni leg -inkább ezen dologban a’ k e lt, 
hogy jól ki - k'éfzorültt , ki - pallérozott , jó éles , tisz
ta , és ne tlórba legyen , hogy menne! fz -porábban , 
és ízüntelen tíörgáfsal ki-follyon a’ baromnak vére. 
M ert, ha a’ meg-öles , avagy a’ tökélletes bé-fzurás- 
elótt az történnék , hogy a’ Barom meg-döglene , 
vagy pedig, ha a’ Kerefztyén ölné - meg , azt ók hóltt

hívják, es meg-nem efzik. El végezvén e’ dol
go t, a z ,  a’ ki-m eg-ölte a’ Barmot, tudni - ilhk ; az 
b nyelv ökön Scbohbet, az az: öló , fel-nyitván a’ fzive 
felol-való réfzt, fzorgalmatoíTan meg -visgállya , nintíenc- 
valami fogyatkozás , Vagy rotthadttság a’ baromnak 
belső réfzeben , mert , ha valami ollyas hibát találna

L 3 ben-
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benne, ök annak húsát egy általtyában meg-nem efzik, 
hanem nebila, az az : dögnek nevezik.

Minek ellőtte fazékban, vagy ferpenyoben a! 
tűzhöz tennék a’ huft, azt - elébb egy egéíz óráig a’ 
fóban tartyák, hogy jól ki fzívja, és tsak egy tsep vér 
fe máradgyon benne, az-után e’ dologban értelmes Em
bereket hívnak , és minden Zürját, avagy fagygyát le 
fzedetik, és azt felre tefzik.

Meg-tiltotta Moyfes az oda alább majd elé-ho- 
zandó okokból, hogy a’ gödölyét az Ő Annyának tejé
ben ne főznék a* Zlidók, a )  Ne főzzed a’ gödölyét az 
Annya tejében. AT melly fzókat magyarázván a’ Zfidó 
Tanítók , azt mondjak : hogy a’ gödölyén a’ huft , a’ 
téjen pedig a’ fajtot kellyen érteni j a’ honnét-is oíz- 
tán azt taníttyák a’ Rabinuíok, hogy meg - vagyon tiltt- 
va elébb a’ huft, azután pedig a’ fajtot enni, de el
lenben fzabad,ha elébb fajtot efznek, az után a’ huft-is 
meg-enni. Vedd éfzre Kerefztyén olvasó a’ Zlidók- 
nak hamis, és tévelygő tanítását, a* mellyet, hogy akár 
mi képpen-is paláftolhaífanak , femminek állíttyák a! 
Sz írásnak idegen értelemre Való el - tekerését, fatsa- 
rását. Ez haíonló képpen az oka annak - is , hogy a’ 
Kerefztyén - által nyomott fajtot fém efzik-m eg, fel
vén attól, hogy ne talám valamelly tiltott állatnak teje, 
Vagy leg-alább valami borötskéje ne keveredett-legyen 
az oltóval egygyüt hozzája, a’ melyből fzármazott amaz 
Ő előttök rettenetes Szövetsége a* téjnek a’ fájttal.

A’ Kerefztyén - által fzürtt bort, avagy , ha a’ 
Zfido fzü rte -is , és a’ Kerefztyén tsak kézzel hozzá 
nyúlt - is , ők Nefechnek, az az : a’ rut Bálványoknak ál

doz-

(  ο )

a) Exod, s5·
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doztatottnak nevezik, a’ honnét-js, a1 kik δ nálok in
kább izenteflek, avagy lilén- felobbek akarnak lenni, 
azt éppen általlyában meg nem ifzfzák, mivelhogy efztele- 
nul el-hitetik magokkal , hogy mi bálványozok va
gyunk , és tsak illetéílel áldozzuk a’ bort azon Bál
ványoknak , a’ kiket Iílenink gyanánt imádunk.

Valahányízor kenyeret sütnek a’ Züdó Aízfzo- 
nyok, a’ tefztából mint egy tojás, akkora darabot ki 
ízakalztanak , és azt a* kementzébe vetik, 's hh at aimak 
lángálló pogátsának hívják , azt magokkal erÓflen el
hitetvén, hogy ha ezt tselekedni el-mulattyák, tehát 
ezen nagy bűnért, és Rabinuii törvény-ízegesért a’ Gyer
mek fzi'ílésben meg fognak halni.

El - végezvén az e te lt, egy hofzHzű imádságot 
mondanak, a’ mellyel hálát adnak az Iftennek az 6 
adományiért, a’ mellyeket az Ifraelben bőségeden ofz- 
togat ; az után áldozatul egy kevés bort ki öntenek , 
és így vége vagyon a’ vendégségnek.

ét rendbéliek voltak a’ Zíidóknái a’ barom - álla
tok, némellyek tifzták némellyek pedig tifztáta· 

lanok , avagy a’ kiknek meg-evéfe a’ törvényben tiltt- 
va volt. Es illyenek voltak a’ négy lábú állatok-koz- 
ziil azok , a’ mellyeknek körmök nem hasított, és 
nem-is kéroznek; a’ fzárnyas állatok -közzul a’ raga
dozók; és végre a’ halakból, a’ mellyeknek fzárnyok 
és héiiok nintsen. Nagy itten a’ Sz. írás magyarázó 
Böltfeknek villongáfok e’ felöl a’ törvényes tifztaság ; 
vagy tifztátalanság felöl. A’ Zíidó böltfek meg visgál- 
ván a’ dolgot, a’ meg tiltott állatokban fok, és az Em
beri teftnek ártalmas, minémüségeket lenni mondanak^

MEG-TZÁFOLÁS.



kiválttképpen pedig az δ Nemzetségeknek, a’ kinek 
az ígéret földén laknia kellet, a’ melly Tartományban 
azok az eledelek ártalmafok , és az egéfzscggel ellen
kezők toltak > igy fzól az o hires neves orvos Dok- 
torjok Majmonides: a )  Ezen fzavaival: Mondom én, hogy 
minden eledelek, mellyek a’ mi Törvényünkben tiltva voltak 
ártalmafok, és vefzedelmefek az Emberi teßnek táplálására , 
nem - találni azok közül vagy egygyet - is , a melyről 
kételkedni lehetne, ha ártalmas e' - vagy nem ? Ä  Z(ir9 
es a' difznón kivul. Sot még ezekről ßntfen immár helye 
A’ kételkedésnek; mert a’ difznó igen bévelkedik nedvejsé- 
gekel. Fό - oka pedig a’ mim λ" törvény a" dijznő 
bujt meg - tiltotta , annak az rut állatnak tifztát&lansága, 
mivelhogy minden ganéjt , és egyéb rútságot öfzve ej zik j 
tuded pedig jó l , bogy melly keménnyen meg - Ulott az 
Ißen minden tifztátalanságot , és motsfskoágot a’ mezőkön, és 
a' Táborok kerít épben-is, nem ß  üllők a* Várafokről. Ha pe
dig (zabad lett volna meg - enni a* di/ζκό büß , a' tótffc, 
fi útztzák utálatofsabbak volnának az árnyék - fzekéknél, a* 
rwíMí meg-látni ezt ma-is Franczia orfzágban; T honnan 
jött - ki ofztán o’ Rabínusoknak ama köz mondátok: a’ diíz- 
nó fzájja haíbnló a’ ganéjhoz. yf 2//r módnélknl meg- 
tolit , és meg- gátollya az eméfztéft, meg - hidegiti , és meg- 
sürüséti a vért , azért bafznolsabb azt meg-égetni , hogy 
fém meg-enni. Ä  vérrel egygyiit meg-hultt bus, és a' 
Λ’ Mtg alutt vér - is , nehéz eméfztetüek , és ártalmafok az  
éltetéfre·, az öfeve fzaggnttatott, és más állattól meg · (Siettetett 
barom allat, kezdete a' dögnek ; kérőt rágni , avagy hogy 
haßtott körmök légyen a’ négy lábunknak, jzárnyok, 's béjjok ά' 
halaknak, tudd-meg , bogy nem oka , hogy azoknak evéfe
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iurg-*engedtefsék , λ’ fwwí hogy- ezeknek fogyatkozáfa fém 
oka , λ’ mellyévt meg - tiltajfanak ; banem tfak egyedid je
lenségek , λ’ me Ily ek- által az egygyik nemejsebb Nem meg- 
különboztetbefsék az alább való, e’j ártalmafsbb Nemtol*

Eddig terjednek Majmonides Rabbi , és egyfzer ’s 
mind enwj Doktornak fzavai; de azért én ugyan vokfomat 
nem adom , hogy el-hidgyük, és nevünk alá-Írásával 
meg - erosíttsük tanítását ; Mert nem hihetséges dolog 
az , hogy az Ur Iften illy fzorgalmatoíTan tett volna 
különbbseget az egéízséges , és ártalmas eledelek - kö
z ö t t , hogy ezen okból némellyeknek evését meg-en
gedte volna , másoktól pedig , úgy mint ártalmaíok- 
tól el - titotta - volna a’ Züdókat. Mindenek jól tudják, 
menyire íze rette az lilén az Apoftolokat, de azért ugyan 
nem rendelte ám , hogy mit egyenek , ’s mitől pedig 
ójják magokat j Sőt , kit fzeretett valaha az Iften 
jobban , mint a’ Kerefztyén Népet ? A’ Kiről az A- 
poftolok Fejedelmének Sz. Péternek fzájja - által azt 
monda : a) Ti válafztott Nemzet, Királyi Papság, Szent 
Nemzetség. De mind e’ fzeretet- mellet -is nem tiltotta 
meg-nékik íemmr nemét a’ barom állatoknak , elég az; 
hogy okoíságot ado tt, hogy minden értelmes Ember 
tudgyon válafztáft-tenni a’ jó , és rofz, a’ haíznos, és aZ 
ártható között, holott még az ökör fém efzi meg * azt ; 
a’ mi néki nem tetztzik ; Azonban az ó törvény - által 
hajdan meg-tiltott állatok -közzül Tok egéfzségefsek, és 
Jó izőek-js vannak , a’ mint a nyúl , a’ Teve, a’ Vi
z a , T o k , sóreg, kétségé, m eny-hal, és fokegyebek.

Máfok azt mondják: hogy ezek az állatok azért 
voltak meg- tilttva a’ Zíidóknak , hogy az ő elméjek

M ama
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•ama fok féle tifztátalanságokkal ne terheltetnék'. Innét 
titatott-m eg (úgy mondják) a’ Nyúl, és disznó, mert, 
mivelhogy vallagabb táplilásuak , az elmeben fok tifz· 
tátalan gondolatokat okoznak ; de ez íém hihetséges 
előttem5 mert íernmi illyen alkalmatlanságot nem okoz
tak volna, ha a’ Ziidók ezekkel ritkán, es mértekletes- 
fen éltek-volna. Vegre: meg - engedtetett a’ Zfidóknak 
amaz állatok húsának neme, melly ama heves Tarto
mányban, a’ minemü Volt a’ Zlidó Orfzág, az Ember
nek teliét haíönló - képpen, valamint a’ tiltott étkek , a’ 
gonofzra ingerleni izokta , is  illyetin a’ fzarvas hús , 
a’ ketske iius, és á’ .többi.

Máfok inkább azt mondják : Hogy az lilén ez
által akarta a’ Z'idokat meg-gátlani azoktól a’ gonolz 
Vétkektől., a’ mellyek ezekben az állatokban példáztat
o k ; úgy példának okáért: a’ felénk-vagy kitíiny fzí- 
vüség a’ nyűlban, a’ tifztátalanság a’ diíznóban, a’ tu
datlanság az éjjeli bagolyban, és igy fzólván a’ többi
ről ; de ez a’ felelet fém érdemel tellyefséggel nagy 
hitelt; mert a’ hattyú, és fok ehez haíonlók meg vol
tak tilttva, a’ mellyek vagy tsak árnyékát fém jegyzde, 
*s példázzák valami gonosznak. Nem-is illet, hogy 
a’ mindeneket b-Utfen vezérlő Ur lilén az illyetin tu
datlan, és teíli indulatok - után rohanó Népnek a’ g o  
nofzfzat, az oktalan állatoktól költsönözött titkos ár
nyékoknak fedele-alatt, tiltfa-meg.

Egyebek végre azt mondják : hogy ez - által a’ 
tilalom által akarta az lilén a’ Zlidó Népet a’ fziánte- 
len-való engedelmeftégben gyakorlatoskodni, hogy az 
Ó elméjekbe mint egy belé nyomattafsék ama törvény
hozó örök lítennek fzünet - nélkül - való emlekezete. 
D e, vallyon az Iílennek volta, és létele ollyan el-rej
te tt, és homályos dolog-é ? A’ kit a füvek, fák, he-

φ *  (  0  )



gyek, folyó-vizek, egy fzóval minden földi teremtett 
állatok fzemeink eleibe terjefztenek, a' kinek ditsöjségét 
ki - bejzéllik az egek , és kezeinek munkáit meg, - hirdeti az 
er'ófség a )

Felre tévén tehát fókáknak fok, cs külÖnbb-féle* 
vélekedésöket, haízontalan dolognak látom én, ennek 
a’ tilalomnak okát im itt, amott illy hivságos fzorgal- 
matofsággal keresgetni, a’ melyre maga az Ur Iften 
nyilvánságoíTan meg-tanít bennünket Moyfes 3. köny
viben b) Válajzfzátok -  el tehát ti-is. a barmot a 
tisztátalantól és a" tifzta madarat a' tifztátálantöl ; hogy 
meg - ne ferteztefiétek Lelkűteket £  barommal , és ma- 
darákkal, és mindenekkel, a’ mik £' földön mozognak , 
és mellyeket firtéztetetteknek mutattam nektek. Szentek 
Jegyetek nékem , mert én az Ur fzeni vagyok, és el-válafz- 
tottalak titeket a’ több népek-köziil, hogy enyímek lennétek. 
A’ mellyekből k i-te tfz ik r hogy az Iften el · válafztani 
akarta a’ Zíidókat a’ földön - levő egyéb Nemzetségek
től mint "maga fzolgalátira fzenteltetett Népet , és ez 
okból tiltotta meg-nékik némelly állatoknak, a’ mellyek 
tifztátalanoknak Ítéltetnek,'meg-evését. Mert a’ 24dik 
versben azt mondja: Én ti Uratok Jfientek, a'ki-titeket kü- 
válafztottalak egyéb Neprk közül. És leg - otton utánna 
veti a’ 2<;dikben válafzfzátok-el tehát ti-is a’ tifztát a’ l i f t  át alan
tul mintha azt mondaná: Valamint én rendeltem ti nek
tek a’ tifzteletnek módját, fzertartását, Czerémóniákat, 
és különös Öltözetet, hogy meg - ismérjétek magato
kat el-válafztva lenni a’ Pogányságnak Ittenitől, úgy 
rendelek néktek tápláláft,. eledeleket,, és az étkeknek 
minémüségét 5 hogy így tudgyátok - meg azt , hogy 
el-válafztva legyetek az ennyi fok környul- metélett- 
JLen, és bálványozó nemzetségeknek afztalától - is. Mu-
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tafsátok-meg tékát vagy ezekből-is, hogy Ti tiízták 
vatták, azok pedig tifztátalanok.

Nyilván meg-tetfzik ez meg- tovább magából, a’ 
tisztátalan állatoknak elé - fzámlálásából, a’ mdlyeknek 
nevöket ki-jelentette Moyíes i Mert a1 négy lábú ála
tokból azokat rendelte az lilén, hogy Szabad legyen meg- 
ennie, a’ mellyek kér Ót rágnak, és hasadtt körmök vagyon 
a )  Mert, mint hogy a’ Zíidók hoSzfzas üdéig mulat
tak Egyiptomban , íbk féle bübájoSságokat, és hamis 
tifzteleteket tapasztaltak az Egyíptombélieknsl, ezekhez a’ 
barmohoz, a’ kiknek meg-evéfét tiltotta az lilén. Moyfes el
ső könyvében azt olvaísuk: b) hogy nagyon utáltak az Egyip· 
tziusok a' fj-ub Pafztorakat ,tiem egyéb okból ugyan , ha
nem, hogy ók a ’ juhokat, cs egyéb barmokat Illenek gyanánt 
imádták , gyakorta látták pedig, hogy igen alá való , 
cs kopár helyen legeltetik azokat, sót íokízor meg- 
efzik azoknak húsát-is a’ Juháízok , és egyéb mezei 
Pálztorok.

Elé-hozza bizonyos könyvében bólts Vlutarclns 
c )  hogy a’ Szamarat, és veres, vagy rótth ökröt 
leg -inkább gyűlölték az Egyiptziusok. Meg - tartóztat
ták magokat a’ mint bizonyíttya Herodotus: d) különbb- 
különbb-féle halaknak nemeitől - is , Szent dolognak 
tartván az angolnát, és egyéb halakat. Akarván tehát az 
lilén el-vonni a’ Zíidókat az illyetin barom állatoknak 
imádásától, azokat a’ barmokat rendelte többnyire nékik 
eledelül, a’ mellyeket az Egyiptomiak Szenteknek állí
tottak , és Illenek gyanánt imádtak , el - idegnítette 
pedig , és el - undorította ókét más eyebektó'l , a’ mel
lyeket hasonlóképpen Illeni tiztelettel tiszteltek az E-

9 «  C o  )  <?5$

a )  Lev. i i . 3. b ) Gén, 46. 34. c )  In Ifié. 35. 3· 
d) Herodot, c, 7a,
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gyípÉzIusók' ,· úgy mint a’ difznótól; mert az eme difz- 
nót azok a’ Pogányok , a’ hamis Ifteneknek fzokták 
fel - áldozni, és fok féle bofzorkányságokat tfelekedcek az
zal. A’ mint bizonyittya ezt Isaiás Próféta a’ Pogányok- 
ról fzólván : a )  A' kik Jzenteknék, és tif-iáknak Allitot- 
t/ik magokat a'kertckben , az ajtó megeti betol , a' kik difz- 
no bújt éjinek - vala, és utálatofságot , és egeret. Azt bi
zonyittya haíbnlóképpen Ovidius-is , hogy a’ Pogányok 
áldozati - között első helyen volt ama torkos eme ciilz- 
®ó, ezen verfsel : b}

Elofzőr - is Czem, mikor tifzteletet,
Mint egy Ißen Afzfzony magának tétetett;
Búzájáért egy eme difznot oletet ,
V> a' kár-tékony állat vérével fizetet.

De ezeket az eledelekben lévó különbbségnek 
okáról fzóllánk : Már moftan méltó, hogy éfzre vegyék 
a ’ kerefztyének , a’ kik az Iften törvénnyének mcg- 
fzegefe - nélkül , femmi különbböztetéft nem téfznek , 
hanem ezen állatokkal kedvek fzerint élnek , mivel
hogy Moyfesnek az az ételben válogató törvénnyé 
egyedül tfak a’ Czerémóniát illette ., meg-kellet néki a’ 
Me liáfnak el-Jövetelekor valóban fzünni , a’ mint ezt 
a" Rabinusok közzel- is fokán tartyák, és azt tanit- 
tyák : hogy, mikor a’ Médiás el - fog jönle , fza- 
bad léfzen mind azokat az állatokat meg - enni 
a mellyek az előtt tilttva voltának. c )  mivel-
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a ) Ifai 6 1. 17. b ) Ovid L, z, Fali. c) Medraech, 
Theillim.

Prima Ceret avidaé gavifa ell fanguine porcáé,
Ulta fuas, merita cade nocentis, opes»
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hogy magyarázván Dávidnak I4<jdik Zsoltárában amar 
Verfet: a j  Az Ur meg oldja d' foglyokat. Azt mondják: 
Azt a’ átírom állatot, λ’ wií/iy tifztátalan volt e’ Világon', 
a Szent, í í  áldott Ifién tifztává téfzi a’ más Világon, 4£ 
λζ, ä' mi meg- vagyon Írva a’ Prédikátor könyvében b). mitj'oda, 
4’ mi vált ? Ugyan a z , mi következendő, mitfoda, **’ mi 
/Óíí ? Ugyan az,, o’ mi ez után leendő.. Tifzták voltak min
den állatok hajdan a’ Noé- Fiainak, a' bonét-is mondatott 
nékik: c )  miwí λ" Zöldello kerti füvet adtam néktek mind 
azokat, ds: a" mint a' füveket mindeneknek, meg-enged
tem, úgy meg engedtem mindeneknek a' barom állatokat - is. 
Miért tiltotta-meg tehát? Azért, hogy meg-tapasztalná, ki 
vefzi-bé, és ki veti-meg az Ö Jzavait. De a' Mejfiásnak: 
idejében meg engedi mind azokat, a’ mellyeket az-előtt meg
tiltott -vala.. Azon a’ helyen, nevezetellen a’ diTznóról 
azt mondja: yf difznonak neve miért hivatik a' Zfidoknál 
Hbazir? azért tudni illik, mert eredetét vefzi ama fzotól 
hbazár, az az: vifzfza-jöves, mert el-jo még az idő, a' 
melyben fzabad léfzen a’ Zfidőknak a’ difznó hufi megf
enni. A’ magok Mefterinek tanításából ki * tetfzík tehát, 
hogy a’ difznó hufnak, éS’ egyéb állatoknak , a’ 
mellyek az előtt tilttva voltának, meg-evéíe, a’ Médi
ásnak el-jövetele-után fzabad léfzen , következendő» 
képpen a’ Kerefztyének , a’ kik azt Vallyák , hogy im
már el-jött légyen a’ Médiás, minden állatoknak hú
sát tetfztzések - fzerínt ízabadon meglehetik..

Ami a’ Zlidóknak a’ barom meg-ölesben való 
babonáskodásokat illeti azt mondom: hogy ez az 
Iftennek világos parantsolattyával ellenkezik j Mert 
Moyfes ötödik könyvében a )  meg - parantfolta nekik
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a) Pfal. 145. V. 7. b) Eccl, C. 1. V, 9. c) Gén, 9*. 
3. d ) Deut, 4. a.



áz Tften i Ne adgyatok az igéhez , rriellyet nektek fzollok ; 
fe el-ne vegyetek abból. De ok erre azt felelik : írva 
vagyon Moyfes ötödik könyvében a )  Öld-meg a’ C(or
dák , és barmok -kíizzui <3’ mii vagyon, a mint neked 
yaran'foltam , éf egyél a' Varafidbun. A’ honnan igye
keznek k i-hozn i, hogy az Iften maga rendelte azt 
a’ barom meg-ölesében való fzokáft , a’ mellyet mo- 
ftanság - is tartanak a’ Zíidók , de melly igazságtalanul 
mondják e z t , ugyan azon tzikkelynek igaz niagyará- 
zattyából nyilván ki-tetízik, hogy pedig ezt meg-értsük,’ 
tudnunk - kell : hogy Moyfes harmadik könyvében b )  
meg-parantfolta az Iften: hogy á’ meg-öletett barmok
nak vére b néki aldoztafsék. -Ismét azt-is meg-pa- 
;rantíblta az Iften : hogy a’ juhnak , ketskének , ökör
nek iZíirját meg-ne ennék, de úgy , hogyha ezek Je- 
rusálemben , vagy pedig jerusálemnek közzel-való vi- 
dekjében ölettettek-meg, mivelhogy ezeknek Zíirját a’ 
meg-égetésre az Urnák kell - vala bé-mutatni, a’ mint 
írva vagyon Movfes harmadik könyvében c ) És noha 
Jerusáiemben fzabad volt kinek kinek meg-ölni a’ barmot 
a’maga ha'zánál-is, üíák a’ zíirját, és vérét mutatták-bé 
az U rnák, de mind azon által fokkal illendőbb volt 
azokat m eg-ölni közzel a ’ Templomhoz, ki vévén 
azokát, a’ kik a’ Zíidó orízágnak különbb különbb fe
le retkeiben laktak, és a’ Jerüíálemi Templomtól igen 
távúi eílek , következendő képpen a’ meg-ölni-való 
barom állatokat nagy alkalmatlanság-nélkül jerufalembe 
nem vezethették. Ezeknek meg-engedte az Iften; 
hogy meg-ölnének a’ Cfordákból, és barmokból ,a’ ma
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gok Várafibad, meg-óván mind azon-által magokat; 
hogy a vérnek, vagy Zíirnak motskával meg ne rutít- 
tallanak.

Egyedül ezek tehát,, a* mellyeket parantfolt a s  
Itten a’ barmoknak meg-öletéséről, és egy lajftromba van
nak ízedve Moyíesnek ötödik könyvében a ) ezen ízókkal; 
Mikor ki terjefzti a’ te Urad Ißemi hat úridat, a' mint né
ked fzóllott, és hiß akarfz enni, mellyet o’ Lelked kíván y 
a" hely pedig távúi léjzen, mellyet a' te Urad lßened válafitr 
logy ott légyen az o Neve, old-megaT Csordák, és barmuk- 
közznl a' mid vagyon, a’ mint néked parantfoltam ,  és egyél 
λ' Varafidban,  oá mint néked tetfzik,  a" mint meg; ejzik dí
vá d  ketskét, és fzarvajl, úgy egyed azokat, mind ar tifzta;  
mind a* tisztátalan egy arányt egyenek,  tsak attól ódd - ma
gadr bogy vért ne egyél, mm azoknak vérek a’ Lelkek- 
lelyett vagyon : í í  azért nem kell a’ Lelket a’ bújjál egy-

giütt meg - enned, /  földre öntj'ed mint ar vizet,
ppen eddig terjednek a’ Szent írásnak fzavai, a’ mel- 

lyek femmit fém hoznak-elé a’ köfzöríiltt, vagy füré- 
fzes késről, fém pedig a’ Méfzárosnak olly fzoros, és 
kemény meg visgálásáról, remek tlinálásáróí. Ezeket 
azért, mint valamely-hafzontalan farangokat,, a’ Rabbi- 
nufok toldották az Mennek Törvénnyéhez.

Nem kevettebbet hibáznak abban-is, mikor azt 
ítélik, hogy akár melly barom állatnak - is a’ Zíirját ne 
légyen fzabad nékik meg-enniük, Mert még a’ leg- 
boltfebb magyarázóknak az értelme * is azt tartya: hogy 
a7 tiízta állatoknak Zíirja íbha fém volt egyébkor meg
tiltva  a’ Ziídóknak, hanem egyedül, mikor ezek az 
áldozatra ölettek-meg, és ezt könnyen ki vehetni Moy-

íés-
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/esnek harmadik könyvéből: a )  la ki meg - efzi á  híjat,, 
mellyet az Urnák kell-be-mutatni a' meg * égetésre, el-véjz 
az ö Népe - közzuL A ' juhiak, ökörnek , ketskémk híját 
meg-ne egyétek. Valamint a’ teilen el-terület egyéb 
Zűr , vagy kövérség fém volt íbha meg- tilttva a’ Zíl- 
doknak , a’ mint ki - tetfzik Moyfesnek ugyan azon 
harmadik könyvéből. Mert az 11 r Ifién Számára tarta
tott egyedül tfak az a’ háj , a’ melly be-födi a’ hasát, 
és az egefz éltető rcfzeit a’ baromnak , és mind a’ 
két vesétskét a’ kövérivei, a’ melly a’ vékonyánál va-* 
gyón, és a’ máj hálója a’ vesétskékkel. b j  De ámbár meg- 
tngednok-is: hogy hajdan mind a’ tifzta,mind a’ tisztátalan 
állatok kövérinek , vagy Ziirjának meg-evéfe a’ Zíidók- 
nak meg-vóltt-volna tilttva, moflan immár meg-kell- 
Szünnünk a’ Moyfesnek fzokásítóí, a’ mikor nekünk 
az parantíoltatik,, hogy a’ felséges Iftennek fokkal tifz- 
tábl áldozatot nyujtfunk ,  ar melly tudni illik : azokban 
az állatokban árnyékoztatott.

így kelL tehát , és nem másképpen értenünk a’ 
vérről , a’ melly a’ Sz. írásnak különbb-’s külögb- 
helyein tilttva vóltt a’ Zfidóknak, nem egyébért való
ban ,, hanem , hogy az Ur lilén azt kívánta , hogy ő 
néki áldozzák azt , a’ melly . által nyerettetett a’ bű
nöknek botsánattya ; a’ mint Írva vagyon Moyfcs har
madik könyveben c ) Mert ay teßnek Lelke a' vérben 
vagyon , és én azt nektek adtam , hogy az oltáron azzal 
tifztittsJtük lelkiteket, és oá Vér a' Lélek tifztúlására légyen, 
Éz az Iffceni tifztelet meg-fzünt tehát immár moflan,, 
mivelhogy az ó törvénybeli áldozatok el - töröltettek.

N  Ezé*

λ )  Lev. 7. *5» 33, b) Ley, 3, 10, c) Lev, 17. 11*



Ezeken kívül oka lehetet aT vér evése meg-til
tásának az is : mert fzámtalan fok bűbájos babonákat 
tfelekedtek azon időben a’ bálványozó Pogányok a’ vérrel, 
a’ mint bizoyíttya ezt R. Majmonides , a ) ezen fzókkal: 
Tudd meg, hogy noha a' vér tifztdtalan a' Pogányok 
vélekedéfe fzerínt, de ok mind azon •‘által azt meg - ették , el
hitetvén magokkal, hogy ez az ördögök étke légyen i hogy 
igy nagyobb barátságban efnének az ördögökkel, és hogy 
meg - jelentenék az ördögök nékik , a' történettől egyedid, és 

V  falumtól függő dolgokat, a' mellyeket a' köz nép az ör
dögöknek fzokott tulajdonítani. Váltak bízonnyára még a' 
Pogányok között-is, cí kik terme jzet - ellen-való dolognak ál
lították lenni a' vérnek meg-evését, és ezek, mikor 
barmot öltek , fzorgalmatojfan ófzve í&edték annak vérét, és 
azt egy edényben a’ közzépre tették , magok azonban azt 
körül ülvén d* baromnak tfak i ’ húsát ették, el-hitetvén 
magokkal, hogy az ördögök az o társofságokba el - jonek , és 
abból o’ vérből éjinek , és a' barátság - közben meg hirdetik 
nékik a' jövendőket, a' melly éknek meg-kell - vala történniük. 
így Szól Majmon. Rabi jfofef Albö pedig mind ezeket 
bizonyíttya a1 maga könyvében b )  Azok az állatok , 
mellyek a' Sátoron - kivul meg - öleinek , tilttva vannak. 
Mert az Israel Fiai ki-jővén Egyiptomból belé-keveredtek 
az ördögöknek tifzteletébe, meg - evén a' vért, és a' Zjirt. 
Ugyan ezt taníttya Zohár - is , a’ melly a’ Zbdóknál nagy 
tekintetű , cs betfes könyv , ez magyarázván Moyíes 
harmadik könyvének tizen hetedik réízét, igy fzól 
az Epyiptziusokról: Mikor ófzve jöttek egybe az Egyp- 
tziusok , λ’ magok bűbájos, és hamis Jßeni tifzteletöknek

9 S  Φ Γ ϊ C ο  )

a) More. Neuchim, part. 3. c. 46. b )  Hikarim. L. 3, 
c. 16.
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fzolgáltatására , ki-mentek valamelly magas, «  tágas begy 
mk fik tetejére , «  ottan ásván a' földből egy gödröt, 
ennek karéjára körös - köríti vért önötöttek , d’ többit pedig 
a mi a’ ítfV&o/ meg - maradott, 42ob gödörbe töltötték, í í  
igy mutatták - bé áldozattyokat a gonofz lelkeknek, és ba
rátságot vetettének azokkal. Ä  Zjidók, peófig> λ’ tok akkor 
42 Egyiptomnak igája - alatt nyegnek - vala, közzetlitvén boz- 
zájok, meg-tanulták ezt tolok, «  tévelyegtek valamint ama
zok-is. Ä  mint Írva vagyon Moyfesnek harmadik könyvié
ben : a )  JSfew alázzák többé az o áldozattyokat az ördö
göknek. ( Ä  Zftdó betübenpedig igy olvafsukj Ä  bakónak, 
kikkel paráználkodtak. Atyáinknak hagyományából vettük: bogy 
azon időben , mikor az áldozatokat bé - muttatták, es a! 
vért el-kéfilették , ezek a' gonofz Lelkek öfzve jöttek , és 
az Egyiptziusoknak Bakok képében meg -jelentek , és a' kér
désekre feleleteket adtak nékik. Ihon tehát a’ babönás- 
kodások , a’ mellyeket azok a’ bálványozok a’ Vérrel 
tfelelekdtek , a’ honnét-is nem tfudálhattyuk , hogy 
az Ur Iften Moyfes - által olly keménnyen meg-tiltotta 
azt a’ maga Népének, a’ kit el-akart távoztatni mind 
azokról, a’ mellyek valami módon Őtet a’ Bálványozok 
gyakorlására vihették. A’ mint bizonyíttya ezt R. Becbaje 
Móyjes 3 Könyvének 23 réfzét magyarázván : Innét vagyon 
( úgymond) a’ Törvénynek ama fzokája, bogy meg-tiltfa azon dol
gokat, a’ mellyek a’ bálványozásnak véghez vitelére kéfzittettek, 
és bogy meg-parantfollya nekünk, hogy azzal ellenkezőt tfele- 
kednénk bogy e’ világból gyökeredül ki-fzaggattafsék a* bálvá
nyozás. A’ melly-is , mivelhogy immár ki-irtatott e’ 
világból , az tften igaz tifzteletének sérelme nélkül él 
hétnek a’ kerefztyének minden féle eledelekkel , akár 
vérből , akár Zlirból kéfzítteíTenek.

N 2 Ezek-
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Ezeknek ellenébe vetik az Apoílolok tselekede- 
tének példáját, és tanítását, a’ melly azt mondja : a )  
Hogy öfzve jővén az Apo/lolok és a' Vének , és ff- -ruta! m- 
ben Gyülekezetét tartván, el-küldötték Antiúkiába' Vattai és 
Barnabájjal ffu iáft, d  ki vezeték névvel Barabásnak hivat· 
táttolt, és Siláft, λ’ kik elsők voltak az Atyafiak között, 
fccgy WJfg hirdetnék azokat, d  melly eket d  Gyülekezet végzett; 
a’ kik ofztán az Apoftóloknak nevével azt mondák a’ 
Híveknek: Tetjzett d  Sz. Léleknek, ér né kunk, bogy femmi 
több terhet reátok ne rakjunk, Vw«ím ez fiükségefeket, iw£_y 
m ’g- tartóztajsatok magatokat d  bálványoknak áldoztattaktol: 
és d  Vértol, és a’ fojtottál, és a’ paráznasagtol, melly éktől 
meg - őrizvén magatokat, jót tsdekefztek. Legyetek égé(zség
ben. A’ mellyekbol nyilván ki- tetízik : hogy az Evan- 
gyéliomnak prédikáltatára-uüán - is tilttva vagyon a’ pa- 
ráznasággal - egygyütt a’ Vernek, és fojtottnak meg* 
evefe, kivetkezendő -képpen vétkeznek a’ Kerefztyé- 
nek , a’ kik minden kiilönbböztetés nélkül mindent 
meg - efznek.

Erre az ellen-vetésre ml felelünk, és meg-ma
gyarázzuk a’ Moyfes törvénnyének hármas végét, és 
határátj Tudni illik: a’ Törvénynek eleven, hóltt, és 
halál-hozó állapottyit. Az elő, vagy eleven Törvény
nek ideie, és állapottya tartott Moyléftől fogva, és kö
telezte a’ Ziidókat a’ Kriílusnak haláláig. Á’ hóltt Tör
vény attól a’ ízem-pillantáítól-fogva, a’ melyben a’ 
Kriftus a’ Kerefzt-fán Lelkét ki-adván, mondotta. Bé- 
tellyefédett. Az Evangyéliomnak elégséges ki - hirdetteté- 
séig tartót j Végre a’ halál-hozó Törvény az Evangyé
liomnak ki - hirdettetésétÖl fogva tartani - fog a’ Világ
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végezetéig. Az Apoftolok azcrt nagy fontos okokból, 
■és nevezet -fzerínt pedig az Evangyéliomnak ki terje- 
défe-végett rendeltek a’ fellyebb említett meg - tartózta- 
táít , hogy fzcp egygyezo békeíscgben lennének egy 
más-kózfitt a’ Zfidóságból, és Pogányságból ujjonnan 
meg-tértt Hívek azon időben, a’ melyben az ó Tér
vény, noha immár meg-hóltt, de még haül-hozó nem 
vóltt. Mert ugyan-is, terméfzet fzerint, lehetetlen do
log volt-volna , hogy az Anya-fzent egyház plán- 
táltatnék, és az Evangycliom mindenfelé tágaílan k i-te 
rülne, ha az Apoftolok ezt az alkalmatos módot ki- 
nem gondolták - volna. M ert, hogy ha látták volna a* 
Zíidók, és máfok, a’ kik Ó velek egygyet értettek, hogy 
az ujjonnan m eg-tértt Kerefztyének a’ tttbbi Pogá- 
nyokkál egygyiitt vért, cs fojtottat éfznek, méltán gyana
kodhattak - volna, hogy talám a’ bálványozásban még 
moft-is állandóul meg - maradtak, minthogy abban az 
időben a’ vérnek meg evéfe nyilván- való jele volt a’ 
bálványozásnak, és az ftrdtfgfikkel - való barátságnak, a* 
mint oda fellyebb bizonyíttya R. Majmon. Ez a’ t^bbi- 
k ’iz^tt oka annak-is, hogy az Iften keményen fenyege
tő ik  azok-ellen, a’ kik által-hágván az Ő parantío- 
lattyát vért efznek. a )  Minden Ember az Jfrael Házá
ból, és a' jövevény, ki kötöttük lakik, la vért éfiik, meg 
keményítem ortzámat annak Lelke-ellen, és el-veßtem azt 
d Népe - közzid. Ismét alább , b )  fzólván azokról, a* 
kik Fiokat Mólódnak áldozták , ezeket monjar A' melly 
Ember az Israel Fiai, és a' jövevények közznl, kik Jfraél- 
ben laknak, ad az o magvakul aá Mólok bálványnak, halál
lal bally on-meg, a' fold Népe kövezze-meg ötét; Én-is
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ellene fordítom ortzdmat , és ki vágom otet a' Népe köz- 
zu l, azért hogy meg fertéztette az én Sz. Helyemet, és meg 
gyaUzta Sz. Nevemet. Mert ez a’ bálványoknak bűbájos 
tifzteletök, és imádáíok volt, mivelhogy a z t , a’ mit 
az igaz Iftennek tifzteletére áldozni kellett-volna, be
mutatták Ők pogány módra az ördögöknek, Illyen volt 
a* fojtottnak meg-evéfe-is, a’ melyben, mivelhogy bé- 
vebben vagyon a" vér; fém pedig azt vagy Tóban, vagy 
vízben íoha úgy áztatni nem lehet, högy az erek kö
zö tt valami meg rekedett vér ne maradna, azért, a’ 
kik azt ették, el-hitették magokkal, hogy Ők az ör
dögöknek étkét éízik, a’ kikkel meg - ofzolhatatlan ba
rátságot tenni, ar fellyebb elé - hozott okokból, tellyes 
erejükkel igyekeztek a1 régi Pogányok. Ha azért azok 
a’ pogányságból m eg-tértt uj Kereíztyének az Apoílo- 
lok - altat nem köteleztelek volna a’ fojtottál,, és vér
től-való magok meg - tartóztatására, aT többi , (Zfidók- 
ból lő tt;)  Kereízty éneknél méltó gyanúságba eftek-vol
na , hogy még moll fém hagyták-el telly efségeíTen az 
ördögökkel - való barátságot.

Az íem téízen pedig íemmi akadályt ebben, 
hogy a* paráznaságot, a* melly más felől, a’ termeiket, 
és lilén Törvénnyé által-is, meg-vagyon tilttva, azok 
közzé, a’ mellyek ezen Jeruíalemi Gyülekezetben til- 
tatnak , helyheztetik az Apoftolok. Mert ez azért 
lő t t , mivelhogy azon időben ezek mind egybe voltak 
tsatolva a’ bálványozáíTal, el-annyira; hogy igen fzük- 
séges dolog volt az ujj Híveknek eleikbe tenni , és 
tudttokra adni, hogy mitől kellefsék magokat óvni, és 
meg-tartóztatni. így a* paráznaság az akkori időben 
bizonyos jele volt a’ pogányságban m eg-rögzött, és 
meg-gyökerezett Embernek. Azért mondja Szent Pál
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Apoilol a’ TheíTalóniaiaknak. a )  Ez az Ifién akaratja, 
d  ti meg Szentnléstck, kgy meg - tartóztafedtok magatokat 
d  paráznaságtól, hogy tuclgya míndenitek bírni az 0 edényét 
fientségbcn, és tifitefségben, nem d  kívánságnak indülatiyci
hán , mint a' Vagányok·is, λ’ fezfe ismérik az Jßent. 
flaíonlóképpen ízól Sz. Péter Apoilol-is a’ meg tértt 
Pogányokhoz: b ) Elég az el-múltt idő d  Pogány ok aka- 
rattyának bé - teljesítésére, azoknak , d  kik d  bujaságokban, 
kívánságokban, réfzegségekben, tobzodá fokban, italokban, és a' 
bálványoknak meg - tiltatott tifzteletiben jártak. Ismét Szent 
Pál Apoilol ugvan azoktól a* Pogányokról azt mondja : 
c ) Ä  feik kétségbe esvén, magokat a’ fzemtelenségnék adták, 
minden tifztátalanságnak tselekedetire, telhetetlen kívánsággal. 
Ti pedig nem igy tanultátok-meg d  Krißuß. Egyedül 

azokra a’ Pogányokra néztek tehát az Apoílolok azon 
Törvénnyökben, a’ kik még tellyeíséggel meg-nem tér
tek. Moflan pedig, mikor immár az lilén irgalmafsá- 
gából meg-fzünt a’ pogányság, és a’ bálványozás, noha 
köteleztetünk azoktól magunkat meg - tartóztatni , és 
minden ízorgalmatofsággal kerülni, mellyek egyéberánt- 
is az lilén, és a’ termeiket törvénnyé - által tiltva van
nak, úgy mint a’ paráznaság, és a’ több illyenek, de 
nem tartozunk azokat meg - vetni, és távoztatni, a’ 
mellyek hajdan ugyan a’ pogányságnak jelenség! , ’s 
bélyegi vóltanak, de immár a’ mi időnkben nem azok, 
a’ mínémü a’ vérnek, és fojtottnak meg-evéfe.

Nem efzik - meg ezen - fellyül a’ Zíidók a’ hull, 
és a’ fajtotis , mint hogy Moyfesnek ama fzavát: Ne 
Jozi d gödölyét az Annya tejében d_) bal értelemben ve-

fzik,
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íz ik , mintha tiltaná elébb meg-enni a’ huffc ( a’ melíyet 
a’ gödölye által értenek )  és az után a’ tejet, vagy faj- 
tot j de melly efztelen babona, ezt a’ ízót igy érteni , 
minden okos Ember által-láttya. Vannak oly Tanítók , 
a’ kik azt mondjak r hogy az Iften ezen parantíolattyá- 
val , a’ Zíiidókat akarta mint egy el-kéfzíteni a’ ízubéli 
kégyefíségre , és igaz; felebaráti ízeretetrej m e r t ,  mint
ha valami jelensége, és majd tfak nem világos kép- 
Z elcfe volna a’ kegyetlenségnek a z ,. hogy aT gödölyét 
az Annya tejében, a’ mellyel annak előtte tápláltatott , 
meg-főzzék. Rabbi Abraba pedig ellenben azt tartya r 
hogy az Iften ez - által a’ tilalom - által egyedül azt 
akarta , hogy a’ Zfidok azt ne tfelekednék , a’ mit tíe- 
lekedtek a.’ Foganyok a’ magok Bálványinak tifzteletére y 
jNékem·· (  úgymond j  bibetségesbbnek latfzik , bogy ez a' tör
vény némelyeknek gonofz Szokások - ellen bozattatott-legyen , 
λ’ kik egybe gyűlvén , /  gödölyét ar maga Annyáriak te
jében fzoktak fizn i , azt vélvén , hogy ez által kedves fzol- 
gálatot téfznek ν' magok Ifieninek* Végre Majmonides a) 
mint ama jó orvos Doktor az t taníttya y hogy az I- 
ften tfak azért tiltotta-meg ezeknek evesét r mert ár
tanak az egéfzfégnek. Ennek mind azon által leg - iga- 
zabb oka az : hogy el-idegenülnének a’ Zlidók a’ bál
ványozó Pogányoknak biíbajofságitól , a’ kik azon idő
ben az illyetin eledelekkel a’ hamis Ifteneknek tifztele- 
tökre igen nagyon vifzíza éltek. Ez haíonló-képpen 
az oka még annak-is , hogy az Iften egybe foglallya 
ezt a* törvényt a’ többi bálványozó tifzteíetet tiltó pa
ra ntfo latok kai , b )  mondván : Ne áldozzad az én áldoza
tomnak vérét kovqfzfzal, je meg - ne maradgyon az én Ju
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«epemnek kövére reggelig, - - - ne főzd & gödölyét az í> 
Annya tejében. Ugyan ezt meg - ujítya a’ 34. réfz- 
ben-is. Nyilván ki-tetfzik tehát, hogy egybe tfatollya 
az lilén a’ gödölyének a’ maga Annya teiehen-való 
nem főzését egyebekkel, a’ mellyek a’ Pogányságnak 
hamis , és bűbájos Illeni tiszteletitől el-fordítanak , 
mert valamint ezek , úgy amaz - is mint egy kéznél 
fogva a’ bálványozásra vezetet. R. AJ ajmond es· írja : a )  
Hogy az akkorbéli Bálványozok a’ gödölyét leg - na
gyobb Illeni tifztelet gyanánt ették- Nem tfuda te
hát, ha azt a’ maga Annyának tejébe márttva áldozták az 
Ördögöknek. Azon - kivül , ha ez igy nem lett volna, 
nem ujjította - volna - meg az Iften ezt , a’ magában 
egyébként tiekély dologról való paransfolatot, a’ mellyet, 
hogy fokfzoc meg-ujjítot'légyen, ez ki-tetfzik: Exodi, cap. 
23;. 34. Deut. Γ4. Bizonyos jedensége tehát , hogy ez 
volt a’ Pogányoknak ízokáfa, és az ördögökkel váló 
barátságnak külső , és ismértető jele. R. Menacbem azt 
mondja , b ) mikor erről a’ bűbájofságrol fzól : Hahót· 
tam , hogy a Vogányoknak fzokáfa vált, a' büß a’ tejben 
főzni, jelejfen pedig a g'ódölyit, és a■ bárányt, és mikor 
fákat plántáltak, 4’ tövének helyét vérrel öntözték-meg, bogy 
bévebb gyümöltsöt hoznának. A’ honnét olztán az Iften 
c )  mihelyeíl meg - parantfolta a’ Zfidóknak a’ sátoros 
ünnepek meg - tartását, a’ mellyet üllöttek, az akkór 
folyó efztendöben el-ve tt, és bé-gyöjtött gyümöltsö- 
kért-való hála-adásra, mindjáráíl utánna veti: Ne fózd 
d gödölyét az annya tejében. Mert, a’ mint jól éfzre vé- 
fzi Abrabanel, a’ Pogányok a’ gödölyét a’ maga Annya

O tejé-
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tejében az aratásnak, és fzüretnek ideiékor Szokták' 
főzni. Mind ezeket bizonyittya Majmon a )  ezen Szók- 
kai: Meg -srcútetem ('úgymond J vélekedéjémben, mert ta- 
pafztalom, bogy több ízben-is, úgy mint, Moyjesnek ma fe
dik, és ötödik könyvében , ini«efe utánna meg parantfolta 
volna az ifi n a’ kovájztalánok, Piinköji, és Sátorok inneni
nek míg hitesét, mindjár utánna veti ezt a' parantfolatot, 
tfSí akarván mondani : mikor a ti lnnepléjicknek napjain 
meg - jelentek én előttem, ne főzzétek az étkiket, á’ mmt 
pogány Nemzetségek tselekefznek. Mind székből ki-tetfzik, 
melly efzteleniil tíltyák moftan a’ Rabinuíok a' húsnak, 
és Sajtnak az elé-hozott mód-Szerint-való evését, a* 
mi ugyan nem egyébünnen jo, hanem az Then paran- 
tfolattyának bal értelméből. Bé- fejezzük tehát ; hogy 
az lilén a’ maga minden parantíolatrvai, a’ mellyek a 
fzer-tartáíl, és Czerémóniákat illettek, egyedül tsak azt 
akarta, hogy a’ Ziidók a’ hamis Illeneknek tiszteletétől, 
és a’ bűbájos bálvánnyozáftól, a’ mellyet akkor a’ Pogány
ság napyon kivetett, el-vonattatnának. Azért parantfolta 
M >y fesnek 3. könyvében-is : b) Ne egyetek vére ft. Mert 
ezt tselekedtek a’ Pogányok az r>rd'lg'>knek tiízte/ségére, 
és ugyan azért parantfolta ismét: Se kerékdeden ne nyírjá
tok hajatokat, / ’ á' pákáit ne boroivállyátok. Mert iliye- 
tin Tzerémóniával tisztelték a’ Pogányok a’ magok ha
mis Jfreneiket. Egy Szóval azért tiltotta Moyfes 3. 
könyvében a’ mézet-is. c )  Minden ajándék, melly az 
Urnák bé - mutattatik, kováfz- nélkül légyen, és femmi ká
vá fz, és méz ne égette fsek az Ur áldozattyahan. Mert ezt 
miveli vala a’ Pogányság a’ maga Illemnek, és nevezet 
Szerint Bacchusnak áldozván j a’ mint énekli Ovidius.

Ned-
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TO?
Nedves áldozatot nyujtnak az Iftennek,

Az édes iziiek mert tetfzenek ennek ,
Ez á hagyománnyá a’ régi biliseknek ,
Hogy találója volt Bacchus a’ mézeknek.

Mert a’ ízéllel-járó raj-méh bogarakat,
Réz tfengetéfsel öfzve fzedé azokat ,
Végre ofztán egy advas fába Annyokat ,
Bé rekefzté egygyutt véle a’ rajokat.

Ezért az Illeni tfuda találmányért ,
Emberi Nemzettel közlött adományért ,
A’ méz gyűjtésében hagyott tudományért,
Bacchus édes izű áldozatokat nyért.

Hogy pedig, mikor kenyeret sütnek’ , egy 
tyukmony nagyságnyi réfzetskét mindenkor a’ tüzbe 
vefsenek a’ Zlidó Afzfzonyok , az nem az Ur Iílen- 
rendeléfe , hanem a’ Pabinufoknak efztelen leleménnyé. 
Parantfulta ugyan Moyfes az Israel Fiainak, hogy, mi
kor az ígéret földére bé mennek , eledelük Zfengéjét 
válafzfzák * el az Urnák : a )  Mikor bé-mentek a’i joldrc
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Liba DEO fiunf, fuccis qui* dulcibus, ílle
b) Gaudet, & a Baccho mella reperta ferunt, 

Ecce nova coeunt volucres tinnitibus adtae,
Quaque movent ionitus aera, fequntur apei. 

Colligit errantes, & in arbore claudit inani 
Liber, & inventi praemia mellis habet,
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mellyel nektek adok , és annak , d' Tartománynak kenyeréből 
tfztek , válafzfzátok - el a' Zfengéket az Urnák. De azok 
a’ kenyérnek , vagy téfztának ZPengci a’ Papokat , és 
Lévitákat illették. Ez a* téfztának a’ kementzébe-va
ló hagyítáfa téhát lohol íintfén tneg-parantíolva a* Moy- 
fes törvénnyében , valamint az íintfen , hogy a’ gabo
nának tfak annaz öt-féle neméből, úgy mint a’ búzá
nak , árpának tönkőlnek , zabnak, és rosnak kellefsek 
ezt tíelekedni. Holott ellenben azt parantfolta maga az 
Iften, hogy a’ föld gyümőltsének minden neméből a’ 
Zfengékqt bé - mutafsák ő néki , és nem parantfolta , 
hogy a’ kementze tüzébe vefsék , és hafzontalanúl el
égeljék , ki-tetfzik tehát nyilván ezekből, hogy ez a’ 
fzokás , és törvény, a’ mellyet a’ moftani Zíidók ezen 
mi időnkben tartanak , nem az a’ törvény légyen a.' 
mellyet Moyíesnek adott az lilén , hanem íok dolog
ban attól különbböző, úgy mint a’ mellyet nem á* 
Moyfes hirdetett, hanem az utólbi tudatlan Rabinufok 
a’ magok agya velejéből költöttek , és meg-változtat
ták a’ Sz. írásnak igaz értelmét, az Ő hamis , és ba
bonás hagyománnyokkal, a’ mint eddig tapoíztaituJc , és 
ezután bévebben meg-láttyuk ; ezek felől érthettyük 
’ama fzavait az Iftennek , meilyeket Jeremiás Próféta- 
által fzóllott : a) Nem küldöm-vala a’ Prófétákat, és ok 
futnak vala : Nem fzóllok - vala nékik , és ok prófétáinak- 
vala.
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XIII. §.

A’ ZSIDÓKNAK ÁLMAIRÓL , ÉS - ΒΰΒΑ- 
JOSSÁGIRÓL , A’ MELLYEKET AZOK-KÖ

RÜL TSELEKESZNEK.

Minek előtte a’ Zfidók az Agyba fekugyenek , el- 
fzokták mondani a’ Zfoltároknak némelly ver- 

feit 3 az ágyat pedig a’ Rabinufok által parantfoltt 
mód - fzerínt nem fzabad nékik tartani fejjel a’ nap
kelettől nap nyugat-felé , hanem éfzakrói dél felé, de 
ezt mind azon - által mindnyájan meg - nem tartyák 
sót általlyában azt meg -tfelekedni lehetetlen - is. Sem
mit nagyobb gonddal meg-nem tartanak, femmire jobban 
nem vigyáznak a’ Zlidók, mint az álmokra 3 és ezek 
ugyan mit jelentfenek, annak m eg-fejtegetését, vagy 
ök máíoktól fzorgalmatollan kérdezik , vagy pedig 
máfoknak álmokat meg-fejtik $ minthogy efztelenijl 
el-hitetik magokkal , hogy az álomnak fzerentsés , 
vagy ízerentsétlen volta, annak jó , vagy bal magya
ráza táb an  állyon. Innét oíztán , mikor valami ollyaft 
álmodnak , á’ mellyet gondollyák, hogy talám röfz, és 
fzerentsétlen ki-menetelt jelentene 3 Valamelly meg
hitt jó Baráttyokat kerefik-fel , és attól kérdezik meg,' 
vallyon mint jelent ez az álom ? hogy tudni illik : jó 
Baráttyoktól az álomnak valami jó magyarázattyát ve- 
hefsék. A’ Talmudban a ) fok leveleket bé-töltenek a* 
Rabinufok, égyedu'l tfak az álmokról való befzélgetéílel, 
ez t tapafztalni haíbnló - képpen , ama Spanyol nyelven
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ki - adott könyvben-is, a’ mellyet másként ugyan azon 
Talmudból fzedegettek - ki , a’ mellyben elé - fzámláltat- 
nak az álmák , és azoknak ertelmök , és arról való 
magyarázat , hogy mit jelentenek. A’ meg - nevezett 
Talmudban a )  lftentelennek , és igen gonoíz - tévőnek 
mondatik az az Ember, a’ ki egy más-után hét étíza- 
ka femmi álmát nem látót.

Azon efetre, melyben a’ valami fzerentsétien 
dologról való álom lzomoruságot , és komor kedvet- 
okoz, a’ reggeli imádság - közben bizonyos könyörgéft 
mondanak , a’ mellyet a’ Rabinusok e’ végre fzerzet- 
tek , és az ö ritualéjokba rekefztetett, és igy fzól : 
Uram ! én a tiéd vagyok, és az én álmaim hajon Iá képben 
a' tiéid, álmát álmodtam, és mit jelent, nem tudom·, ha jő, 
erősítsd - meg, mint a1 tifzta életű fj-ófefnek álmát, ha pedig 
orvoslás-nélkül fznkölkodik , orvojold-meg , miképpen meg 
orvofoltad a* keferii vizeket Moyfesnek, a’ mi defterünknek 
keze-által, és a mint meg-gyógyítottad Naamánt a pok- 
lofságból, Ezekidß a' nyavalyából, és valamint a’ gonofz Ba
laam átkát d  gonofzról d  jóra fordítottad, úgy fordittj'ad 
minden én álmaimat a’ jóra, és áldásra. Ezen álom látó 
Ember ofztán egéfz nap bojtöl ·, Eftve felé pedig meg
jelenik három Rabinus - elő tt, vagy annyi fzámú egyéb 
jó Baráti-előtt, és kétfzer ezen fzókat mondja: jó ál
mát álmodtam! jó álmát álmodtam -Erre az Ő jó Barati , 
vagy a’ Rabinuíok annyifzor vifzfza felelnek, mondván: 
Tejó álmát láttál, és jót, jó légyen, az lften tegye jóvá, jóvá, is 
jó légyen, és légyen jó ! Ezekhez hozzá adván némelly 
más imádságokat-is, véget vetnek a’ dolognak, meg
intvén az álom látót, hogy a’ fzegényeknek alamisnáfc 
adgyon.

©Ily
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Oily fzorgalmatofsan vigyáznak az álomra a’ 
'Zfidók , hogy , noha fzombaton nem fzabad nékik boj- 
t'ln i, mindazon által, ha Valami roízfzat álmádnak, a’ 
Rabinusok térvénnyé fzerint ezen eíetre bójt Unek fzom- 
baton , és Vasárnap - is , fzombaton ugyan az álomért, 
Vasárnapon pedig azért a’ bűnért , a’ mellyet el - k i
vettek a’ fzombaton - való bojt öles által. Cáró Jófef a) 
így fzól: Szabad az álomért Jzombaton bojtölni, de Izük- 
séges akkor bájtól ni vasárnapon - is , bogy trug botsáttafsék 
az a’ bűn, a’ mellyet a fzombaton-való bojt öles-által tett 
az álmodó, és, hogyha ct termeßetnek gyengesége meg nem 
engedi ezt az egy-más -ntán-való két bojtöt, ne bojtöllyön 
vasárnapon, hanem az-után. És ismét egy kevés fzók- 
után azt veti: Vannak némeüyek, a kik azt mondják; hogy 
nem fziikség fzombaton bojtölni az álomnak okáért, λζ az 
álom báromfzor nem jo egy más-után különös időkben. Má
júk pedig azt mondják: hogy akkor fém kell bojt ölni fzom
baton, mert tudatlanok vagyunk az álmáknak magyarázattyá- 
ban 's a' t. Nékem pedig úgy tetjzik, hogy azon gonofz- 
fzaknak el - kerülésére, a' mellyek a' Talmudnak Aroé névu 
jzakafzfzában jövendölhetnek, az álomért, Szombaton-is, 
kell - bojiölni.

t z á f o l As.

H árom réfzre ofzlattyák az álmákat a* Sz. írás 
magyarázó Tanítók j Tudni-illik : Terméfzet-fzerinC 

való, Illeni , és ördögi álmakra. Természet-fzerint-· 
valók azok , a’ mellyek a’ belső nedvefségeknek miné- 
müségét, és az Emberi telinek jó , vagy roíz, egéfzsé-

ges,
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ges. Vagy nyavalyás allapottyát ki-jelentik, honnan k iv e t
kezik , hogv az orvos Doktorok abból ki-fajdíityák 
a’ beteges Embernek allapottyát , és az ártalmas nedveísé- 
geknek ki-hajtására alkalmatos orvofságokról gondos
kodnak. Terméfzet - fzerint - való álmák azok i s ,  a’ 
mellyeket az agy-velőben való képzeléfek fzoktak okoz
ni ,  és a’ mellyeknek őfzve zavarodáfa, és kerengő· for- 
gáfa az éjjeli álom látásban tfudálatos ,  és ollykor ne
vetséges - is ízokott lenni,  de nagy eíztelenség, ezek
nek hitelt: adni, és még nagyobb kabaság ,, ezekből va- 
lamelly bizonyos, történetet reménleni- Azt tartyák te
hát a’ Boltfek , hogy ezekből a’\term éfzet- fzerint való 
almokból minden bűn-nélkül lehet vélekedni ,, sót Ítéle
te t-is  tennni az Emberi teft nedveíséginek. rendes» 
vagy rendetlen - valóságokról ,  az Embernek egéízséges 
voltáról, vagy pediglen annak közzel-Járó nyavalyájá
ról. Mert j a’ m eg-lőtt dolog , terméfzet fzerint ki
jelenti az- okát, a’ melytől lő t t , és fzármazott. Ezek 
pedig az: álmák okot, és eredetet vefznek azektól a” 
nedvefségektoí, a’ mellyek bévebben; vannak , és. mint 
egy uralkodnak a" Tettben-

Mikor az álmokat, vagy az lilén , Vagy az An
gyalok erefztik, azokat tfak az az Ember fejtheti meg,, 
a’ k i-az  Iftentól , vagy az Angyaloktól meg - tanűllya,; 
hogy mit jelentenek azok az almok ; igy Tósef, és 
Dániel az Itteni jelentésből meg - magyarázták a’ magok 
Fejedelminek hafznokra az Iftentól reájok botsáttatott 
álmokat.

Vannak még más hivságos, ördögi, és tsalóka ál
mok , a’ mellyekre íbkat hajtani, igen vigyázni, vagy 
azoknak fejtegetöitől, magyarázóitól tanátfot kérni,
Itten-által meg-tiltott dolog. Azért mondja-is Moyfes

ötö-
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ötödik könyvében az Ur iften: a )  Ne taWtafsek benndr 
a' ki a* fövendő mondóktól tudakozzak, és almukra, 's ma
dár fzóllájbkra vigyázzon.

De mivel - hogy az  Iftentől erefztett álmák igeir 
ritkán fzoktak történni, terhes, és igen nehéz dolog azo- 
kát meg - különbböztetni az ördögi álmoktól ·, leg- bá
tor ságoíTabb ., és leg - tanátfoílabb dolog tehát általlyá- 
ban minden álmokat meg-vetni, ha más valami ellen
keződ: nem parantfol, és magával nem hoz az Illeni 
jelentés, a’ melly meg-vílágosíttya az álom-látó Em
bereket, hogy igyenefsen ő magától az Iftentol eredté
nek az álmok, és öfztönözi őket azoknak magyará- 
Zattya keresésére, a’ mint a’ Sz. írásban olvafíuk, hogy 
meg-történt Faraóval, Nabukodonozorral, és mátokkal, 
a’ kikre nem tsak jövendőt jelentő álmokat ereíztet 
az Iften, hanem azoknak meg - magyarázására értel
mes Férfiakat-is támafztot. Többire a’ felly ebb emlí
tett imádság, mellyet az álom-után fzoktak mondani 
a’ Zfidók, Iftentelen, és babonás, és a5 melly az aita- 
töfságnak paláftya - alatt titkos mérget foglal magában, 
Mert , noha igaz. az, hogy a’ Jófefnek két álmai'jövendő
béli titkos dolgokat foglaltak magokban, de- azért fém 
Ő, fém pedig az ő Attya nem fzoktak reá vigyázni a* 
magok minden álmaikra, a’ honnan az kerekedik - ki,1 
hogy nem kell azokat a’ biibájofságokat - is gyakorlani, 
a’ mellyeket tartanak,, ’s gyakorolnak a’ Zfidók, hogy 
jó jövendőiéit az almokból vegyenek.

R. Leo Modena azt írja: b ) Nagy Vitelt adnak 
iá Zfidók az álmáknak, azokért a' példákért , mellyek d’ 
Sz Írásban olvaßatnak jákóV-ól, $ ófefrbl, Fáraóról, N&-.
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bukodonozorról, Dánielről, és egyebekről. Ismét azért: bogy 
Juhnál a )  mondatiki álom-altul, az éjjeli látásban, mikor 
de álom áZ Emberikre f ü l l , és alufinak az ágyon, akkor 
fel nyittya a’ jérfiak fü lé t, ér oktatván okét, tudományra 
tanlttya. D e , a’ mi a’ lobnak ezen tzikkelyét illeti , 
(noha ottan nem Jób, hanem 'am az Itfju Eliu fzól )  
ez maga nyilván ki mutattya j hogy az Iften nem min
denkor1· fzóll az álmákban, mert az előtte - való I4dik 
versben azt mondá : Egyfzer fzól az IJlen , és májodfor 
azont elő-nem hozza. És egyéb eránt-is a’ Sz. Lelek 
Bolts Salamon - által azt taníttya: b )  Hogy a’ fok gon
dokat álmok követik, és a’ hol a f o k  álmok vannak, igen 
ß k  bivságok - is vannak, es fámlálhatatlan befedek. Nem 
kell tehát hitelt adni az álmoknak, fém pedig ennyi 
fok bűbájos gonddal azokat visgálni.

XIV. §.

A’ ZSIDÓKNAK ESKŰVÉSIRÖL, ÉS FO
GADÁSIRÓL, ÉS AMA MÓDRÓL, MELLYEL 

AZOKTÓL FEL - SZABADHATNAK.

Moyfes 2dik könyvében c )  a' tttbbi - között a’ tíz 
parantfolatban igen keményen meg - tiltotta az 

Iften a’ heába való eskuvéft, és az ó Szent Nevének 
illendő tiízt let-nélkül-való említését. Ezeket ha fzor- 
galmatoílan emeg - tartyák-é, vagy nem a’Zíidók ? bizonysá
got tegyen a z , a’ ki Ó vélek tárfalkodik, és Zimborál. Én 
ugyan valóban el - iízonyodtam fokfzor, ezer, ’s meg-

ezer
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ezer eskiivéft tőiök halván , nem-is értettem minden 
fzavokban egyebet, hanem: Esküfzöm az Iflenre, λ’ mint 
igaz az Ißen, esküfzöm a’ Moyfes Törvémyére, az égre, 
életemre, és a’ több illyetin fzörnyüségeket. De ez a’ 
parantíolat nem a? Tzerémóniához tartozandó, és tsak 
bizonyos ideig kötelező parantíolat vo lt, mert egyedül, 
és igyeneifen az Iílrennek tifzteletét illeti, meg-tartya 
tehát mindenkor az o elébbi erejét, és kötelező hatab 
mát. Bé-vett, és kedves fzokáfok,a’ mintemlítém, a' 
Zíidóknak, eskünni a’ Moyfes Törvénnyére, és ezekhez 
hafonlókra , de a’ perben, és ítéletben esküttetnek il
ly en formán: hogy a’ Zíidó elébb a’ kezét meg móllá., 
és úgy azt a’ Bibliára tegye, vagy leg-alább a’ Sina- 
góga Kabinuísának paláftya karéját meg-fogja, és úgy 
esküdgyék. A’ Magyar Törvény - fzerínt pedig e’ kép- 
pen esküttetik a’ gyanuságba efett Zlidót: Corp.
Hung. Part. 3. Tit. 36.

Az eskiívo Zíidónak a’ nap-ellen kell - fordulni, 
és mezít-láb állani, Zíidó mentében, vagy paládban fel
öltözve , Zíidó süveg lévén fejében, és a’ Törvény 
könyvét (mellyet Moyfes Táblájának hívnak) kezével 
illelíé, tartía, és mondja: (p . o.)

„ T ? n  Lévi Salamon Zíidó esküfzöm az clo Iftenre, 
„ A--' a’ Szent Iftenre , a’ mindenható Iftenre 
„ a’ ki-az eget, és a’ földet, a’ tengert, és mindeneket, 
„ mellyek azokban vannak, teremtette; hogy ebben az 
„ Igyben , a’ melyről ez a’ Kerefztyén Ember engem 
„ vádol, tellyefséggel ártatlan, és büntelen vagyok ; És, 
„ ha bűnös vagyok , a’ föld nyellyen-el engem , a1 
„  melly Dáthánt, és Abiront el - nyelte. És, ha bűnös 
„ vagyok, az ina-fzakadttság, és a’ bél - poklofság fzál- 
„  lyon-meg engem , a’ melly Eliséus Könyörgésére

P z „  Naá-
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jj Naámán Siruft el hagyta, és Giezit az EPséusfzoígáUt meg-. 
„  ízállotta. És, ha bűnös vagyok, a’ k árságos nehéz nya- 
„  valya - törés , a* vér - folyás , a’ lebes guta üls'»a- 
„  meg engem, és veízfzek - el tettemben, lelkemben^ 
„  és mindeh értékemben , és az Abrahám kebelsbe 
„  íoha íe juthafsak. És, ha vétkes vagyok: A’ M >yfes 
„  Törvénye, melly o néki a’ Sinai hegyén adattatott, 
„  töröllyön-el engem, és az egéíz ízent írás, a’ melly 
,, a’ Moyíésnek őt könyvében írva Vagyon, gyalázzon- 
„  meg engem. É s , ha ez az én Esküvéfem nem igaz,’ 
,, és nem igazságos ,tőröllyön-el egem az ADONAI, és 
,, az o Iftenségének hatalma. ÁMEN.

Leg - inkább ittsonyodnak a* Zíidók, az Itten 
nevének a’ Z id ó nyelven - való ki mondásától, az a z : 
JEHOVA. A zért-is , valahánykor a’ Bibliában erre a’ 
fzóra akadnak, vagy más alkalmatoísággaHs, mindenkor 
e’ helyet ADONAI Γ mondanak, a* melly fzó amaz
zal ugyan egy értelmű, el-hitetvén magokkal, hogy 
ha ki - mondanák az Ittennek ama rettenetes nevét ffE-  
HO^A. L eg-ottan az egéfz v.lág egybe omlana. Én 
mind azon-álral azt ta rtó n , hogy fokkal iobban tse- 
lekednének, ha a* heába-Való , és hamis eskü vél ek
eránt igy akadoznának, cs nem az illyen dolog-eránt, 
a’ melly magában tifzteíséges, és Iftenes, a* minémií 
ez. Ki mondani tudni illik: az Ur Ittennek ama nagy 
nevét JEHOVA, a’ mellynek ki-fzóHáfa ízent, és di- 
tséretes dolog, tsak ne légyen valami tsufságos meg
vetésből. Meg-tzáfollya ezeknek efztelen velékedésö- 
ket a’ Római katekizmus, a )  ezen fzókkal: TanUtfa meg 
£  úgymond) λ* Plébános a* Népet, bogy az Ifién nevén,

nem
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item a' fotufoti es a' betűknek egybe foglalatát, avagy egye- 
dűl t fák az Üres fiúnak hangját kell-érteni, hanem, hogy 
azt kell-meg-gondolni, mit tcfzen az djzó, ffEHOVA, a" mel/y a* 
hármas egy Ifiennek mindenható és űrökké - való Felségét 
jegyei. Ezekből pedig könnyen ki vehetni, tnelly hiába-való y és 
hivságos némelly Zjidóknak bübájojsága , a' kik az Ißennek 
azt a1 nevét , a' mellyet papirofra fel - imák , fzóval ki
mondani nem merik, mint ha ama négy belliben, és nem a' 
dolognak belső valóságában volna az Ifieni erő.

Hogy a’ Sinagógában nem fok betsüllete légyet» 
a' heába-való esküvésrol adott parantfolatnak , a’ ma
ga fejéve meg - vallya R. Leo Modena : ezen fzokkal : 
Tiltva vannak ugyan valóban, d' heába-való esküvéfkt de a' 
mint illenek, meg - nem tartatnak a’ Zjidó Smagógaban.

Némelykor fogadáft - is fzoktak a’ Zndók tenni: 
De az Attya el-ronthattya hajadon Leányának fogadá
sá t, és a Férj-fiú-is a’ maga Feleségeiét. És ez meg
vagy on engedve nékik az Iften által : Az Ajzfzony ál
lat ha valamit fogad , és magát esküvé [fel kötelezi, ki az 
Anya házában , és még leány - korban vagyon: la meg-érti 
az Attya a fogadájí , mellyet fogadót, és az eskiivéfi ; 
mellyel lelkét kötelezte , és ialgat , köteles légyen dr foga
dásra : Valamit fogadót, és eskiitt, tfelelekedettel bé-tellyejittje. 
ha pedig mi-helyen hallya , ellene m*

a' fogadásra, mivel ellene mondott az Attya. A' házas 
Affzony, mikor férje házában fogadáffal kötelezi magát , és 
esküvéjsel, ha hallya d  Férje, és balgát, fém d' fogadás
nak ellene nem mond ; meg - adgya, valamit fogadott. Ha 
pedig mindgyárt ellene mond, nem léjzen köteles a’ fogadás
ra , mert a' Férje ellene - mondott, es az Ur kegyelmes lé- 
fzen néki. Num. 30. Ezeket nem rontotta-el a’ Kriftus 
törvénnyé-is, sót; moftanság-is vagyon hatalmök az*

daß , és eskiivéfi - is fel - bomolnak ,

Atyáit



'Atyáknak meg - femmisítteni a’ magok Leánya fogadá
sát , és a’ Férjeknek a’feleségökét, miglen az Afzízony 
az Ö Urának, a’ hajadon Leány pedig édes Attyának 
hatalma - alatt vagyon. De még ennél nagyobb hatal
mat tulajdonítanak magoknak a’ Rabinufok; , ezekkel 
egygyüt más némelly köz Zfidók-is,a’ fogadáíoknak, 
eskiivéíeknek a1 magok tetztzése-fzerint-való el-rontá
sára. Ezt pedig hogy az Iften valaha nékik meg-en
gedte volna, a’ fzent írásból íoha meg-nem mutathat- 
tyák. Ezen dologban pedig a’ Rabinufok, és egyéb 
Zfidók között ez a’ különbség; hogy egy Rabin maga- 
is el - ronthattya kinek kinek fogadását, és esküvését , 
de a’ köz Emberekben fzükséges hogy leg-alább hár
man legyenek , a’ kik fel - fzabadíttyak az Esküvő 
Vagy fogadás-tévő Embert kötelefségctol. Azonban 
az esküvéftol, vagy fogadáftól - való fel-fzabadításnak 
ez a’ módja , mellyet fzorgalmatoíTan meg - tartanak a’ 
a’ Zfidók. A’ ki - fogadáft tött a’ Rabinus - előtt , vagy 
ama három Zíidó előtt meg-jelenvén, elé-hozza az okát, 
a’ mellyért kíván fogadásától fel - ízabadítatni , a’ melly 
okot ha helyben hagynak a’ Rabinufok, vagy imezek, 
kérdezik oíztán a’ fogadás - tévőtől, ha bánnya, e’ hogy 
fogadáft tö tt?  avagy az esküvőtől, hogy meg-eskütt? 
Alikor ez azt feleli: hogy Ő igen bánnya tettét. Után
ra  vetik ezek : mondgyad tehát , Nibcbamti. Az az : 
Bánom ! Erre a’ fzóra: Bánom. Reá mondják a’ fel- 
óldoztatás formáját: Szabad légyen néked, fzabad légyen 
néked, fzabad légyen néked , légy fiabad, légy fzabad, légy 
fzabad , légyen néked meg. engedve, légyen néked meg - enged
ve , légyen nékjd meg - engedve. Nintfin Uten, fém esküvés, 
fém tilalom , hanem engedelem , és botsánat, és meg-J’em- 
míse'és. És valamint-bogy fel - oldoztattál itten az alsó 
törvény - fzéken, úgy oldoztáfsál-fil a' felső törvény fzéke^-is.

!0S. ( Ο )



í s  így vege vagyon mind a’ fogadásnak , mind pedig 
az esküvésnek; íémmit fe féllyen a’ Zíidó az lilén tol, mert 
három Ziidó fzabó fel-oldotta az esküvésnek, és az I- 
ftennek tött fogadásnak tfomóját. De mellyik tzik- 
keiyébó'l a’ Szent írásnak vefzik-ki ezt a’ fel - «áldoz
ta tás na k, módiát, és hatalmát a’ Zíidók ? én ugyan való
ban nem tudom.

Oliy nagy efztelenségre jutottak a’ Zíidok, hogy 
még az álomban tött fogadásoktól - is fel - fzabadíttat- 
tyák magokat. Meg-tiityák ezen fellyül a’ Rabinusok, 
hogy, a’ ki-fogadáft tö t t ,  fe l-ne óldoztafsék Izom- 
baton , ha a’ fzükség különbbet nem kíván i de mind 
azon által vagy fzombat, vagy nem fzombat, minden
kor el - ronthaitya a’ Férj hu a’ maga feleségének foga
dását.

Régi hagyományból vött Szent igazságnak tartyák 
azt Zíidók , hogy önnön maga az lilén-is igen bán- 
nya egyízer tett fogadását, és azért fzüntelen fóhaj- 
toz , és keres fel - óldoztatáíl. így vagyon ez m eg-ír
va nyilván a’ Taltnudban : a’ hol a’ Rabinusok azt 
mondják : Hogy a’ Lévi Fia , Rabi ffofué azt mondot
ta -volna , hogy, midőn ó egykor u tazna, olly fzót 
hallott , mintha egy nyego galambnak ízava lett-vólna: 
%faj nékem ! mert meg - eskiittem , és nintfen , a' ki-fel· 
’üldözzön engem. A’ melly dolgot , mikor , a’ Rabbi- 
nufoknak Gyülekezetében elé-hozta volna , ezek fedvén 
otet, mondák : Miért nem áldoztad fel-otet ? Felelt e , mond
ván: Féltem, bogy ne talám az Ißen ίζανα válna, d* ki
fel - álioztatáfi keres attól az esküvcfiol , a’ mellyel köte
lezte magát, bogy , tudni-illik. : Nem akar többé közönséges 
viz - özont botsáttani d  világra.

Val-
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Valíyon leheté ennél utálatosbb, és átokra mél» 
tóbb dolgot vagy hallani-is ? Nem tudjáké ezek a’ va
kok , és vakoknak vezetői , hogy Ő maga az Ur lilén 
azt mondotta Malakiás Prófétá - által : a) É n vagyok, én 
vagyok az Ur , és meg - m m  változom . Oíeásnál pedig 
így ízól: Ißen vagyok é n ,  és nem Ember. Hogy változ
zam Ofee. i i . 9. fzörnyü káromkodás ez, a* melynek 
meg-tzáfolásában hogy időt töltsék , méltó dolognak 
nem Ítélem,*

XV §.

A’ ZSIDÓKNAK GYÓNÁSÁRÓL.

A 9  fülbe - Való gyónás helyett, (  a’ mellyet meg« 
vetnek) bizonyos módjok vagyon a’ Zíidóknak , 

a’ melly meg-vagyon jegyezve az ő fzer-tartatoknak 
könyvében, melly az A  b é -c ze  betűi fzerint elé-fzám- 
lállya a’ bűnöket, a’ meilyeket tfelekedhetik, és gyakran 
fzokott-is tfelekedni az Ember. A’ mellyekből, ha tíak 
egyben érzi -is magát bűnösnek lenni valaki, azt meg- 
Vallya maga , és az Iften között, illyen módon : M i 1- 
jfinütik, és a' mi Atyáinknak Ifiénél jujfon Te bozzdd a’ mi 

'imádságunk , és balgasd-m eg s í mi kérésünket. M ert nem 
vagyunk ollyan párt-ü tök  , es kemény nyakunk , bogy a* te 
ízined előtt vakmerő képpen azt mondanánk: Igazak vagyunk, 
és nem vétkeztünk. Hanem: Vétkezünk m i, és ar m i A tyáink . 
Hagadományokat thfzünk , ig&zsátalanul fzóllunk , bamifsat 
tfehkefiünk , kevélysk vagyu n k , erő fza k o t tefzünk. s. a. t. 
Ez az Ő bűn-Vallásoknak , avagy gyónásoknak for

mája ,

a) Malach, 3. <S.
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mája, a’ mellyet egyfzer-is, másfzor-is nap-kézben 
el - fzoktak mondani, úgy mint : reggel, és dellyeft ( de 
fzombaton, és más Innep napokon el-hagygyák ’s után- 
na vetik, a )  Te hozzád emeltem-fel Uram a' Telkemet, 
én ißenem te benned bízom , meg ne pirullyuk, és ez a’ 
vége minden gyónáfoknak.

9 Szákrámentomi Szent Gyónáft el - vifelhetetlen
igának tartyák a’ Zlidók, azért, hogy egy Em

ber a’ maiiknak, a’ bűnös a’ Papnak kinfzeríttetik a’ 
maga titkos bűneit ki - nyilatkoztatni. Nem tudván 
talám azt, hogy ez nem olly uj dolog légyen a’ Kri- 
ílus törvénnyében, hogy nem lett-volna a’ Moyfes tör* 
vénnyében-is, és még fokkal fulyoíTabb terhheí. Mert 
az ó törvényben ki volt fzabva, hogy minden Ember 
a’ maga bűnéhez hafonlító áldozatot mutaííon-bé, a’ hon
nan igen gyakorta meg-történt: hogy, a’ ki látta az ál
dozatot , könnyen meg-ismérné annak a’ bűnnek , a’ 
mellyért bé mutattatott az áldozat, mivoltát-is. Ezen 
fellyíil meg volt parantíolva a’ Moyfes törvénnyében a’ 
bűnöknek meg valláfa-is; a’ mint ez világoífan meg 
vagyon írva Moyfes 3. könyvében b )  Tartjon peniten- 
tziát a bűnért. A. Zlidó betűben pedig igy vagyon : 
Vallyák meg a' magok bűnöket. Még világosabban vagyon 
ez ki-mondva Moyfes 4. könyvében, c )  Ä  Férfi# 
vagy Afzfzony, mikor valami bűnt tselekefznek azok-közzul, 
f  mellyek az Emberekben fzoktak meg - történni, és gondvi- 

feletlenség-miatt által-hágják az Ur parantfolattyát, és vét-

TZÁFOLÁS.

Q kéz-

*) Piai. 24. V, I. b) Lev. 5, v 5, e) Num. 5, v. 6 .
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keznekj vallyák - meg a magok bűnét. Hogy pedig ezt a* 
bűn meg-valláft a’ Papok-előtt kellett-e ’ tenni, a’ Ra- 
binuíok ama alkut névü régi, és a’ Zíidóknál igen be
cses könyvben, minden kételkedés - nélkül vallyák, és 
taníttyák. Mikor fejtegetvén a5 Prédikátor könyvének 
ama mondását a )  Sokkal jobb nem fogadni, mint a1 fo- 
godáj'-után az ígéretet meg nem adni. A zt beízéllik : Ha 
gonofzságból vétkeztél, ne mondgyai a’ Papnak, a’ ki Ma- 
lakiás fzája- által IJien Angyalának hivattatik j vétkeztem tu
datlanságból, mert magadat tsalod-meg. Ebből tehát 
igazán az következik, hogy az ó teftámentomi gyónás
nak igája nehezzebb, és fokkal keménnyebb volt, mint 
fém a’ moftanié. Mert a’ moftani Szakrámentombéii 
Szent Gyónás ama rettenetes titoknak , a’ mellyet ma
gában foglal, petséttyén kívül, úgy véghez mehet, hogy 
tsekely, sőt femmi pironsága fe következzék a’ gyónyó- 
nak. Nem terhelte-meg téhát, hanem inkább meg
könnyebbítette a’ mi iidvöfségünknek meg-nyerését az 
Ifteo, rendelvén 2! penitentziának orvosló fzentségét, a’ 
meliy-által akár melly bünös-is, ha akarja, vifzfza 
nyerheti az Mennek malafztyát, a’ mellyet a’ bűnök 
által el-vefztet, a’ mint taníttya a’ Sz. Lélek Salamon 
fzája - által b )  a' ki bűneit el - rejti, nem igazgattatok; λ* 
ki-pedig meg-V ally a , és el-lágygy a azokat , irgalma fságot 
nyér. És gondollya-meg azt minden bűnös Ember, mintha 
Jofue Ő néki mondaná: Fiam! adgy ditsojséget az IJUnnek, 
és vald meg - bűnödet. b )

XVI. §.

* )  ficcli. 5, 4, Prov, 9. r , 13* Jofue 7, 19.
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XVI. §.

A’ ZSIDÓKNAK BŐJTYÖKRŐL, ÉS PENI-
TENTZIA TARTÁSOKRÓL.

Két neme vagyon a’ Z fi dóknál a’ böjtöknek, közön
séges, és magános. Közönségeseknek mondatnak 

az egéfz Nemzetnek parantfoltt böjtök : magánoifaknak 
pedig azok, a’ mellyeket egy valaki a’ penitentziának , 
Vagy Illeni tifzteletnek indűlattyából magára fel-vállal, 
vagy fzüléinek , és rokoninak haláláért, vagy, ha vala
mi fzomoritó , és vefzedelmes dolgot jövendölő álmát 
látót, példának okáért: úgy rémlik előtte, hogy álmá
ban Idttya a’ törvény könyvét tűzzel meg - eméfztetni , 
Vagy láttya, a’ maga házának gerendáit le-dőlni, vagy 
fogait ki - esni, és több illyeneket $ ha valakinek ( mon
dók) ezek tűnnek álmába, egéfz nap bŐJtöl az illyetin 
álom látó, a’ mint ezt elébb az almokról fzólván, je
lentettük. És ez a’ magános böjtölés. Nem különbben: 

A’ kik a’ Zfidok-között mint egy fzentebbek 
akarnak láttatni egéfz efztendÓben minden hétfőn, cs 
Csütörtökön bojtölnek, valamint ama Farizéus, a’ ki 
azzal ditfekedett, hogy Ő minden ízombat közben kétr- 
ízer böjtök a )

b) Némellyek Mártziusnak, avagy bojt-más havá
nak tizedik napián bÓjtölnek ama Mivydm Próféta Afz- 
fzonynak, ( a ’ Mófes húgának) haláláért, a’ ki ezen a* 
napon hóltt - m eg, és véle egygyütt minden kutak ki- 
fzáradtak, úgy hogy a’ Nép azért morgolódnék, és aZ

Q z  lílen-
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*■) Luc* ifc is. Joan. Buxtorf, b) Sinag. Jud, Cap. X X V ,



Itten-ellen véttene. Ellenben nagyobb réfze a’ Rabiml-
íoknak azt parantíbllya, hogy az Egyiptomból-való ör
vendetes ki - Szabadulásnak emlékezetére ezen holnap
ban fenki fe bojtöllyön.

Némellyek Szent György havának tizedik nap
ján bojtölnek Héli Papnak, és az ő két fiainak Ojj'ni p 
és Fmécsnek halálokért, és a’ Frigy íz^krénnyének el-fo- 
gattatásáért, a’ melly ezen a’ napon történt. Ugyan 
ezen holnapnak 2odik napján bójtolnek Sámuel Prófétá
nak haláláért.

TSudálatos módját adják elé-a’ böjtnek ama 
bolts Rabinusok a’ Móyfesnek példájából , azt tanítván: 
Hogy mihelyett Moyfes látta, hogy az Itten valami odo
rát akarja reá botsátani , mindjár maga-körül a’ földön egy 
kerekes várat tsinált, (V  mint a’ garabontzálók fzoktak a’ 
kereízt utakon tSelekedni ) ízor zsákba öltözött, fejére 
hamvat hintet , úgy bojt ölt , és abból a’ kerék várból 
ki - nem ment , valameddig az Itten a’ maga fzándé- 
kát meg nem változtatta, a’ mint ofztán ez meg-is 
történt, mert az Itten egyebet fém tehetet, hanem meg
kellet neki engedni, és a’ magi gondolattyát változtatni.

Éhez a’ fabulához hafbnló költemény vagyon a 
Talmudban. Volt (úgymond) egy Itten-félő, és Szent, 
Cbone Hammaagal nevű Zfidó , a’ ki-valahányszor va
lami nagy dolgot akart az Iftentol kérni, a’ mint 
történt , mikor egy időben az egéfz böjt - elő havában 
efsó nem volt, volna holott igen Szükséges lett-vólna, ez a’ 
Szent Zfidó illyen kerék várat tlinált maga - körül 
és abba belé álván , igy fzólla az Iftennek. lí
rám ! Világnak Ura ! a" te Fiaid jel- emelik én ream az 
ci f  emeiket , mivelhogy én te előtted olly kedves , és barát
ságos vagyok mint a’ Gyermek az o édes Attya-előtt: Én 
esküfzíim a te Szent nevedre, bogy innen addig ki-nem 
megyek , miglen Te a’ te Fiaidon nem könybruljz. Erre
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4* frora tüflint azonnal le-esett a z Égből kivdntt, 
keltemet es ejso. De a’ mi több , azt mondják a’ Ra- 
binufok ; hogy Habakuk Próféta-is illyen tzirkalom- 
k 'zótt bojtölt, es-imádközot j a’ mint a’ Zlidó betű
ben vagyon : Én itten állok a Süvegemen , és téfzem lá
búimat az én Váram karéjára és jól reá figyelmezek , mit 
felel nékem. Az az : Én itten állok arén kerítésemben , 
inig te nékem meg-nem felel[z , miért élnek Hlyen bofz'j zú 
életet az Ifientelenek ? A’ mint ezeket magyarázza R. Kim- 
ki. Erre az efztelen, sót lílentelen magyarázatra 
tekerik , fatsarják az lílennek fzavait, hogy a’ magok 
bolond költeményét erósíthefsék.

Mind a’ közönséges , mind pediglen a’ magá
nos Zíidó böjtnek , ez a módja : Minden ételtől , és 
kaitól magokat meg-tartóztattyák egéfz nap-nyugatig , 
úgy m int: az első tíillagnak látásáig , a’ melly ido- 
után , étellel, itallal torkig töltöznek , íemmit fém tar
tanak ök a’ böjtben tiltott eledelnek , hanem huflal , 
hallal , és egyebekkel fzéltében torköskodnak , Zabál
lódnak.

A’ közönséges * böjtnek a’ Zfidóknál el-rendeltt 
kiváltt képpen - való és nevezetes ideje eíztendoben 
hatfzor vagyon, ezek közül az első Sz. Iván havának- 
3L mellyet ók Tamuznak hívnak , iydik napján tarta- 
tik ·, A’ melly bojt rendeltetett azoknak a’ íök , és 
külöjbb - különbb- féle nyomorgattatáfoknak , a’ mellye- 
ket Ók ezen a’ napon fzenvedtenek, emlékezetére. 
Mert azt taníttyák ők, hogy ezen a’ napon törte öfzve 
tffzve Moyfes a’ törvény Tábláit. Ezen a’ napon vit
tek-be a’ Pogányok az Klen Templomába Antiokus Eu~ 
pator parantfoiattyából a’ Bálványt. Ezen a’ napon 
pufztitatott-el fyrufalem Várafla a’ második meg-fzál- 
lásban. Ettől a’ bojttól - fogva a’ másik bojtig három
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h é t  vagyon közben , a* mellyeken minden-fele vigafság 
meg · vagyon nékik tilttva, és fok bús , fzomorú dolgok
ban minden vidámság-nélkül töltik-el azokat. Legin
kább irtóznak ezeken a’ napokon az ördögöknek kisér- 
tetétol , úgy hogy egy Zfidó fém mér Vagy tsak egy 
lépésnyire-is maga ki-menni bizonyos, és meg-jegy
zett órákon j a’ Meílerek fém büntetik-meg Tanitván- 
nyokat, félvén attól , hogy az ördög ne vezefse jobb- 
kezöket, és a’ vétkes gyermeken valamelly keménnyebb , 
és vefzedelmes tfapáft ne tegyenek j ha ezen ido-alatt 
valamelly perek vagyon a’ Kerefztyénekkel, azt el-hal- 
lafztyák , míg ezek a’ három hetek el-múlnak. E zt
illyen formán-parantíollyák a’ Rábinusok, a) és azt az okát 
adgyák : hogy ennek így kell meg - lenni az akkorban 
uralkodó planétának gyengesége miatti huft nem éfznek, de 
mivelhogy ezt tfak a’ buzgóság tanátsollya , és nem a’ 
törvény parantfollya , nem mindnyájan tartyák - még
is ezt a’ huftól-való meg tartóztatáft.

Máíodik közönséges böjt efik Av hónak ígdik 
napján , melly meg-egygyez Sz. ffakab havának ujjú- 
lásával } És ez a’ Jerufalemi Templomnak elóízör Na- 
bukodonofor, az után pedig Titus Vejpafianus"által lőtt 
pufztúlasának fzomorú emlékezete. Ez a’ bojt abban kü
lönbőz a többitől, mert egy órával elébb kezdődik a* 
Kapnak el - nyugovásánál, és tart a’ következendő nap
nak letét eftvellyéig , mikor , tndni - illik: Az Égen a* 
fénylő tlillagok kezdenek ragyagni. A’ bojt-elott-való na>- 
pon ellve - felé tíak egy tál étket éíznek, a* melly to
jás , vagy pedig lentfe fzokott lenni. Ezen idő - alatt 
keménnyen meg vannak tiltva mind azok , a’ mellyek

gó
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Valami öröm et, és vigafságot fzoktak okozni * A’ Sina« 
gógában , és a’ magok házaiban - is á’ földön ülnek , 
és némelly halottas ízomorii hiílóriákat olvasnak, Vagy 
pediglen a’ Jeremiás Prófétának Siralmit. Sarutokat le- 
vonnyák, mezit láb, járnak, de ugyan még is, a’ kiknek ele
gendő , és törvényes okok vagyon, azoknak poíztóbóí, 
Vagy más matériából ízabad lábbelit fél-huzni, tfak bor
ból ne légyen. SzorgalmatoíTan látogattyák akkor a* 
magok halottainak koporsóit, és febeííen íirnak felettek. 
Nagy bűn volna, ez idő-közben förödni vagy kezökefi 
mcg-mosni, egyedül tfak az ujjokat félig a’ vízbe már
tják  , c$ azokkal valamennyire a’ fzemöket ki - törlik. 
Nem gyújtanak a’ Sinagogában fzokás-fzerint lámpáíö- 
k a t, le veíznek a’ Moyjes törvénnyé könyvéről minden 
éketségeket. Egy ízóval mind azokat tfelekefzik azon a* 
napon , a’ mellyek a’ ízomorüságot ujjíttyak , ’s nagyít- 
tyák, úgy, hogy a’ nagy keserűség - miatt minden illetlen
ségre , és parasztságra fakadnak. Mert a’ Rabinufok tör
vénnyé fzerínt meg-vagyon nékik tilttva, egy máit köfzön- 
teni , és , ha más valaki okét köfzönti-is, tfak fo haj- 
táfisal felelnek. Ha a’ fzomfzéd , vagy más házakba 
bé - mennek, jó napot, vagy pedig jó eftvét ( mint máskor 
fzokták )  nem kívánnak. Vegre meg-néműlnak az ő 
álnok ajaki , mért édes hazájokat el - vefztettek , a’ 
mellyet ugyan íbha többé vifzfza nem nyernek. Es nem 
íirattyák ezek az efztelen nyomorülttak, ’s -nem utállyák, 
’s átkozzák ezen nagy vefzedelemnek okát , a’ melly 
bizonnyal nem egyéb , hanem az igaz Médiásnak meg
ölése, és az a’ hála - adatlanság , a’ mellyel Ő néki a* 
jó tett helyébe fizettek , és - ama fzerentsétlen átok  ̂
meflyet a’ magok , és maradékjok fejére kívántak: A z  
o vére mi rajtunk, és a' mi fiainkon. Matt. 27. 25. Innét 
Vagyon oíztán , hogy az o ennyi fok köny - hullatáfok

fém·;
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femmit íem hafználnak, és a’ keferves firáfok íemmi 
lelki gyümőltsöt nem hoznak.

Méltó itten a’ meg-jegyzésre ez eránt a’ Zfi- 
dóknak illyen nagy fzu fájdalommal tartott bojtyők 
eránt az , hogy a’ Katólika Kerefztyén Anya Sz. Egy
ház piínköft-után ígdik Vasárnapon ( a ’ melly gyakorta 
meg -efik abban a’ hétben , sót íokfzor egygyütt, azon 
egy napon fzenteltetik ezzel a’ Zlidóknak bőjtyével} 
olvaíla ama Sz. Lukátsnak Evangyéliomát : a )  Mikor 
közelgetet volna JESU S Jerusalemhez látván a Vár aß 
firatatá azt. A’ hol meg-jövendöli Üdvözítőnk azon 
Várasnak el-pufztűlását , a’ melyben nem bagyattatik (úgy
mond )  k'ö a’ kövön. És a’ Kriftus jövéndolésének igaz
ságára Tanú-bizonyságűl hívja a’ Kriftusnak Anya Sz. 
Egy háza önnön magát a’ hazája veíztett Zíidóságot, 
hogy az a la tt, jniglen ez a’ Diakónus ízája-által fen 
fzóval, és hangaflan énekli a’ Kriftusnak jövendölő íza- 
Vait , a’ Zlidók meg-némdlva bojtölvén , tfelekedetök- 
kel meg-vallyák , hogy immár b rajtok , és Jerusalem 
Várafsán meg-történt a z , a’ mit Kriftus Urunk régen 
jövendőit.

A’ harmadik böjt tartatik Sz. Mihály hava ujjulásának 
3. napján a’ GodoHás meg-ölettetéséért, a’ kit, midőn a’ nagy 
Babilóniai Király a’ Juda Várafi fölibe rendeltt-volna , 
az ő ellenség! meg-ölték őtet fegyverrrel , mint írva. 
Vagyon Jeremiásnál a’ 4idik réízben.

A’ Negyedik bojt vagyon ügyön Sz. Mihály ha
va ujjulásának tizedik napján , a’ melly bojtról , és 
rgygyütt ezen Napnak innepléséröl léízen befzedunk 
a’ maga helyén bévebben.

Az
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Azötödik bojt efik Karátfon hava ujjúlásának ti
zedik napján, mert ezen napon ízállotta-meg, és o- 
ílromlani kezdette Ndbukodonozor Király jferujalem Vá
rai sát. Végre.

A’ hatodik bojt meg-efik bojt el'ö havának 
ujjuláía 13 napján , melly rendeltetett az Eßtber Ki
rályné bojtyének emlékezetére, mikor ama kevély A- 
mán magának Illeni tifzteleteket kívánván , a’ Zfidó né
pet halálra üldözte.

Ezek- eránt (a’ böjtök-eránt fzükséges éfzre ven
nünk , hogy egyedül tfak a’ Szent Mihály havának 10- 
dik napián efendo bojt volt az ó törvény - által a’ 
Zfidóknak parantfolva. A’ többi ncgy böjtökről pedig 
Zachariás Próféta azt mondja : a )  hogy ezek a’ MeJ- 

jiasnak el - jövetele-után nem fognak meg - tartatni. I- 
mé a Prófétának ízavai: Ezeket mondja a’ Seregek Ura: 
Λ  negyediknek böjti , és az ötödiknek böjti , és a’ hete- 
diknek böjti, és a tizediknek böjti örömére lélzen a’ jjuda ha
zának ,és vigasságára, és jeles in nepekre. És ezek helyett 
böjtül a’ Római Ekleiia a’ négy kántorokon. Miért nem 
tartva - meg pedig a’ Szent Mihály havának tizedik 
napján efendo bojtot, a’ mellyet tudni illik : maga az 
Iften parantfolt , meg-fogjuk mondani az okát , mikor 
ezen Innepröl fzóllándunk > Többire a’ Zfidóknak min
den böjtyei a’ jj-crujatemi Templom el-pufztulásának 
firafására rendeltettek a’ Sinagóga által , azért tehát , 
mivel-hogy nekünk vagyon Templomunk, és egygyütt 
áldozatunk , a’ melly amabban árnyékoztatott, azokat 
mi meg tartani nem köteleztetiink.

Az egéfz Nemzetségnek parantfoltt közönséges 
•böjtökön - kivül, vannak más, és más minden orfzág,

R es
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és Tartomány Zíidainak magános tulajdon bojtyei ·, így 
példának okáért a’ Német orfzági Zíidók Husvét-után, 
és a’ Sátoros Innepek-után három nap bojtölnek , és 
ezt azért, mivelhogy ezek az Innepek nyóltz egcfz 
napokra nyujtattak, és abban a’ meg toldásban ne ta- 
lám valami bűn meg-tOrténhetet.

A’ Tzilitziomokkal, lántzakkal, ás egyéb haíbn- 
lókkal valtj teil gyötréil a’ Zíidók nem tselekfzik, tsak 
egyedül egy nemét tartyák meg a’ penitentziának, a’ 
melly illyen módon mégyen végbe ; a’ penitentzia tartó 
Zíidó meg-jelenik a1 Rabinus-előtt mezítelen háttal, a’ 
Rabinus pedig fzíjjakból fontt korbátstsal harmintz ki- 
lentzet vág azon penitentzia tartó Zíidónak mezítelen 
hátára, egygyütt el mondja ama 7/dik Zsoltárnak 38dik 
Versét: a )  q pedig irgalmas, és meg kegyelmez az 0 bű
nöknek : és el - nem vefizti őket. É s, mivelhogy ez a’ vers 
á’ Zfidó betűben tsak 13. ízóbűl áll. Háromfzor mond
ja el-egéfzen, minden fzó-után egygyet vágván a’ há
tára, hogy a’ 29. Szóval annyi vágás egygyezzen.

A’ belső fanyargatáfokat a’ mi illeti, azokat a’ 
Zíidók hirul fém tudják, a’ honnét-is oíztán nem nagy 
tsuda, hogy miért alkalmatlan ez az illyen nagy tudat
lanságban heverő Nép a’ Lelki boltfeíségre, és Illeni 
tudományra.

Bizonnyára mondhatom: ( igy fzol tapafztalásából, 
meg-téréfi-után Medicei Pál)  jenki fim  tudja, melly ho
mályos fetétségben, és a' Lelki dolgoknak tudatlanságában 
vakoskodnak a’ boldogtalan Zfidők, hanem egyedül az , a' ki 
ezt 0 közöttük tapafztalta, és az-után a' Felséges Ur Ifién 
irgalmafiágából az igaz Kerefztyínségnek vagyagő fzép világát

&Γ> ( ο )
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nézhette; iZ ert boltfen mondottá* Szent Tal A poßol az Efe- 
zußakboz írott levelében: a) Valaha fetétség vakítok , moß 
pedig világofság az Urban.

XVII. §.

A’ SZOMBATNAK INNEPÉRŐL.

Mivelhogy fenkit íem találhatni az egcfz Zíidó Sí· 
nagogában, a’ ki a’ Lelki értelemre vigyázna , 

annál keveísbbc lelhetni pedig egy ollyant, a’ ki tudná, 
mit téfzen a* tökélletefség, és mi képpen kelletik azt 
meg-fzerezni. Innét vagyon ofztán, hogy noha által 
értik ugyan a’ Zlidók, mit tegyen aT ízombatot meg- 
ülleni, de által-nem értik a z t ,  hogy mit tégyen a* 
fzombatot meg -fzentelni. A’ honnét-is olvasván több 
helyeken a’ Sz. írásban : hogy meg-kell-fzentelni a* 
fzombati napot; ok  azt fzokáfok fzerínt tefti értelem
ben vefzik, és azt a* napot nem a’ jóságos tselekede- 
teknek gyakorlásában , nem az ártatlanságban, fém tsen- 
de/z , és tifzta fzívvel igyekeznek el-tölteni, hanem 
ollyan fbglalatofságokban, a’ mellyek a* törvény - által 
rendeltt igaz fzombat - fzenteléftŐI az elmét más hivsá- 
gos dolgokra el vonni ízokták. Lgéfz héten fzorgal- 
matolfan arról tudakozódnak, mellyik étek volna leg- 
kedveífebb a’ ízáj íznek, fel-kérdik a’ jó kövér ba
rom fiakat, és négy lábú hizlaltt állatokat, hogy mind 
ezeket a’ jövő fzombatra meg-tartsák; követik ebben 
némelly Sciama névíi Rabínusnak példáját, a’ kiről a* 
MifcbnubawAi emlékezet vagyon, a’ k i , mikor valami
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kövér, cs jól hizlaltt állatot talált a’ Píafzon, azt mind
gyár meg-vette, mondván: Ezt a ‘jövendő Szombaton fo- 
gom meg-enni. mivelhogy azt el-hitetik magokkal a ’ 
Zfidók, hogy, a’ ki kövér hullai, Hnom válogatott bor
ral vígan tölti, és igy meg-betsíilli a’ fzombatot, nagy 
gazdagságokat, és minden féle áldáfokat várhat az Iften- 
tol, a’ mint olvaíTuk a' Talmudban: a)

Monda R. Cbaja: Én egykor Eiper Várajsában; Né- 
ntellyek Lndkiának nevezik , egy Katzubnál, vagy Méfzá- 
rosnál haltam: íme vatforakor hoznak eleibe egy olly nagy 
arany afztalt, a’ mellyen tizen hat Eros legényeknek volt 
mit emelni , és azon az arany afztalon volt tizen bat eziifl 
Untz, volt azon kiv'nl minden féle tifzta eziiji edény, úgy 
mint: Tálak , Tányérok, ka lány ok , poharak , kupák, min
den-féle jó ételekkel, és drága gylimoltsökkel. A' mint az 
Afztalt a Gazda elejébe főttek; el-kezdé o, és áldá az Ifient, 
mondván·, b ) Az Űré a* föld, és annak teilyefsége, és 
mindenek, a’ mellyek a’ földön vannak. Mikor ofztán 
az Afztalt fel fzedték, és azt a' fzolgák-fel emelvén el-vit
ték. A  házi Gazda dits'eré újra ■azjjient, és monda : Az 
Egek ege az Űré : a’ földet pedig az Emberek fiainak 
adta. c )  Akkor mondám én ö néki: Kedves Rabbi Uram! 
miképpen, és honnan lettél te olly igen ga.daggá ? és mi jót 
tsAek .dtél életedben ? Itten meg- felel nékem a' házi Gazda: 
Én egéjz életemnek napjaiban Méfzáros voltam, ά  valami
kor valami jó kövér marhát kaptam, dzt mindenkor Jzom- 
batra meg - tartottam, bogy igy én a’ fzombatot jó hujfal 
ülbejfem, fi fzcntelbe[femy és innen jó nékem az én Mám- 
monom, éí öz é« gazdagságom, wi?rí fBgrm dz ißen meg
áldj mivelhogy én a' fzombatot mindenkor Hlyen jó l , és ví

gan
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ξάη meg - üllótlem, és tifizteltem. E rre  mondék én: Ditsér- 
tefsék az ifién , a’ feí téged igy meg-áldot, és érdemefié 
tö tt, bogy te illy gazdaggá lennél. így történt a’ dolog 
ezzel a’ katzubhbal.

Ugyan azon levélen olvaHuk tovább a’ fzömbat 
tíízteletének hafznát e’ - képpen : folt-egy időben egy 
Ember, a' femek neve üó/í; fif-éj'ef Mokir Sabbas. Az az: 
fzombat bets'ullo Jfiofif Ez nem drágállot J'oba femmit-is, 
valami tsak jó a vásáron , twgy piatzon találtatott, Jzom- 
hatra be - vásáriam, ej afeir mi pénzzen-is meg -venni, fez- 
váltt képpen nem drágállotta a halakat. Fala ezen W 'Í- 
wek egy irigy fzomfzedja, ez igen igen nagy Achír, űz: 
felette gazdag Ember volt; ez fokjzor meg-tsujolta tófe
jé t, és monda néki: Hei Barátom! mi hafznát véfized, hogy 
te a' Jzombatot olly igen meg -betsüllőd, az-által nem let
tél te femmivel-is gazdagabbá. Én nem betsullbm a" fzom- 
hatot annyira, de azért Te náladnál fokkal gazdagabb va
gyok. Ama jámbor Jofef ezen tfipós fiókra nem Jókat figyel- 
mezett, és bízott az IJtenben , hogy az Jften az o illy étin 
Szent Kolttségit vifizfza téríti. Falának éppen akkor abban 
a Fárasban bizonyos Tjillag- nézek, és ég visgálók, mon
dák azok egykor enn^k a' gazdag Embernek: Kedves Bará
tom ! mit bajzrull néked y hogy te olly igen gazdag vagy, 
de még fim  merfiz valami jó balat pénzedre enni j mi ay 
planétákból ki-néztük hogy a’ te minden javad, és nagy 
gazdagságod a’ Jófef Mokir Sabbas kezére ju t , a’ ki a* 
maga pénzére Jzombaton jó falatokat éfizik. Ez d· gazdag 
Ember a’ Tfillag-nézőknek Jzavait fizívére vévén, minden 
javát, e'j birtokát el - adta, ej különbb - kiilbnbb-jéle drága 
köveket , e’j gyöngyöket vásárlót azon cd pénzen, eí ezefeeí 
mind belé tfinálá egy kalap-kötő finórba , e’j ezekkel más 
orjzágba akart menni, hogy az o java Jófefre ne Jzállana % 
Négyen azért d tengeren-által, és mikor éppen d  tenger-
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nek közzepén válna , ime jo egy rettenetes erZs fzclvéfz , eU 
tnnyira belé ütközik a’ hajóba, hogy majd fsak el-nem fúlyedettt 
le-kapja azonban azon /ebes fzél a* gazdag Zfidá fejtről a* ka- 
lapot, el-vijzi nagy mefzjzire a* tengeren, éli-jőve legott an , 
egy nagy hah  el-nyelt a* kalapot ama drága kötővel egygyütt, 
nem fokára az-után egy nagy halat fognak a* halá/zok, és azt 
pénteken ay piatzra vifzik azon Várasba , a* ko'J a* Jzombat tifzte- 
lo Jójef lakik -vala; Imé ottan ezt a’ nagy halat minden Em
ber drágállya, es ár ága válttá-miatt meg-nem veheti, cáa ér
kezik azonban Jáfef Mckir Sabbás - is , a’ ki mindenkor a* nagy * 
és drága halakat meg fzokta venni , és azokat foha fém drágái- 
Jcfía, £z azt a* ia/aí a* Jzombatnak tifztefségére nagy öröm
mel , e's vidám kedvvel meg-vette; mikor ofztán o a* halat ha
za vite, es fel-bontotta volna , kenne talállya ama drága kö
vekkel, es gyöngyökkel meg-rakott kalap -kötb't-is, a’ mellyet 
az a’ gazdag Zfidá el-vejztett vala. És igy bé-tellyefedett c? 
mit ama Tfillag- nézők jörvendoltek. Ezen Jzerentséjén nagyon 
crvendet Jofef, es igen gazdag Emberré lőtt, mivelhogy azon 
kalap-kötőt egy egéfz orjzágra botsúltek. A z után egy értelmes, jám
bor öreg Ember jött ehtz a* Jáfefhez, es tnonáa neki: a’ ki 
a’ fzombatnak fokát ád hitelben, annak a’ fzombat ίο» 
kát fizet vifzfza, a’ ki a* fzombatot nagyon tifzteli , 
annak az Iften ezt négy annyival vifzfza téríti* Jgy 
írja eít a’ Talmud, a )

Rabb Hone el-kiddé minden péntekén a* fzolgáját a* 
piaczra, a* heti vásárra , és minden zöldséget , a* mellyel a*
kertéjzek el-nem adhattak, meg - vetetett, és azt a’ /o/yo vizie
hányatta ; kérdek azért otet o’ Rabinufck a* Gemarában, miért
nem aáta azt inkáik Anjim az Israeben lévő fzegévyeknekí? Fe
lele o; ha én a’ Jzegényeknek adtam -válna, ok mindenkor fsak. 
arra bíztak-volna, és fzombatra magoknak valami Zöldséget nem 
vásár lot lak-volna; *s azonban a’ kertéjzek minden Zöldséget má- 
futt el -adtak- volna. és a’ jzegények femmit fém kaptak válna, 
és igy a’ Jzombutot nem tifzteltek volna. miért nem parant/hlta

telát,
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tehát, hogy azt a* fzolga inkább a’ teheneknek adná ? még-is 
Hlyen képpen jobban efett volna el-költéfe. Felele: Nem akarom 
azt, hogy a’ mivel _ az Ember élni fzokott, azt a* Barom egye, 
mivelhogy azt az Emberek o’ vízből ki foghatták , és meg ehet
tek, Ve, miért vetette meg mindnyáját? Azért (úgymond,)
hogy a’ kertéfzek annál fzivejfebben , és jobb kedvvel minden
pénteken Zöldségeket hoznának a’ piaczra , mert, hogy ha egy, 
vagy t)iás napon el-nem adhatták volna a' Zöldséget, úgy más
kor éppen otthon maradtak volna, és igy a' Jzegényeknek nem
lett-volna mit enniok, azonban az következett volna, hogy a* 
fzombat nem lett-volna elegendő -képpen meg tifztelve·

Azt oluailuk tovább a’ Talmudban a* fzombat- 
tó\ i hogy a’ ki a’ fzombatot vígan , és jó kedvvel 
tö lti, annak ád az Iften örökséget , földet, rétet, fzol- 
gákat vég-nélkül, és fizetés - nélkül, a’ mint Írva Va
gyon: a )  A ’ földet néked adom, és a’ te magodnak. Ki 
terjedfz nap - nyugatra, és nap - keletre , és éfzakra, és dél· 
re. R. gf-ebuda monda : a’ ki a’ fzombatot vígan meg 
ulli, annak meg adgya az Iften, valamit a’ fzive meg
kíván: a1 mint irva vagyon : b )  Gyönyörködgyél az Ur· 
ban, és meg adja néked Jzived kéréjit. De , mivelhogy 
még edd’g nem kaptak a’ Zfidók nagy örökségeket , 
llrasigokat, ingyen ízolgákat, nem-is terjedett-ki ha
talmok a’ világnak négy ízegletére, íem el - nem nyerték, 
valamit fzivök kíván, úgy hogy az egéfz világon ma
gok Uralkodgyanak , a’ melly minden imádságoknak 
tzéllya ·, következik: hogy még elegendőképpen nem 
Vigadtak fzombaton , és azt a’ mint illett volna, kö
vér hullai, válogatott halakkal, drága gyümoltsökkel 
jó finom borokkal, vidám kedvből való ugráláíTal, tán- 
tzoláffal nem fzenteltck. De térjünk, vifzfza, és néz

zük·
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zük-meg minemü nagy fzorgalmatos - kéfzülettel van
nak a’ fzombathoz.

Pénteken tehát mindeneket el - rendelnek , a' 
mellyek a’ következendő fzombaton az ételre ízük- 
ségedek. Sütnek , főznek, és nap - nyugat - előtt egy 
órával a’ kéfz étkeket a’ meleg kementzébe bé-teízik. 
É s , mint hogy meg vagyon tiltva nékik ízorhbaton a’ 
tu'z-rakás , Kerefztyéneket, vagy Törököket hívnak , 
azok - által tüzet rakatnak , és a’ pénteken el - kéfzített 
étkeket meg-melegítik.

Valóban nevetségre - méltó babonáskodás , a’ 
mellyet tfelekedett Romában mind pénteken nap nyugat- 
elött egy vén Salamon névu Zfidó. Ez ki-menvén 
a’ Zíidó Várasnak kapuján, perfpe&ivummal , mefzíze- 
látó öveggel visgáini ízokta , ha valami módon é/zre 
vehetné az óhaitott Médiásnak el - érkezését. A’ melly 
dolgot látván egy bizonyos Kerefztyén Ember, ezen 
verfekkel fzóllítá - meg az efztelen Prófétát.

Kinek fzuletéfe immár régen m eg-lőtt,
A’ ki-íbk efztendók - előtt hozzánk el -jött,, 
Tagadod Salamon Zlidó Néped között ,
Mert ez a’ tudomány bennetek meg * rögzött., 

Nem tudódé, miket fzóltak a’ Szent Atyák ?
Miket jövondoltek az igaz Próféták ?
Hitelesbb Tanuké az égi Planéták ?
Hogy fém az Idéntől küldettetek Podak ?

Moft minden fzombaton mondod el- jövését ,
’S nem-is gondolhatod már hofzízasbb késését „ 
Hogy a’ Nap sürgeti föld - alá -menését ,
Te ά Médiásnak várod érkezését.

A’
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A* perfpektivákkal nézed az egeget,

Így ámítod oíztán az egy - igyiieket.
Valamit fajditok ! mert a’ fellegeket 
Nem tudom mi rázza, ’s mozgattya ezeket.

Ha nem tudod, mit látfz,majd meg-mondom neked, 
Minthogy el · érkezett már koros vénséged , 
Hogy ne tsallyad többé meg-vakúltt Népséged, 
Egy Angyal közelget, hogy el-vigyen téged

Szép két fzarvatskái , mint a’ vad kecskének ,
Ragyag m inta’ tűz ling fénnyé két fzemének, 
Fekete bársonya fzeg-fzinü teliének 
Dúllya ékefségét fzeretfen képének.

Tollatlan fzárnyai mint a’ denevérnek ,
Hátul (ima farka lóg mint az öfzvérnek , 
Hegyes fúletskcje van mint az egérnek ,
Kettős agyarai a’ füléig érnek

Mint a5 kormos kováts mikor a’ vínnyéből ,
’S a’ kémény - tifztító le - ízál kéménnyéből, 
Vagy a’ fzén-égető ki jő erdejéből ,
Olly ékes ábrázat néz - ki fzeméllyéből.

Lába-ízára, ’s talpa valamint a’ lónak,
Keze-körme mint a’ Safnak, vagy hollónak, 
Orrát Griff' orrához képzeld hafonlónak ,
Rabbi ! ne gondold ezt íemmire- valónak.

Ez fzép gyengédeden a’ vállára véfzen ,
A’ Paradicsomnak közzepébe téfzen ,
O tt a’ Rabinufok várnak téged kefzen ,
Hol érdemed - ízerínt bév jutalmad léízen.

Abráhám Atyádat ott távúi nézheted ,
Kebeleben Lázárt ülni Szemlélheted , 
a ) Dús - gazdaggal nyelved meg - füvesítheted , 
Ha ujja végéről a’ tfeppet nyelheted.

S Mint
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Mint a’ Sínagóga ékes nyikorgáía ,
OllyJ'zépen zeng ott a’ fogak tíikorgáfa ,
Az Üres gyomornak hallatik morgáía , 
Kénköves illatú patakok tforgafa.

E’ Paraditsomban kedvedre sétálhatfz ,
Még az Ifteonel - is mellyen diíputálhatíz , 
Talmud értelméről béven predikálhatíz ,
Erre dolgaid köztt ha időt találhatfz 

Ez a’ boldog élet nem lefz el-múlandó
a )  Itten a’ tűz íoha el-nem oltatandó 
A’ kis-férgetske-Is ittmeg-nem halandó ,
Mert e’ paraditfom örökké tartandó.

Egy el-kcfzítven ofztán a’ fzukséges étkeket, a' 
folyó vízben , vagy , ha mód vagyon benne , a’ hév- 
fördoben meg-fzokták magokat mosni , es c-képpen 
az Ur ízombattyának tifztefséges bé - fogadására el
képzelni.

Még pénteken nap-nyugat tájban el-kezdődik 
az Innep ■, bé tsukván tehát bóltyokat, onnan igyenef- 
fen a" Sinagógába mennek mindnyájan. A’ h >1 bi
zonyos könyörgcfeket el-mondván, haza felé ballig* 
nak , és egy másnak vifzontag jó/zombatot kivárnak. 
Abban nelig fzorgos .gondjuk it m eg-vetik, hogy mi
kor haza érkeznek, jól el - kefzitve, tifztáo, és tdooílan 
talállyák házukat, el-hitetvén magokkal, hogy mikor 
a’ Sinagógábói k i-jónek, két Angyal adia magát tár
sul melléjek, egygyik jó, a’ máfik pedig gmofz. Ez 
a’ gonolz Angyal, ha tíi.ntalan , és rút, fzemetes a’ 
ház, azt mondja : Hafunlo légy n a’ jövendő fzombato- 
tokl és a’ jó Angyalnak akarattya ellen-is azt kell-

^ !  (  Ο )  í ®
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felelnie: Amen! Ha ellenben a’ Ház fzép rendben, és 
tilztán találkozik, a’ jó Angyal azt mondja: Tegye áz 
ljlen , fcô y Hlyen légyen d’ jövendő Jzombat - is. Erre a’ 
gonofz Angyalnak felelni kell: Amen ! a ) a’ honnét-is az o 
Tikunfciabbat né Vü Rituálé jókban ezeknek az Sz. Angyalok
nak k^fz^ntésére bizonyos könyörgéfetske vagyon téve 
Hlyen formán : El-jővén bekcjs egben Ti d  magajf/gbéli 
Királyok Királlyának jz-nt , és oldott Angyali! őrizzetek- 
míg engem békefségbcn ó Angyalok ! áldgyatok-meg engem 
békességben Angyalok! - - d  ti békejségben-valö ki mene
teletekben óh Angyalok! áldgyatok meg * b'ekejs égben Angya
lok! ’s d f. És ez hafonló-képpen annak-is az okav 
hogy ezen a’ napon több lámpáfokat gyújtanak há
zokban. Ezen - Fellyiil azt taníttyák a’ Rábinuíok: hogy 
ha az Afzfzonyök , a’ kiknek tiíztyek, és kötelefségek 
a’ lámpáfok meg gyújtáfa, reftelkednének azoknak meg 
gyújtásában, a’ gyermek - ízülésben meg-halnának. Az 
Afzonyokra pedig ez a’ lámpáfok meg - gyújtásának bün- 
tetéfe azért ízállott, mert:

Midőn Éva a’ kísértő Angyalnak azt hazudta 
volna, hogy az: Iffcen Ö nekik nem tsak ama jó, cs 
gonofz tudománya fáján· lévő gyümöltsnek evését meg
tiltotta , hanem még fellyijl az t-is életek Vefztéfe - alatt 
keményen meg parantíolta , hogy ahoz a’ fához tsak 
kézzel fe járúllyanak, a’ kísértő, a’ kinek neve Samaél 
vala , derékon ragadá Évát, és a’ fához viven, ’s arra 
otet fel - emelvén, akarattya-ellen, is fel-menni kinfze- 
rítette, mondván neki: Imé látod,. bogy Jimmit fim ár· 
tot az ide jövéfed, és, valamint -hogy meg nem baltái, bogy 
ide jöttél, ’s d  fára Jel-ment él, úgy nem balfz-meg , ba 
ejzel-is annak gyUmoltsébol,- de, mivelhogy tudja az Ifién ,

*0 - Talmud Traä. £abb, cap, ι6.



«40 Φ η  (  ο )

hogy ba efztek e’ gyümöltsbcJ, ki-nyílnak Jzemeitek, eV 
fonlok kjztek az Jfienbez, tudván jó t, és gonoffzat, meri 
ö maga·is az Ifim erről o’ fáról evén elébb, teremtette a' 
világot, eV Mgydw dfce'rí parant falta - meg nektek, bogy róla 
ne ennétek, jbogy íí- íí wmV több világokat ne teremtfäek , 
meri minden Mefier Ember gyűlöli a' maga Mefier társát.

Mikor tehát igy meg- tíalattatván Éva, m eg-et
te az almát, és mind a’ maga fzemérmét meg-látta , 
mind pedig azt meg-tudta , hogy meg-kell ezért né
ki halni j a )  Kínálta a’ tiltott gyömóltsel Adámot-is , 
de o azt meg-enni nem akarta, le -tore azért Éva 
haragiában a’ fáról egy jó , vaftag ága t, és mind ad
dig véré a’ ízegény Adámot, mig o - is belé nem hara- 
pot , es a’ tiltott gyiimó’lts evéseben réfzes nem lett , 
következendő - képpen mind magát, mind maradékát 
azon vefzedelmbe nem d«);t "tte , látván oíztán a’ nap 
ezt a’ lzörnyü vétket, mindjár a’ maga , ezen mofta- 
ninál , hétlzerte nagyobb , világófságát el-vefztette , 
mert az-előtt úgy ragyagot az Ó fénnyé, a' mint fény
leni fognak az igazak paraditíomban ; Ezért az Éva 
tselekedetéért tartoznak az Aízízonyok mind izom ba
ton , mind más Innepeken a’ házi lámpásokra gondot 
vifelni, és azokat meg-gyujtani, s tifztogatni a’ fellyebb 
említett büntetés-alatt.

Egyéb illetlen balgatagságok - között, a’ mellye- 
ket a’ fzombat- felül tanítanak a’ Talmud fzerzo Rabi- 
nufok , még az -is  : Hogy Szombaton minden Zfidó- 

'  nak egy helyett két Lelke vagyon. A’ kit ok 
Nifebma ff- ’tbera. Kelletinél fellyebb - való , és ve
zeték Léleknek mondanak b ) a’ ki - okét fzom- 
baton meg-fzállya, ’s a’ ízombattal ofztára el-hadja. Es

ezt

a)  Buxtor£C,X,Sing.Jud,reftaur. b) TraéUt, Scubb. C. 4. ^
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ezt a! tudományt igyekeznek kí - Hozni a’ Moyíés 
első könyvéből, a )  Hatnap alkotta az Ur a’ Mennyet , 
er hetediken meg -fzünt a’ dologtól. Ama fzó meg Jziint. 
A’ Zíidó betűben igy mondatik : Fai-napbasch. A’ 
mellyet a’ Ziidók fel-ofztanak , és igy mondják-ki : 
Fá/ - nephescb. Az az jaj a' Léleknek ! mert el - múlván 
a’ ízombat , ismét el-véíz , és el-enyéfzik. Ennek a* 
Kabinusok efztelen találmánnyának olly nagy hitelt ad
nak ad Ziidók , hogy Vagy tfak ezért - is többet ízok- 
tak fzombaton enni , mert két Lelket táplálnak. Há- 
romfzor laknak jól tehát a’ Ziidók ezen a’ napon , 
azt mondván : hogy a’ ki- meg - tartya ezt á’ három- 
fzori jóllak áft , el - kerüli az örökké-való pokolbéli kí
nokat, és ezen fellyül meg - ízabádúl ama nagy fzoron- 
gatáfoktól , 06 nyomorúságoktól , a’ mellyeket kellene 
náki fzeuvedni a’ Meifiásnak el-jövetelekor, b )  Sőt 
ezen kívül azon Talmit Iban fok ajándékokat ígérnek a’ 
Rabinufok azoknak, a’ kik ezt a’ fzokáíl sérelem-nél
kül meg - tartyák : Légyen (úgymond Rabbi Jofue) 
nékem réfzem a’ Maradit jómban azokkal, a' kik bdromfzoy 
éjznek fzombaton.

Meg-vagyon tilttva a’ Zfidóknak fzombaton egy 
helyről a’ máfikra , vagy egy házból a’ máiikba valamit 
által - vinni , találtak mind azon-által ebben fortélyos 
módot a’ Rabinusok , hogy ez a’ dolog fzabad légyen j 
és ez az a’ mód : Tiinál azon helynek Rabinufa bi
zonyos Eruv névu elegyítéft annak a’ helynek, a’ hol 
lakik minden némii lifztyébol, a’ melly-által úgy" vélik 
ők , hogy minden hülönbb hely , és távúi-lévő ház-is 
tiízve keveredik, úgy hogy, mintha egy tefté lennének, 
és igy ofztán fzabad, egy helyről maiikra , egy házból

S 3 má-
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malikba tetzfzéső'k fzerínt által - vinni akar mit-is. E zt 
az elegyitéft, vagy Eruvot pénteken fzokás megtíinálni.

Ha valamelly Innep eíik pénteken, törvény lze- 
rínt nem volna fzabad azon az Innep napon a’ ftom- 
batra fzíikséges eledeleket meg-fozni j azért-is az Innep- 
nek első vetsernyéjén , az az : Csötörtökön eftvefelc 
el-rendel a’ Rabinus különbb különbb féle étkeket, tudni 
illik : az Innepre , és a’ ízombatra , mondván : Ez a' 
Jzombati étek, de , ha mindjár meg-fűznék, j  zom hatig el-ro- 
molhatna ; Ezt tehát fzAbad az Innepen fű zn i, és ullyAnnak 
tartatik mintha az Innep - előtt - való Vetjernyckur főztek vol- 
7iA. És ezt hívják ők Enw Tevschilin az a z : A’ főtt 
étkeknek elegyítéfe, mert kenyérből, húsból, halakból, 
és tojásokból kevertetetik ölzve. Az után azon a’ 
pénteki Innepen a’ Sinagógában ki-hirdetik, hogy a 
Rabi elegyíteft tllnált, azért fzabad minden Embernek 
az Innepen siitni); főzni a’ következendő ízombatra-va*· 
ló étkeket.

Bizonyos mértékű útazáft fzabad tenni izomba- 
a’ Zfidóknak , mellyet a’ Rabinusok két kis-mértt-föld-· 
nyire fzabni fzoktak , difpenzálnak mind azon-által e’ tér
vényben négy mértt - földig , ezen módon: a’ ki - bi
zonyos dolgai miatt két mértt - földnél tovább ízandé- 
kozik útra menni fzombaton , fzükséges hogy elébb 
az Ernv, az az : elegyítés Czerémóniáját meg - tegye , 
és útra indúllyon pénteken nap-nyugat-előtt, vivén ma
gával annyi kenyeret , a mennyi kétfzerre elegendő lé
gyen , mikor oíztán a’ két mértt * földet el éri , ott 
hagygya a’ kenyeret , mellyet magával hozott , es áld- 
gya az Hlent , hogy az elegyítés, rörvénnyét adta : És 
utánna veti: Itten hagyom az én jzonibatumat, es a két 
mértt- földet, a' mellyet utánnam el-hagytam éppen eddig, 
újra fel - vejzem, hogy innét elotten hordozzam \ Ezt meg
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tülekedvén , házához vifzfza tc r, el-hitetvén magával, 
hogy két mértt földnyi utat nyert, és más napon, úgy 
mint fzombaton , a’ két mértt-földet még más kettővel 
meg - hofzízabhithattya :

A’ Rabinusok törvénnyében meg-vagyon hafon- 
ló-képpen tiltva , hogy lakó helyekből femmit máft kí
né vigyenek az egy telki öltözeten-kívül, úgy, hogy, ha 
kezkenóvel élni akarnak-is, a’ bűnt el-nem kerülik r 
ha azt ruhásoknak valamelly réfzére reá nem várják , 
meg - lzünik mind azon által ennek a’ törvénynek min
den ereje, ha a’ fellyebb mondott mód - fzerínt hofz- 
fzabb útra indulnak , tfak ama többfzör említett házak 
elegyítését Eruv Hhazrotb meg-tegyék, a’ melly e’ kép- 
pen megyen végbe: Az egéíz Zíjdó Tárfaíságnak feje 
ölzve jár minden házakat, kérvén mindeniketől egy 
kévés liíztctsket, és azt , ha különbb - féle - is , egybe 
elegyíti , es igy egy bizonyos pépet, vagy lifztes kását 
tünál belőle , és ez a’ házak elegyítésének hivatik , a · 
z é r t , hogy öfzve elegyítvén föbb házaknak lifztyét ; 
egybe elegyednek néminemű-képpén magok a’ házak
is. Az után el-mondják e’ következendő áldáft : Áldott 
légy te JJten mi Ifienünk világ Királlyá , a' ki - m-g - [zen- 
teltél minket a te farantfölatidban, és meg -parantfiiltad az 
Ernvot, mivel bogy ez által az elegyít es által fzabad nekünk, 
által vinnünk , bé hoznunk , el-vinnünk egy házból a' tra
fikba , d  kitthói a" bazba , és d  házból a’ kútba , a’ fen- 
mló vékony éneklésről, a’ vafiagra, a' vajlagról d  vékonyra; 
egy tárfafságból d  mdfikba, egy Uraságból d  májtk Uraságba , 
d  mi bafznunkra , és az egéf'z Israélnck , d  ki-lakozik ey 
Tartományban, bafznára. Mind ezeket pedig el-végezik 
a’ fzombatnak első vetsernyéjekor, az az : pénteken 
nap nyugat - előtt.
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Ezen ettve, mikor el-végezvén a’ Sinagógában 

való honyörgéfeket házokhoz érkeznek, az Atyák, a’ Fiák
nak a’ Mefterek Tanitvánnyoknakáldáft ízoktak adni, és az 
után mindnyájan az afztalhoz ülvén a’ Tlélédes Gazda 
a’ kenyérre, és borra bizonyos áldátt mond, a’ mellyet 
el-végezvén, elÓfzÓr maga, az-után a’ többiek a ízen· 
telít pohárból egy keveíiét fel áldoznak, a’ kenyérbói- 
is hafonló képpen tselekedvén. Az-után nagy el-ké- 
Izitett vatíora következik. Az afztalra két kenyeret, 
egygyikét a’ máfikra fzokták tenni annak emlékezetére, 
hogy az Itten hajdan a’ pufztában küldvén az égből 
mannát, azt Pénteken meg-duplázta a’ jövendő fzom- 
batért, ar mellyen nem hullatott az égből mannát.

Más nap, az az: Izombaton reggel , a’ lzokott 
ideinél későbben fel - kelvén az agyból, a’ Sinagógába- 
mcnnek, a’ hol a5 fzombatnak ditséretére Zsoltárokba , 
könyörgéfekbe kapván, közben - közben a ízokott éneke
ket, és imádságokat elegyítik , s’ minek előtte pedig ezek 
el - végezodgyenek, minden Szent hivatalokat, és a’ Si
nagógában fzokott méltóságos foglalatofságokat , úgy 
m in t: a’ Ládának , a’ melyben a’ Törvény könyve íar- 
Éatik , fel - nyittását, annak a’ Sinagóga közzepén* lévő 
Katedrára való fel-tevését, és a’ több illyefeket , mint 
a’ kótya - vetyén , annak , a’ ki - többet ígér, pénzen , 
el-adják, hafonlóképpen egyéb fzent Szolgálatokat-is * 
az az : a’ Próféták iráfinak, a’ törvénynek azon napi 
leezkéjével egygyezo réfze olvasását , és az ezekhez 
hafonlókat. Úgy hogy ez a’ Zíidó Sinagóga igazán 
mondafsék a’ Simon vétkével fzerzett pénzzel fen-áila· 
ni , mikor ök pénzen el adják azokat , a’ mellyeket 
Szent dolgoknak lenni állítanak , el - végezvén ofztán 
ezt a’ Kotya-vetyét , és elé vévén a’ Ládából a’ T ör
vénynek könyvét, ha találkozik valaki, a ki-Vefzedel-

mes
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mes nyavalyából ki - gyógyult* , avagy hofzzas utazásá
ból fzerentséílen meg - érkezett, azokért hálákat adnak. 
Ezek-után az, a’ ki a’ könyvet kezeben tartya, azt 
egy kevefsé fel-emelvén , a’ jelen-valókat meg - áldja, 
fel- kiáltván: Ez a Ί  örvény, a me Ilyet Moyfes az Ifinél 
Ein inak adót,! Végre elé-hivattatnak ama hét Férfiak, 
a’ kik a’ Mofes könyvének azon időre való letzkejet 
olvafsák. Ezek pedig válaíztatnak a’ Sinagóga elöl-já
rójának akarattya ízerínt, ha tsak valami Férfiú gyer
mek nem ízületik abban a’ hétben, mert akkor ezen 
gyermek Apjának vagyon hatalma a’ maga jó Baráti , 
vagy Attyafiai - közzul válafiztani azon hét Férfiakat. 
Ennek utánna-vetik. a’ Törvénynek akkor folyó letz- 
kéjéhez illendő Próféták írásának olvasását j az után 
egygyik ama két Férfiak közzul alamisnát fzokott 
nyújtani, különbb- különbb fele áitatos tselekedetekre, a’ 
mellyeket oíztán az Énekes ki fzokott kiáltani, mond
ván: Ez az Ember ennyit ád erre o’ jó tselekedetre az NN. 
Ltlki idvöjlégéért; Ennyit ismét, más áitatos tselekedetre, 
NN. boldogulásáért. Az-után könyörgéfeket mondanak, 
a’ Fejedelemért, vagy azon orfzágért, a’ kinek hatal
m a-alatt vannak, és imádják az lftent,. hogy a’ Feje
delem fzivét, és az ó Tanátfolinak fzivöket méltóztaf- 
sék meg- lágyítani, hogy fzeretettel, kegyelemmel, és 
I(leneden bánnyék az ó hatalma - alá vettetett Zfidó 
Nemzettel. Ezeket el - végezvén vifzfza tétetik a’ 
könyv azon helyre, a’ honnan ki-vétetett, és így el- 
végezodik a5 reggeli áitatofság; ki menVén a’ Sinagó- 
gából, egy két jó Baráttyokat meg - látogattyák, ’s haza 
térvén az Afztalhoz ülnek, a* máfodfzori evéfl: azon 
móddal, és fzer-tartáífal, a’ mint oda fellyebb mon
dánk ,el- végezvén.
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Némelykor dellyed préd'kátzió vagyon, a* inelly- 

után más fzokotc köny'-rgéfek következnek ■, ki veíz k 
újra a’ Törvény könyvet, és elé-hiván három Ferdít 
ama hét-közzul, a’ következendő hétnek letzkéjet ol- 
vadattyak, ezt a’ Sinagógában el-végezvén, a’ harma
dik eveshez kapnak j onnét ofztin sétálni mennek, 
’Sebjekben íemmi ollyad nem vifznek, a’ mi vagy enni 
Való volna, vagy pedig terhet, és nehézséget magában 
foglalna. Ha pedig éppen ezekre valami fzukség"k vol
n a , derekára kötve hordozza azokat kiki, mert igy 
mint egy öltözet gyanánt vagyon minden, sót a’ kez- 
keno - is.

Ellve-felé, avagy mint egy hat óra után egy 
fertály tájban a’ Sinagógába ölzve gyűlnek, a’ fzokott 
edvéli köny örgéfekhez bzmyos letz^téket, és ákhúbkit 
toldanak, és ezeket ónkent, és kéíz akarattal egy va
lamennyire tovább nyuityák, mivelhogy azt tartyák , 
hogy a’ pólóiban fzeavedó Zúdóknak Lelkei, valamed
dig a’ ízombati Inneplcs haliad, minden kínoktól meg- 
fzunnek , és könnyebbülnek. Azért - is boldogoknak 
lenni allíttyák azokat, a’ lók pénteken edvélre meg
halnak, mert nagy kínoktól fzabadúlnak meg. Ezek
hez adnak egy külön-való magános könyVgéletskét, és 
ebben fen-fz óval híviák lllyéfi, minthogy el-hitetik ma
gokkal: hogy Illyésnek a’ várván vártt AlejJiájjal fzom- 
baton ellve kelletik el-joni. Onnét haza érkezvén a’ 
lámpád le g -alább két méts-bélre meg-gynjtyák. És 
egygyütt a’ törvény ízokáfa fzerínt meg-lzenteltt ió illa
tú fu ízerfzámokkal, és borral magokat meg - frifsétik , 
amazoknak ugyan íziglásával ama vezeték léleknek el
tűnésével meg-badgyadott teddket fel-ellefztik, imezt 
pedig az örömnek, és vigafságnak jelenségére ki-öntik.
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És ulra áldáfokat mondván, el-végzik az Innepet, és· 
egy másnakvifzontag jó hetet kívánnak.

TÄFOLÄS.

Valamint a’ FariZcufok az Ő kép-mutatáfoknak ki-je
lentésére, a’ mint a’ Szent Írás taníttya: Ki-ízélesí- 

tctték az o emlékeztető bdrtyajokat , meg öregbítették az o 
peremeket, a )  Éppen úgy, és nem különbben tseleke- 
ÍZ’k  moftani időben a’ Sinagóga-is. M ert, meg-[bíz
tatván , a’ Sz. hitnek világától, és minden Iftenes tsele- 
kedetektol , magát a’ fzombat leg - tökélleteísbb meg- 
Izentelojének mutogattya. De, valamint hogy nem mind 
arany az, a‘ mi fényük; így a’ Zíidók fern azért tartyák 
meg egyedül a’ fzombatot, hogy ez által az Iften pa- 
rantíolattyának cngedelmeskedgyenek, hanem azért , 
hogy az ollyatin henyélő Inneplés igen alkalmatos a’ 
nyugodalmat kívánó Emberi teftnek; m ert, ha az Iften 
parantfolattya bé-töltésének indulattyából tennék azt , 
haíonló fzorgalmatofsággal, a’mint meg-üllik a’ fzom
batot, meg-iillenek valóban, és meg-tartanák az Iften- 
nek többi parantíolatit-is; de itten ellenkezőt tapafzta- 
íunk Ó bennek így napról napra láthattyuk, hogy ama 
temérdek fok parantfolatokból, a’ kiket ki adnak a’ Ra- 
binufok , igen kevés vagyon, a’ mellyeket meg tartaná
nak a’ Zíidók. De amazt, úgymint: friflen lakozni, és 
ugyan még hárorrfzor-is napiában, az az: fzombatnak 
Innépén, nagy fzorgalmatofságal praktikállyák a’ Zddók, 
nem azért, hogy az Iftentol parantfolva íllyen formán 
volna, hanen inkább azért, mert ezt Önnön maga-is

T 2 az

a)Matth. 23, 5,



az illyenekre könnyen hajlandó emberi terméfzet ^r’brie'ft
fogadja. Szünyennek meg-teh.it a’ Zlidók torok - tátva 
azzal ditfekedni, hogy ok az Iften t'rvénnyének fzor- 
galmatos meg tartói legyenek, ha jól meg - visgállyák , 
magok-is meg-fogják tapafztalni, hogy ez nem igaz 
meg - tartúía legyen az Jíten torvennyenek , hanem t/fz- 
tádon, tsupa, eiztelen bűbáioíság. Mondd-meg kertek, 
hol vagyon meg írva, hogy egy tettnek fzombaton két 
Lelke légyen? ha az ör”k kárhozatra ítéltetik valameily 
Zlidó a’ dolog-tévő napon el-követett bűnéért, vallyon 
az Ő ízombati lelke a’ Páraditfomba megyené ? Av -.gy 
az-is a’ Pokolra vettetik ? hat napokig a’ hét közben 
hol nyugfzik ez a’ Lélek? honnan ugrik elé, mikor a’ 
Ziidó teltet meg - fzáliva ? melly időben teremtetett ? 
mert nem vélem, hogy még a’ gyermekeknek-is volna 
illyen kettős Lelkek, minthogy azok femmit lem tudnak 
még a’ izomba*-felül. Ha mind ezeket jól meg-vis- 
gálándja a’ Z.idó, meg-fogja nem kctelkedem, tapafz
talni, hogy ez nem egyéb, hanem snitt efztelenség , 
és a’ tudatlan Rabinufokn-k találmánnyok légyen.

De iíR-é á’ Ziidóknak a’ Kerefztyének ellen
való morgóiódáíbk! Nyilván vagyon (úgy mondják) és 
nem-is piikseges alt más eroftég kk'l támogatni, hogy a’ 
fzomhatnak m g - iillc(e a" tíz parantjolatnak erkältji törvén
nyé közé (zámlált at ott -légyen, de ezzel féméit fim törődvén, 
a Kerefziyének azt meg nem tartják. Hogy itten a’ Zu- 
dóknak fzájjokat bé-dugjuk 5 mutáltuk meg-tn? azt, hogy 
az áldott Meffiásnak el-érkezéfe-után ezen ünneplésnek 
Vasárnapra kellet-által-vitetnie, és kivetkezendő kop
pén hamis, és helytelen az az Tnnep-tártás , a’ mellyet 
a’ Zfidók a’ hetedik napon tselekefznek , igaz pedig y 
j ó ,  és helyes, a’ mellyet a’ Kereíztyénség tart az első 
napon. Meg-kell azért tudnunk, a’ mit Angyali Dok

tor
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tor Szent Tamás tanít: a )  hogy a’ fzombat napi pa- 
rantfolat fokát kül">nb‘>z a’ t'3bbi parantíblatoktól, mert 
ez refz fzerint az erköltsűket, réfz-fzerínt pedig a* 
Tzerémoniákat illette. Erkóltíi, és állandó parantfolat ez 
annyiban, a’ mennyiben parantfollya, hogy egy hét
ben egy napot az Mennek fzentellytink, a’ mennyiben 
parant.oilya pedig az illyetin ünneplésnek inkább a’ he
tedik napon, hogy fém más valamellyikén-való meg- 
tartáfát, annyiban a’ fzokáít, és Tzerémóniát illeti, es 
ezen refzerol el - tör öltetett, a’ mint meg-fogiuk látni.

Négy okát találom, a’ mellyekért az Ur Men 
az Ifrael Fiainak ezt a’ parantfolatot adta ; elufzör : 
hogy ennek meg - tartáfa - által ízüntelenül meg-emlé
keznének arról, a’ ki az eget, fádét, és azokban min
deneket teremtet, és a’ 7dik napon munkáiétól meg
szűnt. b) máíodízor: Hogy meg emlékeznének az Ó Egyip
tomból-való ki fzabaddláíbkrol, a’ hol fok efztendókig 
fzolgáltanak. c )  Harmadfzor: hogy ez az inneplés je
lül lenne a’ Zíidóknak , hogy ok minden Nemzetségek 
kózul az Men népévé választattak, valamint az a nap 
a’ fb b i napok kozz ül ki - válafztatott. A’ mint írva 
Vagyon Moyíes máíbdik könyvében ezen ízókkal: d ) 
Meg - Id fsatok , hogy az én fzombat ómat meg-őrizzétek: mert 
jd  közöttem, és közöttetek a’ ti Nemzetségiekben: hogy tud- 
gyűlök, hogy én az Ur, a’ ki titeket meg-fzentellek. Végre 
negyedfzer: hogy meg - nyugodnának az Ifrael Fiainak 
Fiai, es a' Leányt, Jzolgai és (zolgáloi, Barmai, és a’ j ö 
vevények, o' kik az 0 kapujokon belel vannak, e )  Ezek 
igy léven, meg kel- vallani ·, hogy a’ Kerefztyének fem-

a) s. 1. q. 121. A. 4. a. 1. b) Gén. a. 3. Exod, to. ír.
c) Deut. 5. 15. d) Exod. 31. v. 13. e) Exod. ao, io,



mi képpen fém kotelefek, a’ fzombatnak, úgy, mint 
fzombatnak meg - tartására, mivelhogy ez a’ parantfolat 
ezen réfzérÓl, a” fzokáft, és Czerémóníát illette, meg- 
fziint küvétkezendő- képpen az óhajtott MrJJiásnak el
jövetele - után, a’ mint ki - jelentette maga az U r lilén 
Jeremiás fzája által, mondván : a )  lmé el -jonek a na· 
pok, úgy mond az Ur, és nem mondják többé: Él az Ur, 
a" ki az Ifrael Fiait ki-hozta Egyiptus földéből. Közön
séges tanítáíok pedig még a Zíidóság Mefterinek-is, hogy 
az Ifrael Fiainak Egyiptomból való ki fzabadűláfokat 
illető parantfolatok-közziil tsak egynek fém kell meg
maradni a’ Me [fiásnak el - jövetele-után, és, mivelhogy 
a’ fzombat a ’ többi okokon kivul az Egyiptomból-való 
ki fzabadűlámak emlékezetére-is rendeltetett, a’ mint 
elébb láttuk; ezen réfzröl meg- kellett néki fzünni , es 
Vasárnapra által vitetni, a’ mellyen az Emberi Nemzet 
váltságának ama rettenetes titkát üllyük, és fzentellyúk. 
M eg-fzünt haíbnló-képpen azon okból-is, hogy különb- 
böztetö jelűi rendel te: ett a’ Zfidók , és egyeb Nemzet
ségek - között. Mert a’ Meffiásnak el-jövetele után b )  
nintfen kül'^nb^ztetés a’ Zlido, és a’ görög, vagy más 
pogány között: mert ugyan azon egy Urok vagyon min- 
nyájoknak, és egy-aránt mindnyájan a Kriftusnak kö
vetesére , és az igaz hitnek fel-vételére hivattatnak. 
De:

Újra sürgetnek bennünket a’ Zlidók , megtakar
ván annak okát tudni, hogy ugyan miért vitetett - által 
vasárnapra a’ fzombatnak fzenteléfe ? Minek-előtte én 
ezen kérdésre meg-felellyek; ki kérem a’ Zlidóktól azt 
hogy világofsan mutafsák meg-nekem : ha ugyan az a

naP>
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flap, mellyet ok fzombat gyanánt üllenek, valóban he
tediké a’ termtcsnek kezdetétől-fogva , a’ mellyen az 
lilén meg-ízünt a’ munkától ? Tudva vagyon nálunk, 
hogy a’ ízornbat üllésérÓl - való parantsolat meg-ujítta- 
tott , és a’ Ziidóknak, minek utánna az Egyiptombéli 
fzolgáíatból ki - fzabadűltak - volna , újra adattatott- 
íegyen. Nem bizonyos pedig, ha az az első, fzombit, 
a mellyet ók üllőttek a’ puíztában , meg-egygyezett- 
e’ ama világ teremtetésének hetedik napjával , mikor 
az Ur lilén meg - nyugodott minden ó munkájától ? Ol
vadtuk ugyan Moyíés 2. Könyvében : a )  hogy az az 
első fzombat, mellyet a’ Zlidók a’ puíztában üllőitek , 
hét nappal utólbb esett , hogy fém az lilén elöfzőr 
mannát adott volna az Égből, , de innét ki-nem hoz
hatni tfik Vékony íajdítállal - is , hogy ez a’ hetedik , 
nap a’ világ teremtéséhez képeíl-is hetedik lett-volna , 
mert az a nap , ha éppen hetedik nem volt-volna is, 
de ugyan a’ héijával emlékezetet tehetet a’ meg nyu- 
govásban , mind a’ világ teremtéséről , mind pediglen 
egygyütt az Egyiptomi fzolgálatból való ki-fzabadú· 
jósról. Sót nem köz , és alá-való erányozáft fajdí- 
tok a’ Sz^nt írásban, a’ melyből helyeden, és igazsággal 
ki-hozhattyuk: hogy az az első fzombat, mellyet a’pul’z. 
tában üllötcek a’ Zlidók , nem egygyezet-meg a’ világ te
remtésétől való fzombattal, hanem a’ mannának Égból- 
valo le - hullásával , a’ melly manna hogy vasárnapon 
hullott-Volna ki-nem tetfzik , és kivetkezendő ké
pén innét ki-nem  vehettyük , hogy az a’ fzombat 
(  vagy nyugodalom napja ) a’ mannának Égből - való 
hullása után éppen hetedik nap lett-légyen j Mert azt

olvas-
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olvaíTuk MoyíeS könyvében: a ) Hogy az Klen a’ mór* 
golódó Zíidóknak előtte való napon adott eledelekre 
fürjeket * más napon reggelre pedig mennyei kenyeret, 
Vagy-mannát. Hallyad az lilén fzavait: Hallottam az 
Israel Fiainak morgo tudásokat , Szólly nékik : Ejtve hufi 
éfztek , és reggel meg - elégedtek kenyérrel. És meg - tud- 
gyá’ok, hogy én vagyok a" ti Uratok Ijlenctck. Ezen fzókat: 
Efive bujt éfztek. A’ Z(idó betű igy mondja - ki : B n- 
haarhaim. az az : Ejt - közb n , dJiyeß ; Vannak egy^b 
eránt hires Rabinusok , a’ kik ezen fzók által azt 
az időt jegyeztetni mondják , a’ melly vagyon déltol 
fogva nap - nyugatig. R. Kimchi a’ Zíidóknal nagy hite
lű , és híres Sz. írás magyarázó Doktor-is ezen fzó- 
kat est közben úgy magyarázza, a’ mint mi elehozánk. 
Mikor ama Moyfes adik könyvéből való tz ikkelyt, és 
áldozza azt eflvére az Israel Fiainak egéfz fokajsága. Zíi- 
dó módra : est - közben , vagy dellyjl. Így tolmátsol- 
lya : Ezen Jzük által : Efl - kiizben : érteni * kell azt az időt, 
mellyen a’ nap nyugtára hanyatlik, mondatik pedig: Eft-közn k 
mert a" napnak két Efete vagyon, eggyyik : mikor a" nap 
délről kezd hajlani, máfik; mikor éppen el-hanyatlik , avagy 
el-nyugfik az az idő tehát , a' melly az egygyik , és
máfik EJlve , avagy nap - Esete - kot ben vagyon, hivat tátik 
FJt-köznk.  Eddig Szól Kimchi. Ennek a’ Sinagóga fő 
Emberének értelme-ízerínt tehát kinfzeríttetnek meg- 
Vallani a’ Ziidók : hogy a’ fúrjek a’ manna le-hullása- 
előtt-való napon dél-után jöttének ; ezt azért funda- 
mentomúl vetvén , azt mondom : hogy az a’ nap , a’ 
mellyen az Égből a’ manna le-hullott, nem lehetet 
a’ Vasárnap , és következendő-képpen amaz ő.-utánna

kö-

t )  Exod. 16. is .



kivetkezett hetedik nap fém volt Szombat ; mert a’ 
Zfídók meg-Ölték , és sütöttek főzték a’ fűrjeket, és 
meg-elégedtenek azokkal a’ mannát meg-elözö napnak 
Efl-közében. Bizonyos dolog pedig az , hogy ha ízom- 
bat lett-volna, ( a ’ mint annak kell - vala lenni, ha a’ 
következendő napon, a’ melly az ő ertelmök - fzerínt 
Vasárnap volt , hullott a’ manna ) meg - nem ölhették, 
fém a’ meg-evésre el-nem  kéfzíthették volna a’ f űrie
ket , mivelhogy fzombaton tilttva vannak az illyetin 
munkálkodások , a’ mint oda fellyebb láttuk. Azt ho
zom ki - ebből tehát , és bé fejezem: hogy a’ fúrjek 
nek napja nem volt a’ fzombat, fém pedig a’ manná
nak az égből-való hullása napja nem volt a ’ Vasár
nap , és igy ama hetedik nap - is , mellyen a’ Manna 
hullása - után ízentelték a’ Zfídók a’ pusztában a’ szom
batot , nem volt az világ teremtése után való hetedik 
nap , hanem más nap , a’ melly egyedül Szombatnak, 
az az : nyugodalom napjának hivattatott. Jól tudom , 
hogy voltak némelly Rábinusok , a’ kik amaz Eßve- 
kőzt arra az időre magyarázták , a’ melly folyik a’ 
nap-nyugat-után az igen fetét étfzakáig, de kerefíe- 
nek ám - bátor ! u ta t, módot az el-Szaladásra, a’ mint 
nékik tetztzik , de inokban az igazság, és végre-is ké- 
telen kelletlen meg - kell-vallaniok 5 hogy a’ Szombat
nak meg-tartása nintfen ízük ség-képpen egybe - tfatol- 
va a’ Világnak teremtésétől-fogva-való hetedik nappal. 
A’ mellyet tovább világofsan a’ magok tudománnyok- 
ból-is meg-mutatok. Mert meg-vaÚyák közönségei1 
sen a’ Sinagógának Tánitói azt : hogy ha az útban- 
lévö Zlidó nem emlékezik reá többé , hogy melly na
pon indűltt - meg házától, azt fém tudja , hogy , mi
kor fog lenni a’ fzombat, és annak meg - tudakozásá
ban fém talál femmi módot-is , meg-akarná mind a-

U  ZOOr.
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zon - által fzentul tartani a* Szombatot. Ez az utazó 
ZíTdó fzámlállyon hét napot attól-fogva, a’ mellyen 
hibázot, és fzünnyék-meg a’ hetedikben minden fzol- 
gai munkától, és azt a’ napot úgy üllye - meg mint 
a’ valóságos Szombatot. Nyilván Vagyon teh á t, hogy 
ez a’ parantfolat a’ Rábinusok tanítása-fzerínt-is ollyan, 
a’ mellynek meg-tartását által tehetni, és meg-enged
hetni azon a’ napon-is, a\ melly nem hetedik a’ Vi
lág teremtésének kezdetétől-fogva.

Ez haíönlóképpen az értelme , és tanítása R. 
31  ajmonidesnek - is. a ) A  ki ( úgy mond ) λ’ pufztdkon 
utaz , és nem tudja mellyik légyen a' fzombat, fzdmlállyon 
bét napot attól fogva , a' melyben el - vétette a’ napok mi
voltát , és fzentellye - meg d’ hetediket. Nem különbben 
Szól R. Káró jjósef-is. b )  A ' ki u pujztákon jár , és 
nem tudja , mikor lejben a' Szombat , fzámlállyon bét na
pokat attól fogva , S  mellyen véli, bogy hibázot, és fzen
tellye-meg a’ hetediket. Szabad tehát a’ Zlidóknak más 
napon - is Ünneplem a’ Szombatot. De :

Hogy igyeneden meg- felellyünk , és eleget te
gyünk a’ Zíidóknak ezen uj ellen - vetésökre , azt kell
mondanunk : hogy azért vitetett - által a’ ízombati In- 
neplés inkább vasárnapra , mint sem más hét-közi napra, 
mert a’ Vasárnap az uj teílamentomban fzentebb , és 
nagyobb tekintetre méltó nap , mint sem volt a' szom
bat az ó Teílámentomban. mivelhogy, valmint fzom- 
baton végezte el-az Ur lilén az egész világ teremtésé
nek munkáját, úgy Vasárnapon végezte-el a’ mi vált- 
tságunknak munkáját, és kezdetét adta a’ mi meg-uj- 
júlásunknak , és halhatatlan örök életünknek az áldott

Mef-
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Médiásnak Fel-támadása-által, és, mivel-hogy feljebb
való a’ meg-váltás, mint fém a’ teremtés, azért akar
ta az Ur Iften : hogy az a’ nap fzenteltetnék , a’ 
mellyen fel - támafztotta halottaiból a’ Meíliáft } el - kül
dette az Apoftolokra a’ Sz. Lelket} Egy fzóval : bé- 
tellyedtte az Emberi Nemzetség meg - váltásának Tit
kát.

Meg - tartya tehát a’ Kerefztyén Anya Szent 
egy ház , és ünnepli a’ Szent Szombatot, a’ melly 
nem egyebet jegyzet, hanem nyugodalmat azon a’ na
pon , a’ mellyen nagyobb illendőfséggel meg - eshetik , 
nem ugyan azokkal a’ bübajofságokkal, mellyeket a’ Si- 
nagóga tfelekefzik , henem meg - jelenvén a’ Sz. Misé
nek rettenetes, cs titkos áldozattyán , és meg - halgat- 
ván az Mennek igéjét, meg - fzünik tellyefséggel , és 
meg-nyugfzik a’ Szolgai munkától, egy fzóval: tartya 
tökélleteflen kép mutatás , és maga - hányás - nélkül az 
Mentői a’ Sz. Apoftolok-által néki adatott parantsola- 
tot. De

lljra  oftromolnak bennünket a’ Zfidók, mond
ván : Nem de nem meg - parantfolta világos fzókkal 
maga az Ur Iften , hogy semmit Je süfsenek Jzomba- 
ton ? a )  Se tüzet ne gyújtsanak femini lakó helyeikben fzom· 
bat napon az o Hívei; De a’ Kerefztyének ezzel nem 
gondolván , minden Lélek isméret furdalása-nélkül süt
nek , főznek , és el - kéfzitik fzombaton a’ mire fzük- 
ségfik vagyon ebédjeken, vatsorájokon. Ezt hánnyák, 
vetik ugyan fzemünkre a’ Zfidó Tanítók , de hafzon- 
talanúl. Mert, ha meg-engedgyük-is a z t ,  hogy ez 
valóban Ifteni parantsolat vo lt, de vége vagyon ennek 
a’ Meíliás el-jötvetele-után , a’ mikor immár a’ Ke

l l  2 refztyén
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refztyén hívek femmi képpen fém köteleztetnek emléke
zetet tenni azokról a’ hajdan, úgy mint még az Egyip
tomból-való ki-jövéskor el-vett jó téteményekrÖl, a’ 
mint nyilván ki-mondotta ezt Jeremiás Próféta fzája*ál- 
tal maga az Ur Ifién : a )  Íme el-jonek a’ napok , úgy 
mond az Ur, és nem mondják többe : El az Ur , a’ ki 
az Israel Fiait ki-hozta Egyψ tus földéből. De mofban 
a' Kerefztyének az llr  Iftennek ama jó téteménnyéró’l 
emlékeznek , a’ mellyet a’ JESUS Kriftusnak halála ál
tal vettcnek $ tudni - illik : az örök haláltól való meg- 
fzbadűlásnak jó téteménnyérol , a’ mint majd ez bé- 
vebben ki - fog - tetfzeni. Azonban , mivelhogy ez a’ 
tilalmazó parantfolat , úgymint: hogy ne süssenek, főz
zenek , sót tüzet fe éllefzfzenek ízombaton, adattatott 
a’ Zlidóknak, emlékezetére ama jeles, tfudálatos jó - téte- 
ménynek, mikor a’ pufztában mannát hullatott nékik 
az Egból az Ur M en, és meg - paranrfolta , hogy an
nyit fzednének, a’ mennyi elégséges volna egy napra, 
a’ hatodik napon pedig két annyit kéfzítenének , mert 
Szombaton nem találhattak í A Törvénynek sérelme- 
nélkül sütnek , főznek tehát a’ Kerefztyének, a’ mire 
fzükségök vágyon a’ magok uj Szombattyokon, mert a’ 
manna hullásáról nints ma emlékezet.

A’ mi illeti a’ Rábinusoknak ama vezeték , és 
fzombati Leiekről való eíztelen tudománnyokat, azt 
ok éppenséggel nem tagadhattyák, hogy ez az Ó 
önnön magok éretlen költeménnyé légyen. Mert a’ 
Talmudban két különös helyen-is elé-hozatik ez a’ tu
domány. És előfzör ugyan b ) ezen Szókkal: Monda 
a* Lácbis Fia Rabbi Simeon : E gy lélekkel többet adott az  
Ißen az Embernek o' Jzombat első vetsernyéjekor, a' welly

Lé-
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Lélek ofztán el-inyéfzik , mikor a' Szombat el-végződik. 
Az után más helyen azt parantfollyák a’ Rabinuíok: a) 
hogy ha valaki bojtölni 'akar , bojtöilyön hétfőn, ked
den , fzerdán , és Tsötörtökön, nem pedig, pénte
ken , Szombaton , vagy Vasárnapon. És a’ pénteki 
bojt ugyan meg - vagyon tilttva, úgy mondják, a’ kö
vetkezendő Szombatnak tifzteíségéért , Miért vagyon 
pedig egygyütt meg-tilttva a’ vasárnapi bojt-is, azon 
helyen azt mondja R. Jochánán: a’ Keresztyéneknek 
fzerelméért. Ugyan azont taníttya R. Salamon - is mond
ván : mert a’ Kerefztyének azt a’ napot Ünnepük , és 
igy, hogy ezeknek haragjukat magokra ne gerjeízízék, 
Vasárnapon ne bojtöllyenek. Utánna veti a’ L aciis Fia 
Rabbi Simeon: Azért a’ felly ül való máfodik Lélekért , 
a ’ mellyel az Iften a ’ teftet Szombaton fel-ékesíti , 
tilttva vagyon a’ Szombati bojt-is. Ezekből nyilván
ki-tetfzik tehát, hogy a’ Zfidók tudománnyá légyen az: 
hogy az Embernek Szombaton két Lelke vagyon, Ezt 
világofsan ki - nyilatkoztatta R. Abrabam. Ama Tzerorha, 
mór : az az , M yrra  Kötése névü Könyvében } b )  ma
gyarázván Moyfes I. Könyvének 2. réfzét: M eg-S zen tel· 
te ( úgy mond ) az Ifién a’ Szom batot, adván egy lélekkel 
még többet az Embereknek. Világofsbban ki - fakafztotta 
ezt R. Bar A  fér Jákob  , a’ ki - fejtegetvén Moyfes 2dik 
Könyvének 3<íik réfzét. c )  Kerék ízóval ki-m ondja: 
Hogy két Lelke vagyon Szombaton minden Embernek.

Nagyon fzégyenlik a’ Zfidók, mikor hallyák , 
hogy az ó illyetin efztelenségök tudva vagyon a* Ke- 
refztyéneknél; a’ honnét-is, noha Ők ezt magában igaz
nak tartyák, és halgatóiknak a’ meg-tartásra eleikbe ad-

U 3 ják,
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jak, mind azon által, mikor fzemökre hánnyák ezt ne
kik a’ Kerefztycnek, más, fokkal különbb értelemre 
tfigázzák a’ Rábinufoknak fzavait. Mert azt mondják: 
hogy, mikor a* Talmud követő Rabinufok azt taníttyák, 
hogy minden Zíidónak fzombaton Jetberab, meg egy Lel
ke vagyon , nem azt téfzen , mint ha egygyútt több 
Leikők volna, hanem, hogy azon a' napon az ö Leí- 
köknek némü nemű fel-magaíztaltatása vagyon, mi
velhogy különöfsen , és nagyobb figyelmetefséggel 
foglalatoskodnak akkor az Illeni fzölgálatban, mert ez 
meg-történik a’ Kerefztyéneken - is , mikor nagyobb 
buzgósággal ferénykednek az aitatofságnak tselekedeti- 
ben. Jer azért ! Kerefsük - fel ezen fzónak igaz értel
mét. Elofzőr-is : bizonyos, és minden kétség-kivul 
való dolog az , hogy ez a’ S zó : ether. Zíidóűl bé- 
velkedot, felettébb - valót jelent. De ámbár azt meg- 
engednók-is , hogy valamelly fel - magafztaltatáft, és 
nagyobb karba - való fel - emeltetéft jegyezne, a’ mint 
a’ Ziidó Lexicon-is meg-vallya j Azt kérdem az ellen
kezőktől, miben áll az a’ fel - magaztaltatás, és nagyobb 
karba-való fel - emeltetés , a’ mellyel ék elitetek a’ Lé
lek ízombati napon ? talám ezen Szombati Innepnek 
ízorgalmatofsabb meg - tartásában, a’ mellyen meg-íza- 
porítatnak mind az imádságok , mind pedig a’ más jó
ságos tfelekedetek ? Erre én tehát azt mondom , a’ 
Huívéti , Pünkösdi , Sátorok , és Trombiták ünnepin , 
és egy fzóval minden fó ünnepléfeken - is a’ Zíidóknak 
két Leikök vagyon, és fokkal nagyobb okból, mint fém 
fzombaton , mivelhogy azokat nagyobb figyelmetfséggel, 
és buzgósággal üllik-meg a’ Zíidók mint a’ fzombatot, 
azért tudni illik : mert ritkábban esnek-meg, de, mind 
azon által köz értelmök a’ Rabinusoknak, hogy azo
kon az Innepeken nintfen nékik két Leikök. Azonban :

Lé-
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Lépjünk közelebb a’ Zfidóknak eléb - emlitetC
fzokásokhoz. Mikor ofztán el-végezik a * fzombati In- 
nepléft a’ Zfídók , a’ Rábinusoknak törvénnyé fzerint 
lzaglani fzoktak Czedrus-fát , virágokat, jó-illatú fii 
fzcrfzámokat j ha kérdezed, mi oka légyen ennek a* 
fzagolásnak ? azt felelik .* hogy ők ezt tfelekfzik ama 
jetberab léleknek el - távozása - miatt igen meg - bádgya- 
dott teftöknek meg - ujjítására, ’s meg-erősítésére. Itten 
azt kérdem én : vallyon ez által a’ jetberab, avagy tol
dalék lélek-által nem értenek-e’ máit , hanem a’ Lé
leknek valamclly exczsllenizidjdt , fellyebb-hatóságát, a* 
mellyel bévelkedik fzombaton ? ha úgy vagyon , ki - ké
rem , mutafsák-meg nékem, hol lehet azt fel-találni, 
Hogy azt a’ Lelki tökélletefsbbséget, és fellyebb hatósá
got , a’ mellyet a’ Lélek az lilén törvénnyének fzor- 
galmtoßbb meg - tartásával nyer, mihelyeít vége vagyon 
a’ fzombatnak, újra el-vefzi az Iíten ? a’ mint a’ Tal
mud taníttya , hogy ez a’ Lélek a’ Szombat-végével el
tűnik , el-enyéfzik. Azon-kivililj mi közi lehet a’ lel
ki tökélletefségnek , és buzgóságnak a’ Czitrus-fával ,· 
virágokkal, jó illatu balsamom-fzaggal , fu-fzer-fzá- 
mokkal ? Valóban nagy ereje vayon ezeknek az illatok
nak , a’ mellyek helyre állíttyák a’ Zfidók teliébe an
nak a’ tökélletefségnek fogyatkozását, a’ mellyet ama 
vezeték Léleknek el-tünéfe okozott.

Méltó itten elé - hoznunk azokat, a’ mellyeket 
erről a’ vendég Lélekről tanít az olafz orfzági Zíidók- 
nak Bononidban ki nyomtattatott Rituáléjók , M iért ilda t-  
nak , « [zenteltetnek-meg (úgy mond) a' jő  illatú fn -  

fzerfzám ók , és egyebek? A z é r t ,  mert Jzombaton két Lelke 
vagyon az Embernek, és a’ mdfodik hivattatik Jetherahwdk, 
é s ,  mikor el-m idik a' fzo m b a t, ez e l-v ite tik , és a’ tejt 
meg - erotelenedih, el-lankadva, és bddgyadttan m arad, innét
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fzükségejfek > az illy étin jó illatok a’ tefnek meg-friß késére. 
A  tifztúláfoknak napján nem jő-el ez a’ máfodik Lélek , 
meri bőjtölnek akkor, és innét nem-is fzagollyák £ füfzer- 
fzdmokat. Eddig fzól a’ Rituálé , mondgyanak tehát , 
akár mit tetízik, és fzépíttsék a’ dolgot £  Zfidók, foha 
el-nem hitethetik velünk, hogy Ők a’ két Lélek-által 
tsak a’ Lelki tökélletefsbbséget értsék.

Könyörög -vala hajdan Eliseus Illyés Prófétának 
ezen fzókkal: a )  Kérlek , légyen én - bennem kettős 4’ te 
lelked. A’ mint írva vagyon Királyok 4dik könyvében > 
de foha fém könyörgöt két Lélekért, hanem kettős ere
jű lélekért, tudni-illik: A  jövendő mondásnak, és tsuda- 
tételeknek ajándéka - ért. Mikor tehát Jetherab Lelket 
mondottak a* Rábinuíok, betü-fzerínt értették ők azt , 
’s nem pedig a’ mint ar Zfidók tsavargani kívánnak i 
hogy azt a’ gyalázatot, és fzemre hányáit el-kerűl- 
hefsék, a’ mellyet a’ Kerefztyénektől, ( a ’ kik az ő efz- 
telenségöket jól tudják) ízenvednek.

Nem tsak a’ Rituálé pedig, és a’ Talmud tanít- 
tyák ezt a’ tévelygéft, hanem ugyan azt fogíallya ma
gában, és taníttya Baalaturim. A’ mint immár láttuk. így 
fzól haíonló - képpen egy Tania névu, és a’ Zfidóknál 
nagy betíes Tanító-is, ezen ízokkal: Miért Jzagollyuk, 
£  Jzombatot el-végezvén, a' jó illatú f u -fzerjzámokat ? az
ért , mert két Lelke vagyon fzombaton az Embernek, és, 
mivelhogy el- végeúdvén az lnnep , el-vitetik tőle az egy- 
gyik lelke-is , igen bádgyadttan marad. Egy fiibole alexet 
nevezető könyvben ezeket olvaííuk pag. 17. Magya
rázzák ennék okát a’ mi boldog emlékezem Rábinufink, és 
azt mondják: hogy fzombaton az Embernek két Lelke va
gyon, £  kiknek egygyikétŐI meg-Jofztatik az lnnnepnek el-
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múlásával·, d* lomét-is igen illendő , hogy ezen lelkének el- 
vejztésével meg erotelenedett , és bádgyadott teft a’ jó illa
tú füfzerfzámokkal, virágok -fzaglásaval meg-frisfitlefsék ,
V dllíttafsék. De félre tévén mind ezeket, ha a*
Zfidók ama vendég lélek * által értenék a’ nagyobb buz- 
góságot, és Lelki tokélletefsbbséget, vallyon hol, és 
mikor mutatnak nagyobb aitatofságot , mint a’ tiíztűlá- 
íbknak napján? Akkor 24. óráig, és tovább-is bojtöl
nek, a’ Sinagógában fzüntelen imádkoznak, el-hitetvén 
magokkal: hogy ezen a’ napon minden bűnöknek tel- 
lyes botsánattyát nyerik, magokat meg-mofsák, a’ Rá- 
binufok - által oftoroztattyák. Mind azon által ennyi jó 
tselekedetekkel, förödéfekkel, bojtöléfekkel, verettetéíek- 
kel fém nyerhetik meg, (a ’ mint az egéfz Sinagóga 
meg vallya) azt a’ vezeték lelket» értik tehát ezen a*. 
Ifether ah léleken, valóban a’ két lelket, és nem az egy
nek tokélletefsb karba-való fel - emeltetését.

Azonban a’ Zlidóknak femmit fém hoz a’ kony
hára még ama feletetök - is , mikor a’ magok tévelygé
seknek erősítésére azt mondják : hogy ama fzó I f ether : 
nagyobb t^kélletefséget jegyez. M ert, azon -kívül , 
hogy ezt a’ különös t^kélletefséget abban a’ Szombati 
Lélekben meg-nem mutathattyák , a’ mint eddig meg
láttuk , Itten nyilván meg-mutattyuk mi azt : Hogy 
ez a’ fzó Ifetber gyakortább jegyez felettébb-valót, és 
hátra maradottat.  ̂így Aliké ás Prófétánál irVa vagyon : 
Veji'tber Ebbav. És az 0 Attyafiainak maradéki meg-tér
nék. Esdi-ás , vagy Nebemiás Könyvében olvafsuk :
Ülejether ojevenu. És a’ több Ellenségink. Ifüb Könyvé
ben igy irattatik : Vajtbram achlab. És azok maradéki.t
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meg - emésztette a' tűz. AJoyfis a’ maga £. Könyvében 
igy jövendöl : Uvtjdber Banav. Irigykedik a’ Fiainak 
vn-g-mar adott busókért. Joel Prófétánál az vagyon írva: 
Vejether Haarbeb. És a' Sáska maradékját meg- ölte a' tfe- 
re-bogár. Bírák Könyvében olvafsuk: fetter Ha am. A' 

.több Sokafság pedig mind térd-hajtva ivott. Végre ezek
hez hasonlót találunk Isaiás Prófétánál - is : Selber Sebe-, . * ‘ .f.
nótái. Kerejkm efitendÖimnek maradékját. Ezeken fellyul 
visgáld meg - Buxtoríiusnak Zíidó Lekfzikonnyát , a’ ki 
a’ f-etber ízót igy tolmátsollya : Bőség , fellyul - ball adó- 
ság'. És ennek világosítására a’ Talmudból elé-hozza 
hajtható jetberab. Ha valami fellyül valóság lejben benne; 
példának okáért: felettébb , és ez illendő Számon felly ul-va- 
ló tagja , több keze-vagy lába ujja. Ne fzégyenllye te- 
Jiát a’ Zíidóság meg-ismerni a’ maga fogyatkozását,

A’ ZSIDÓKNAK ESZTENDEJÉRŐL, HÓ
NAPIRÓL, ÉS AZ UJHÓLD INNEPÉRÓL.

K ét- felé ofztyák, és meg-különböztetik a’ Zíidók az 
efztendőt: Egygyik Ő nálok fzent, a máíik pedig 

közönséges, vagy polgári efztendó'nek hivatik. A’ Szent 
Efztendo rendeltetett az Innepléfekre, és egyéb Ifteni 
tifzteletet illető dolgokra, el-kezdődik, pedig, mikor 
tavafzfzal az cjj a’ nappal meg - egygyez , avagy Nisán 
havában, melly bojt-más havával, és némelykor Szent 
György havának valamelly réfzével a’ hold ujjúlásánalc 
különbbsége-fzerint egygyütt jár. A’ közönséges efz
tendo pedig, a’ melly azért mondatik közönségesnek ,

mert
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mert az adáíok, vevéfek, vásáriatok, kereskedjek tar- 
tatnak abban. Ez véfzi kezdetét az óízi éqninoktziom- 
tól, é jj , ’s nap egygyezésétül Tim havában, a’ meliy 
egygyez Sz. Mihály - havával, és ollykor Mindfzent ha
vára-is által -mégyen a’ hóidnak ujjűláfa-fzerint.

A’ Zfidó eíztendo közönségeden foglal magában 
tizen két holnapot, és némelykor tizen hármat-is; en
nek pedig az az oka } mert a’ Zfidók a’ hóidnak járá- 
fa fzerínt fzámlállyák az efztendót. A’ hónap pedig 
29. napokból, és 12. órákból s 'l, mert ennyi idő folyik- 
el a’ holdnak egygyik ujjúlásától-fogva a’ máfikigj a* 
honnét-is minden hónapban változtatva 29., vagy 30. 
Napokat fzámlálnak, mert az egy hónapnak említett 
tizen két órai, a’ következendő hónak tizen két órái
val egy egéfz napot téíznek, és mindenkor harmadik 
efztendőben egy hónapra fzaporodnak, és ez közbe
vetett - hónapos efztendonek mondatik , avagy a’ kinek 
tizen három hónapja Vagyon, hogy, az efztendonek 
forgáfa a’ napnak járásával egygyezzen. És mivelhogy 
ezt a’ holnapot az Adar hava-után helyheztetik, Vea- 
dúr az az: málodik Adar havának nevezik. A’ Zfídók- 
pak pedig moftani holnapjai illyen renddel vannak.

X  2 to.



ίο . Thammuz 29. napos Sz. Iván havával egygyez 
I r. Abh 30. napos Sz. Jakah havával egygyez
12. Elül 29. napos Kis - Afzony havával egygyez.

Némelykor a’ Zíidok inneepleni fzokták a’ hol
napnak kezdetét , két napot az Illeni Szolgálatban 
t^ltvén , az el -mii Itt hónak utolsó, és a’ bé-jtfttnek 
első napját meg-üllik, és azon a’ Sinagógában hoíz- 
fzas imádságot nyújtanak.

Szombaton ellve a’ hóid njjülása-után fzámafc 
sán egybe gyűlnek valamely ollyas helyre, a’ honnan 
a’ hóldot jobban meg-láthattyák, és ottan a’ hóidra Sze
gezett Szemekkel különbb-küWnbb-féle áldásokat mondar- 
nak, hálát adván a’ felséges Iílennek, hogy a’ hóldot terem
tette ; És háromfzor az ég-felé fel - ugranak , mintha 
a“ hóldot el- érni akarnák , mondván : ^alaminthogy mi 
fel-ugorván, téged el-nem érünk, úgy , la reánk rohannak 
Ellmségink, bajzontalan légyen az 0 igyekezetok. Ezt mond
ván , olztán , még némelly imádságokat hozzá adnak , 
és egy mail barátság b an  k’MzÖntvén , véget vetnek 
dolgoknak. Hogy ha pedig ezt az aitatoíságot vala- 
melly nagy , és törvényes okokból el-nem végezhe
tik , a’ hóidnak to'ltte - előtt - való valamellyik napra ál
tal vifz/k azt.

El-nem halgathatom itten a’ Rábinusoknak amaz 
átokra méltó tanításokat, a’ mellyet a’ Talmudban ta- 

, nítanak, mondván : a ) Hogy kezdetben az lilén a’ 
- hóidnak a’ Nap fényefságéhez haíonló fényeíséget adót, 

de az után a’ hóidnak fényefségét meg - tforbitotta ; 
meg-ismérvén azonban a’ maga vétkét az lilén, a’Zíidóknái 
inílált: hogy ezek nyujtfanak Ő érette áldozatot, hogy

meg-
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ineg - nyerhefse el - kivetett bűnének botsánattyát. íme 
a’ Talmudnak önnön fzavai! A  Pazzai fia Rabbi Simeon 
írja : Ez (úgy mond) a z : A  mi Írva vagyon Moyfesnek 
I. Könyvében: u) És alkota az Ifién két nagy világosítót i És 
az-után hozza - téfzi: nagyobb világosítót, es kifsebbvilágosítót. 
Mondd, tudni tudni illik : Egykor a’ hóid az Ifienmk : U- 
fwn , az egéfz világnak Jfiene ! Ugyan - is lehetetlen dolog : 
hogy két Király azon egy Koronával Koronáztafsék. A- 
kavván mondani: Lehetetlen, hogy a' Napnak az én világof- 
ságomhoz bafinló világofsága légyen. Felele Az Ifién : 
Menny · el , és fogyatokzzék ·  meg d’ te világofságod. Után 
na-veté , és monda a' hóid : ha igazat fzóílottam , miért 
kifsebbited - meg világoj,Ságomat ? felele ismét az Ifién : 
Menny·el, és járjj Kinn éjjel, és nappal. Akkor monda 
a’ bold : ’s Vallyon mi világofságot ád a’ délben meg-gynj· 
tott fálklya? / 0  én·is mitfoda világojságot erefztek délben? 
/e/í/e űz Ifién : Menny-el , mm λ’ IJraél λ’ iff járásod- 
Jzerint fogja fzámlálni az 0 jeles Innepléfit. Monda a* 
bőid ; Uram ez λ’ do/o£ lehetetlen , mert illendőbb , hogy 
Számlállya 0 az időket a’ tavafzi , és ofzi éjj - ’s Nap 
egyenlőségétől. A  mint írva vagyon Moyfes első Könyvében: 
az első réfznek tizen negyedik verfsébcn : és legyenek jelek
re , e'í időkre, és napokra, eí efztendókre. Felele újra az ' 
Ifién: Menny el: mert a’ Szentek_ λ’ íe nevedről kitsinyék- 
nek fognak neveztetni. Jákob fogja mondani: b )  Kifsebb 
vagyok minden irgalmafságidnál. David pedig hála-ad
va mondja: c )  Ez kevésnek látatott fzined- előtt Uram 
Idén ! Végre : mikor látta az Ifién , hogy meg· nem kérlel
heti a’ húldot. A  Zfidókboz fordulván , monda : Mutas- 
satok-bé kérlek, ói Zfidók! áldozatot én éretttem, meri meg-kif- 
sebbiteltem a' hóidnak fényefségét. Ezt taníttyák a’ Ra-.

X 3 binus-
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binusok ! a’ méllyel felesleg-is ki -mutattyák, hogy ok 
meg - vannak fofztva az Iftennek , és az értelemnek 
világofságától, és hogy nem-is igaz az , a’ mellyel 
nyilván Kérkednek} hogy tudni-illik: Egyedül Ö ná- 
lok légyen a’ Sz. írásnak tókélletes ismérete , és tudo
mánnyá. Seuki tehát immár ennek utánna , né tlü- 
dállya: hogy a’ Zíidó Rábinusok el - távozván az Men
tol , igzasagtalanűl , ( sót Iftentelenüi Szóllanak Iften 
o Szent-felsége - felöl, mert helyefsen nem fzólhat δ 
felőle más , hanem , a’ ki-Ötét igazán ismeri.

TZÁFOLÁS.

A * Szent írásnak fok, külflnbb küllnbb-féle helyein 
parantíolta az Ur Iften a’ Zíidó Nemzetnek azt: 

hogy meg-Inneplené a’ holdnak ujiulását a )  Ha mikor 
lakodalmatok léjzen, és lnnep napotok , és a' holnapnak 
kezdeti , Zengjetek trombitákkal az épen-ég'o , és d  békefeé- 
ges áldozatokra, b )  A  holnapnak első napián pedig áldoz- 
Zatok épen-égő áldozatul az Urnák két borjút o’ csordá
ból , egy koji , mákul a - nélkül - való eztendös hét bárányt. 
El - akarta , tudni t illik : az Iften a’ maga Népét fordí
tani azoktól a’ bi!i-bájos bálványozásoktól , a’ méllyé- 
két az olíyatin napon tfelekedtek a’ Pogányok a’ hóid
nak , mint valamelly Iften Afzfzonynak , tifztefségére, 
a’ mint elé-hozza ezt Jeremiás Próféta, c )  midttn 
íirattya a’ bálványozó Zíidóknak fzavait , a’ kik mon
dák : Jer ! áldozzunk az Eg Királynéjának , és itali ál
dozatokat tegyünk néki, d  mint mi tjelekedtünk , és d  mi

Atyáink

( ο )

a )  Num. 10. io. b ) Num, *8· 11· c) Jerem. 44. 17,



Atyáink , és d  mi Királyink, és d  mi Fejedelmink a' ffu- 
da Varajiban , és ad Jerusalem utzaiban

Hafonlókcppen fzól Plutárchus a) EmiliusvóX ; Emi- 
/í?ií , mihelye ft az uj bűidet fényleni látta , azonnal tizen 
egy ünot áldozat-fel-néki. R. Majmon b )  a’ hol a*
Zsidóknak hóid ujsági áldozattyokról fzólvan, azt mon
dja : Ezy bak-is aldoztafsék az Urnák a' bűnökért, 's a. t. 
Azért aldoztatik A Bak ( úgy mond )  az Urnák hogy 
valaki azt el - né - bitefse magával , hogy ez az áldozat d  
hóidnak aldoztafsék, a mint tselekedtek az Egyiptziusok, és 
azoknak jövevényt, a’ kik minden ujjúláfsal d  hóidnak ál- 
doztanak. Meg-erofiti Majmon értelmét jR. Becbcbaje. 
Ugyan azon 4. Könyét Moyfesnek magyarázván , ezen 
fzókkal: Az Hlyetin áldozat hé - mutattatik azoknak tevelygéfe 
ki-írására , d  kik mint az Ég Király néját, imádják vα
ία a’ holdat. Mert f  okáfok a’ Vagányoknak áldozatot mu
tatni d  holnapnak e'so napján.

A’ Kerefztyének e’ helyett, a' mit a’ Zíidók 
mívélnék , a’ hóid- felé ugrálván , mintha kézzel akar
nák azt meg-kapni, és Ragadni, hálákat adnak az 
Mennek minden jó téteményiért, a’ mellyeket a’ múltt 
holnapban el - vettek , és kérik ó Sz. Felségét, hogy 
velek légyen az uj hóban - is ; a’ mint e' végre meg- 
tartatik orfzág-fzerínt ama ditséretes fzokás , hogy az 
oltári Szentség ki-tetetik uj hóid Vasárnapján.

(  ο ) ^  167
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XIX §
A’ ZSIDÓKNAK JELES INNÉPIRÖL, A’

HUSVÉTRüL , ÉS A’ KOVÁSZTALANOKROL.

O t fo jeles Innepek vannak, a’ mellyeket hajdan 
az lilén rendelt, hogy Illeni titzteletben meg-tar- 

tafsanak a’ Sinagóga-által. Úgymint a’ Kováíztalanok, 
Vagy husvét Innepe , a’ Pünkölt , a* Trombiták, Tifz- 
tűlások , és a* hajlékok, vagy Sátorok Innepi, a’ mellye
ket a’ moílani Zfidók - is fzokott babonáskodáfsál meg
tartanak , de haízontalan , és héába való minden fá- 
radttságok , minden lnneplésök , mert immár mind bé- 
tellyesedett az , a’ mit ezek a’ jeles Innepek példáz
tak , és árnyékoztak.

Az elsői, úgy mint a’ Kováíztalanok Innepe , 
Jslisan havánnak i^dik napján , a’ melly meg-egy 
gyez a’ bojt-más havi újságnak i^dik napjával , olly- 
kor pedig Szent György havában-is esik , És ez az 
Innep hivattatik a )  Peßib. az Ur Fás éj a , az az , dhal- 
menetele* Ennek Szentelésében pedig e’ következendő
Szokáíl tartyák a’ moílani Zfidók : Félvén attól, hogy 
valami hiba né efsék az Illeni tífzteletben, egy né
hány nappal az Innep-előtt nagy fzorgalmatofsággal a’ 
házoknak minden ízegeletét meg - visgállyák , hogy leg- 
k fsebb Te találtafsék abban , a’ mi Kováfzos volna. A- 
háznak falait ki - fejérítik j ujj , vagy pedig ezen In- 
neplésre már az előtt félre-tett edényeket vefznek-elé ; 
ha pedig azokban az edényekben entok előtte - is ktt- 
Z^nségeíTen főztek , és azok valami némái értzbol van
nak (  p. o. )  rézből , vagy ónból, azokat el-olvafztat-

»öS ( ο ) őtffr

») Exodt xa. ix.



Van ujjra meg - Öntetik , ha vasból vagyon valamely , 
azt újonnan kohóba tetetik , meg-kovátsollyák , kala- 
pátsollyák , ízorgalmatofsan ki-refzelik , ki-fimíttyák, 
ki - pallérozzák. Az * után ama kováfztalan pogátsáknal* 
a’ mellyeket Matzotmk neveznek , el-kcfzítéséhez kap
nak , és ebből annyit tsinálnak , a’ mennyit veinek , 
hogy 8- napig elég fog-lenni. Arra pedig nagy gond
dal vigyáznak, hogy a’ liízt , a’ melyből téfztát gyúr
nak , annak előtte meg - ne azott , nedvefedett, és 
meg-ne favanyodott , ’s következendoképpen valami 
leg - kifsebb kováfzofságot ne kapott - légyen. Azon ko
váfztalan téfztából pedig kerekes pogátsákat tsinálnak , 
a' mellyeknek az izét némellyek meg - adják tojáfsal , 
malosa fzőlóvel, nád-mézzel a’ betegeknek, és kényef- 
seknek tíemegájök formájára.

Az Innép vigyiliája - előtt való ellve , az az : 
I^dik napján a’ bojt-más havi újságnak , némelly 
fzegletiben a’ házuknak el-rejtenek a’ kováfzos-kenyér- 
bol valamelly kis darabtsákat , a’ mellyeket hogy fel- 
kereíTen , a’ házi Gazda az egéfz házat körül-járja , 
meg - találván , egy kis edénykébe téfzi, a’ jövő, az 
az : a’ hóid ujjúláfa i4dik napjának tizen egy órájáig, 
avagy nap nyugat-elott való óráig, és akkor a’ tiizbe veti, 
s’ el-égeti a’ kováfztalanok el - távoztatásának jelenségé
re ;Hozzá-adja egygyütt,és tudományt téfzen, hogyfemmi 
kováfzos nintfen az ő házánál, ezenfzókkal:mindenkováfzos, 
meliy az én birtokom-alatt találkozik, a’ mellyet láttam, vagy nem 
láttam, jel-vettem, vagy fel-nem vettem, femmivé légyen , és 
hasonlít a fsék a’ földnek porához. És ettől az órától fogva 
nem éfznek kováfzoíFat, mig el-nem végezodik a’ husvét. 
Ezen Nrán havának I4dik napián az első fziilöttek 
bojtölnek , azért tudni-illik: Mert a’ kivetkezendő ét- 
fzaka meg-ölte az lilén Angyala az Egyitziufoknak első

Ϋ “ fzu-
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fzuEJttif. Ezen a’ napon még más kováfztalan pogátsá- 
kat-is tfínálnak , kilfebbeket amazoknál , a’ mellyeket 
az h ús - V e t i  fzent Innples közben eiznek, és ezeket 
Scbemarimnak hívják ; ezekből fzoktak a’ fzegénnyeb- 
beknek ofztogatni , hogy ók-is a’ hufveti vatsorát 
meg - ehefsek.

Eftve a’ Sinagogába mennek, és el-mondván, ottan 
az Egyiptomból - való ki ízabadúlásnak emlékezetére fzer- 
zett énekeket, haza térnek, és kinek kinek tehettsége -fze- 
rint friíFen el-kéfzitett afztalhoz ülnek ezen módón: Az 
afztal bé - takartatik gazdag lzönyegekkel , és ízép ab- 
rolzokkal, a’ melynek k'»zzepére egy kolarat téfznek 
fel egy sűltt báránnyal , vagy gödölyével , ezt körűi 
rakják keserű füvekkel, úgy mint: dndividval, cikória- 
va l, vad falátával , és m g több e’ felekkel, ehez ad
nak három pogátsát azokból a’ kiísebbekból , és egy 
edénykét, a’ melyben bizonyos Hh amset a nevű Embam
ma. pálma- fa gyümoltséból } fügékből, afzfzű, és apró 
fzolókból tíináltt mirtogató lev vagyon. Ezekhez já
rul egy porrá zúzott téglának réfzetkéje , annak a’ ke- 
ferves fzolgálatnak , a’ mellyet az o A t y á k  ízenved- 
tenek Epyiptomban a’ kegyeden Faraó Uralkodáía-alatt, 
emlékeztető jelere. A’ Rabinusok tórvénnyének paran- 
tfolattyából , minden Zíidó tartozik , ezen vatforán há
rom pohár bort meg-inni, meg a’ bor - nem - iszák- 
is, és ά kiknek termefzctök még a’ bortól is iízonyodik.

Az Afztalhoz közelítvén , ezt azon m >don áld- 
gyák-meg , a’ mint fzombaton fzoktak tíelekedni , az 
után mindenik a* fzabadságnak íelens:gére, az afztaíra 
reá dűl, és egy pohár bort meg- ifzik; mivelly hogy ezen 
eftve rázták-le a’ nyakukról az Egyítomi fzolgálatnak 
nehéz igáját. De mi jelenséget mutathattyák nyomo- 
rúlttak a’ Szabadságnak ? Én nem tudom j mikor amaz
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igen nagy , és íoha annak előtte Hlyen hofzfzafsan 
nem fzenvedett Rabságban , e’ mái napiglan , minden 
meg - fzabaddlás reménsége nélkül , nyegnek > Próféták- 
nélkül, cs az Iftentőj meg-világolitott Férfiak - nélkül 
vannak , a’ mi foha , az o fok , és különbb-különbb- 
fcle rabságjokban , az-előtt nem történt.

E l-végezvén az afztali áldáffc , és meg-iváh a’ 
bort , a’ kezeket meg - mofsák , az után azokat az 
elébb említett keferü füveket belé mártyák amaz édes 
lcvbe , a’ Cselédes· Gazda pedig azon közben mondja : 
áldott légy te IJien ! mi Jßenünk ? Világ Királlyá , o’ ki- 
teremtetted a’ földnek gyümoltsit. És éfzik azokat. Az után 
a’ Gazda egygyikét a’ kosárban levő három pogátsálc 
közül két felé fzegi , és egygyik réfzét a’ két még 
egéfz pogátsáknak közzepére téfizi, a’ máfik réfzét a’ 
Szőnyeg, vagy abrofz-alá rejti, és a’ kofarat egy ke- 
vefsé fel-emeli, a’ mellyet mindnyájan kezökkel illet
vén, fel-kiáltanak: Ez d’ nyomorgatt as ásnak kenyere, mel
lyet ottek a mi Atyáink Egyiptomban, a’ ki éhezik , jojjcn, 
és egyék, és tiUyon busvétet velünk, ezen efztendoben ugyan 
itten, a" majikban pedig a z  Ifraél földén, moßan fzolgák 
vagyunk, de a jovo efztendoben az ifraél földén [zabad lí
rák lefziink. így hízelkednek a’ fzabadság-felől magok
nak nyomorulttal^, de mind-azon által a’ kivántt fzaba- 
dúlásnak napja későn virrad fel nékik.

Az után a’ magok nyeivökön hoízfzas la járom
ban elé - fzáinlállyák azokat a’ keferves nyomorúságo
kat , a’ mellyeket ízenvedtenek Egyiptomban az δ At- 
tyaik , ’s hozzá adják az llr  Iften által akkor tött 
tlüdákat, mikor őket ama kemény igától meg-fzabadí- 
totta , a’ melly tfudákat , vagy - is a’ Faráora , és az 
Egyiptom földére erefztett tfapásokat , mikor elé-fzám- 
lálíyák , kezökben tartván egy borral tellyes kupát , a*

Y 2, t»Z -
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tíz közül renddel minden tfapásnak említésére egy ke
vés bort öntenek - ki a’ kupából egy edénybe , a’ 
mellyet e’ végre el-kéfzítettek, mondván: Ezek a’ tiz tfapájok, 
a’ mellyeket erejzteít az Ifién az Egyptziujokra ; tudni illik ; 
a’ vér ·, És itten ki - cint a’ borból j a’ Békák ; és is
mét # ki -önt azon borból. A* Szuyogok. A’ Legyek. A.’ 
Barmok dögé. A’ Barmokon, íj Embereken-lévő kelevények-. 
A’ Kö-efeo, meny - dörgefek, meny-kövek. A’ Sáskáknak 
Serege. A’ barmai napigtartó setéség. Az í /jö fiítlötteknek 
halálok. El - végezvén a* tfapáfoknak fzámlálását t meg- 
ifzfzák a’ Rábinusok - által parantíoltt máfodik pohár 
bort. Ujjra meg-mofsák kezöket, és véván a’ három 
kiíTebb pogátsák közül az egéfzbol, és abból , a’ melly 
immár két-felé törettetett , a’ házi Gazda az egészet 
meg-fzegi , és abból-is , a melly már "elébb izo- 
kás fzerínt meg-volt ízegve hafonló-képpen egy ke- 
veíTec vcfzen , mondván : Áldott légy te Ifién, mi Ifié- 
Künk, Világ Királlyá, a’ ki-mrg-pavantfoltad , bogy ko- 
vájztalanokat együnk. És igy Egygyikbol-is, másikból is efzik 
a’ jelen-lévőkkel egygyütt, az után belé( mártya amaz 
édes lévbe, a’ mint fellyebb , a’ keserű füveket ·, mond
ván : Áldott-légy te Ifién , mi Jfienünk Világ Királlyá, a' 
ki parant foltad, hogy együk a' ke feni fuv.ket. És a’ je
len-valókra ofztya , hogy egyenek. Végre a’ harma
dik kováfztaálan pogátsát vélzi , m eg-töri, cs a’ keíe- 
rű f vekkel öízve kevervén efzi , és a’ többieknek - is 
ád belőle , hogy egyenek.

El-végezvén a’ vatsorát, elé-vefzik azt a’ kis 
darab pogátsát, mellyet mondánk , hogy az abröfz alá 
tettenek, és azt Ők jó izén falatnak, avagy afztali gyönyö
rűségnek hívják. Iftennek hálákat adnak , és a’ harma
dik pohár bort ki-iszfzák : A’ Tíelédes Gazda azon

ban
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ban fel-kiált: a )  Öntsd-ki a haragodat a Te Pogány okra, 
mellyek a te nevedet, nem hittak fegítségül. Ez alatt egy 
a" f e l e n -lévők-közül, vévén az edényt, a* melyben amaz 
Egyiptziusnok tsapáíinak Számlálásakor ki-öntött bor va
gyon , ’s az ablakhoz futván , ki-önti azt, Akarván 
tudni-illik: Ez áltál az Iftentol azt kérni j hogy ezer, 
s’ meg ezer átkok ízállyanak azokra, a’ kik nem Zlidók. 
Az után némelly zsoltárokat, és énekeket nagy nyikorog
va mondanak, és fel-hajtván a’ negyedik pohár bort, el
végzik húsvéti vatsorájokat , ugyan azont tfelekeízik 
az Innepnek második eftvélljén is.

A’ reggeli imádságok ugyan azok, a’ mellyek más 
Innepeken fzoktak lenni, azon-kivűl, hogy ki-vévén az 
olmáriomból a’ Moyfesnek könyveit, tfak öt ember olvafc 
5a a’ 2. Könyvnek izdik réízét , a’ melyben a’ hufvét- 
rol-való törvény hozatik-elé. Ismét a’ 4. Könyvnek 
iSdik réfzét , a’ hol ezen Innepnek különös áldozati
ról vagyon a’ befzéd.

* Ezen az Innepen tüzet rakni , sütni , főzni , 
és egyebeket , mellyek fzombaton tilttva vannak , tfe- 
lekedni , meg-engedtetik. De azonban a’ fzolgai mun
kától magokat meg - tartóztattyák, nem ugyan az egéfz 
8 napokban, a’ mellyeken tartyák a’ hufvétet, hanem 
a’ két első, és két utolsó napokon, a’ közben folyó négy 
napokon adnak , vefznek , árólnak , vásárlanak , noha 
ugyan nem ollyan könnyen, mint a1 köz napokon , ha
nem valamelly tartózkodásai tfelekeízik azokat.

Ámbár pedig a’ Moyfesnek Törvénnyé tsak hét 
napokig parantfolta a’ husvetnek Inneplését ,amint írva 
vagyon: b )  Az első holnapban , d’ hónak ifdik napján 
ejtve , az Ur Fáséja : bét nap egyetek kováfztalant, az el-
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jo nap Jégyen nektek igen nagy , és Szent hnep , a’ lete- 
dik nap pedig nagyobb, w Jzentebb légyen. Másutt is
mét : a )  f/jo holnapban , o' hónak ipdik napján cfi
vére kováfztalant egyetek azon hónak 21 dik napjának efi- 
véjéig. Alább ismét igy fzól : b ) Az első holnapban pe
dig , a’ honok 14. napián az Ur Fáséja léfzen. Hét na
pig egyenek kovájztalant , a hetedik nap igen nagy Jnnep, 
és Szent Légyen néktek. Mind Azon - által a’ moftani Zíi- 
dó Rabinusok azt parantfollyák, hogy nyóltz napokig 
tartafsék - meg a’ husvét , vagy ebben - is az 0 regi 
Eleiket, a’ kik 'az lftennek világos törvényét követ
ték meg-haliadni kivánnyák.

TSÁFOLÁS.
ff

Mikor az lilén a’ Zíidóknak ezeket a’ Czerémoniá- 
hoz tartozandó parantíolatokat adta , a’ többiek- 

között arra erányozot, hogy ókét a’ bűbájos bálványo- 
zaftól el - fordítaná , innét keletkezett hafonló-képpen ; 
hogy azt rendelte, hogy 1Vizán havának 14. napján meg
ölnék a’ bárányt, és ellve meg-ennék azt, és a’ hét 
következendő napokon Innepet tartanának. Ez a’ meg
öld:, és fel-áldoztatott bárány meg - emlékeztette őket 
arra a’ bárányra, a’ kinek vérével az ajtók felső küszö
bét meg - kenték Egyiptomban , mikor amaz öldöklő 
Angyal az Egyiptomi első ízülötteket meg-ölvén, a* 
Zíidóknak házaikat el-kerülte, mivel hogy vérrel meg
kenve találta azokat, a’ honnan-is ki-hozzák némellyek 
a’ Fásé nevét , mert ez Zfidóűl annyit téfzen . Áltál- 
menés , által - ugrás , el-kerülés. Ezen-kívül:

Szó-
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a)  Exod. ia. 18. b ) Nura. 28' W. 16. 25.
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Szokások volt az Egyitombélieknek, hogy a’ bá
rányt Szent dolognak tartanák, és Ö néki illeni tilz- 
teletet adnának, áldozatokat nyújtanának ; azt akar
ván tehát az Klen hogy a’ Zlidók az iilyetín hamis , 
és babonás Illeni tisztelettől el-vonatnának , meg*pa- 
rantlőita nékik, hogy a’ bárányt meg-^lnek, és tudnák- 
meg, hogy Semmi Iílenség fintíen abban; Meg-bizonyíhattya 
ezeket Ábrám Seb a - is a ) ezen Ízókkal : Ugyan a'on 
okból parantjbHa- meg az Iften , hogy a husve't hóid, tömé
vel jzentettefsék, mikor tudni-illik : nagy vigajsággal az E - 
gyiptombéliek áldozatot nyujtnak-vala o' kos planétának. 
Es ez hafonló keppen annak - is az oka, hogy az Ur 
lilén meg-is parantfolta a’ Zlidóknak, hogy a’ fel-áldoz
tatok báránynak vérével meg-hintenék az ajtó küfzíl- 
bit annak az állatnak , a’ mellyet az Egyiptomiak I- 
íten gyanánt imádnak - vala, gyalázattyára. Mind azon- 
által ennek fő oka az volt , hogy efztenddnként meg
ui'úttal sek Israélben emlékezete ama jeles tfudának , 
mellyet tfelekedet az Ifién , mikor az Ó Attyaikat 
nagy hatalmadat) ki-fzabaditotta az Egyiptomi Pzolgálatból 
az egyiptomi első Szüli ettek meg-hlettetesének Szórnyü tsa- 
pása-után j Mert Fáraó ezen tsapásra nem tfak el-bo- 
tsáttotta a’ Zlido népet Egyiptomból , hanem akarattya 
ellen is éjjel fel kelvén cs magához hivatván Moys ft% 
És Aaront sürgeti - vala Őket j hogy hová- hamarább 
mennének - ki Egyiptom főidéből, el annyira, hogy 
annyi időt lém engedet , a’ mellyben fzokás - fzerínt 
ki-sütnék kenyereket , hanem vévén a’ téfztát, minek- 
ellőtte meg - kelne , és palállyokba kötvén , vállaikra 
v ittek , és tüílént menten-mentek. Akarta tehát az 
lilén , hogy a Zlidók ennek a i dolognak emleke-

ze-
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zetere heted napig a’ kováfzoílól magokat meg-tartóz
tatván , kováfztalan Kenyereket ennének. A.’ melly 
parantíolat a’ Médiásnak el * jövetele · után immár nem 
kötelez, mert valami volt hajdan az Egyiptomból-való 
ki-fzabadűlásnak emlékezetére rendelve, az ma immár 
mind el-töröltetett, a’ mint mondja ezt maga az Ur 
lilén Jeremiás ízájja által: a) Íme el-jónek a’ napok , 
úgy mond az Ur: Ésfel-támafziom a' Dávid igaz tsemete 
jé t , és orfzágol o’ Király. És nem mondják többé: Él az 
Ur, a’ ki az lfrael Fiait ki-hozta Egyiptus földéből, hanem: 
Él az Ur, o’ ki ki-hozta, V el-hozta az lfrael háza mag
iját az Éfzaki földről, és minden földekről , mellyekre ki- 
vetettem-vala okét; és az ö földökön laknak. Sokkal na
gyobb jó-téteményt kell-vala tehát vennünk a’ Megás
nak el-jöttével, a’ minémü volt, nem az egy népnek, 
vagy Nemzetségnek, hanem az egéfz Világnak meg- 
váltatáfa, a’ mint meg-történtt bizonnyára a’ Kriílusnak 
el-jövetelekor, a’ ki-tökélleteffen bé-töltötte Jeremiás
nak fellyebb említett fzavait, meg-fzabadítván bennün
ket, nem ugyan az Égyiptomi fzolgálattól, nem a’ te- 
íli fáradságos munkáktól, hanem a’ bűntől, úgy mint 
fő, és leg-íulyoflabb rabságtól, leg - veízedelmesbb go- 
noíztól, a’ melly az Éfzak- által példáztatott, jbl mint 
bizonyíttya önnön maga Jeremiás Próféta: b )  Éfzak-fe
löl nyilatkozik-ki a' gonofz a földnek minden lakóira. Sok
kal nagyobb, és több tsudákat tselekedet Kriílus , mint 
fém voltak azok, a’ mellyek az lfrael népének Egyip
tomból-váló ki - fzabadúláfakor történtek * ebből tehát 
nyilván ki -hozhattyuk , hogy nem kivánnya az lilén 
azoknak meg - tartatását, a’ mellyek hajdan rendeltet-

I 7 6 ^  (  0 )

O  Jerem, 33É 5, 7. 8. b) Jerem. 1. la.



tek, az elébb mondott Égyiptomból való ki - fzabadűlás- 
nak emlékezetére, hanem azt akarja, hogy alázatos 
tifztelettel , 'és hála-adó innepléfíel tartsuk meg-azo
kat , a’ mellyek az Emberi Nemzetnek meg-váltását 
jelentik. Úgy mint: a’ karátfon, avagy az áldott Meß 
fiásnak teft - fzerint - való ízületéscnek, kin - fzenvedésc- 
nek, halálának, fel-támadásának, végre tfudálatos meny
be - való menetelének, és a vigafztaló Szent Lélek el- 
küldettetésének ditsöfséges napjait.

τ Bizonyíttyák ezt még t vbben a’ Rábinusok- 
k ö zü l-is , a )  magyarázván Prédikátor Könyvének ama 
fzavait ; Joints az előbbiekről emlékezet : de még azokról· 
is , λ’ mellyek ez-után jnvend'ok , nem léfzen emlékezet 
azoknál a’ kik következendok utódjára. így; A  melly jelek 
történtének lsraelbcn , minek előtte ki-jóne Egyiptomból, és 
minek utánra immár ki-jött - volna, azokról Jzól Sálamon, 
mondván : Nints az előbbiekről emlékezet, ’s a. t. Mik
ről léfzen tehát emlékezeti azokról bizonyára oá tfüdákról, 
a mellyek léjznek a’ Médiásnak el- jövetelekor, a mint Ír
va vagyou Jeremiásná/: b )  Nem mondják többé : Él az 
Ur , a7 ki az Israel Fiait ki-bozta Egyiptus földéből. Vi- 
lágofsabban ki-mondotta ezt a’ Kaidat magyarázat, mert a’ 
hol a’ mi Vulgáta fordításunk a’ Zfidó betűvel egygyütt 
olvafsa : nem léfzen emlékezet azoknál, a’ kik következen
dok utóllyára. Amaz így ízó l: /ízoknál , a’ kik fognak 
lenni a' MeJJiás Királynak idejében. Meg- erősítetnek bő
vebben mind ezek Ifaiás Prófétának fzavával , a’ k i-azt 
mondja: c )  Ne emlékezzetek-meg az előbbiekről, és a7 
régieket ne nézzétek. Imé én uj dolgokat tfelekfzem, és 
ezennel meg-léjznek, bizonyára meg - isméritek azokat. A’

Z melly
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tnelly fzókat magyarázván R. Salomon, azt mondja : 
Ne emlékezzenek-meg az előbbiekről Az a z :  A:okról a’ 
jelekről, meUyeket tjelekedtem Egyiptomban, bogy meg-em
lékeznétek azokról 5 mert a meg -váltáskor, az a z : a Mef- 
ßdsnak el-jövetelekor magatokat az IJlennek dits'ókéseben, és 
ditséreteben gyakorfmi fogjatok Egygyet értenek tehát 
ebben ezek a’ Kábínusók a’ Prófétákkal, mindnyájan 
egygyütt azt meg-válván : hogy a Médiásnak el-jö
vetelekor nem léiken ízükség többé emlékezetet tenni 
azokról, a’ mellyek rendeltettek az Égyiptomból - való 
ki-jövetelnek emlékezetére.

Azt - is végre jól kell - éfzte venni: hogy nem 
tfak az Israelnek Égyiptomból-való ki-Szabadulása , 
árnyéka, cs képe volt az Emberi Nemzet Vakságának, 
a’ mellyet bé-kellett tellyesíteni a’ MeJJiasnak ezen bojt- 
más havi ujjúlás tizen negyedik napján, hanem egy által- 
lyában minden egyéb Tzcrémoniák-is , mellyek a’ régi 
husvétben rendeltettek , ezt árnyékozták. Így a’ hús
véti bárány, mellyet a’ Zficjók-meg-öltek , és meg-is 
ettek , ’s annak vérével pedig a’ meg - Olo Angyal harag
jától meg-Szabadultak ; Üdvözítőnknek halálát, fzen- 
Vedcsét , és a’ Világ fzabadiílásáért ki-ontott vérét ár- 
nyékozta. Minek utánna tehát a’ Kriitus az oltári fzent- 
séget rendelte , hogy a’ hívek nem immár a’ barmok 
húsával , hanem az Ö , Kenyer ízine-alatt el- 
rejtetett, drágalátos, fzent teliével , és vérével élné
nek , a’ töredelmes gyónás-után ki-menvén a’ bűn
nek rabságából, a’ Lelki Égyiptomból meg - fzabadűlná- 
nak ; bá-töltötte mind azokat, a’ mellyeket a’ húsvé
ti bárány árnyékoz-vala ,'ugy hogy méltó-képpen éne
kelheti nagy örömmel az Anya Szent E gy-ház: a)

a) Hymn. Lauda Sion Salvatorem



Ez afztalnál, uj Királynak
U ; hufvéttya, ó Tartásnak 

Husvéttyáü el - fogyattya.

Jn hac menfa novi Regis,
Novum pafcha novae Legis 

Phafe vetus terminat.

XX §.

A’ ZSIDÓKNAK PÜNKÖSDI ÜNNEPJÉRŐL.

Meg - parantfolta az Iften a’ Melóknak: a )  hogy, mikor 
bé-menéndenek a’ földre, a’ mellyet ő adandó - vala 

nékik, az aratásnak zfengejét az Urnák bé-mutafsák , és ; 
a’ bé - mutatáfnak napjától - fogva fzámlállyanak hét egéfz 
hetet, a’ mellyek 49. napot téíznek , és a’ napon a’ 
zfengékből - való két kenyeret vigyenek a’ Paphoz. 
SzÁmUllyatok azért (  úgy mond )  a'Jzombat máfodik nap
jától r mellyen a’ zfengének kévéit bé-múltátok hét egéfz 
hetet. A’ melly fzókat a’ mi idonkbeli Zíidók tefti ér
telemben , ’s betű - ízerint vévén, noha nem mutathat- 
tyák-béaz Urnák az aratás zfengéjét, mert meg-fofz- 
totta Iften okét attól a’ földtől, a’ mellyen adatott ez 
a1 parantfolat az Israélnek , és a’ mellyen fzántottak , 
vetettek, arattak 5 de mind azon által ama fzókat fzám- 
lágyatok hét egéfz hetet. Betű fzerint meg - tarttyák- 
fzorgalmatofsan "meg - Számlállyák a* husvéttőí - fog
va folyó minden napokat , hogy ama napnak, mellyen 
a’ punkösd bé-érkezik , esetében ne hibázzanak, fü 
vén pedig attól, hogy valami fogyatkozás ne történnyék
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ebbén a’ fzámlálásban, minden eftvéli könyörgéfen , mi
nek előtte az imádságot el-végezzek , a’ Sinagógában 
nyilván ki - kiáltyák , ennyi nap vagyon altul-fogva, mi
kor a’ zfeng éknek kévéjét be - mulattattuk ! míg oíztán a’ 
negyven kilenczedik napot el-érik , a’ hol újra fel-ki- 
áltanak : El-jutottunk immár a! 49. napoknak végére , a 
mellyek bét ege'jz hetet téjznek ! így ofztán ezek az el vetett 
nyomorűltt Emberek tfak a1 külsőktől gondoskodván , 
azokat , a’ mellyeket nékik az lilén nem parantsolt, 
nagy Szorgalmatofsággal bé-tellyesítik !

hé 4gdik nap a’ Pünkösd jeles Innepének vigyiliáia, 
a’ mellyet hajdan az lilén rendelt a) ezen fzókkal: És 
híjjátok ezt a’ napot igen üllő, és Szent Jnnepn k , femmi 
Jzolgai dolgot ne tegyetek azon. De a’ moílani Zíidók 
meg-tóldják ezt az Inaepet - is még két n appa l, és 
meg-tartyák azon rend - tártáfsal , mint a" husvétet ·, 
meg -fzünnek a’ munkától, és femmi kereskedéft fém 
téfznek, valamint fzombaton; ha valame lyik ezek-közül 
pénteken esik, a’ Rabinusi törvény-fzerint nem volna 
nékik fzabad sütni , főzni , fém egy helyről a’ másikra 
valamit által vinni még a’ leg-fziikségessb dolgokból- 
is j de ezzel nem fokát törődvén , módot találtak, a’ 
melly- által mind a ’ főzés, mind az -által-ν 'vés fzabad 
légyen. A’ Rabinas, vagy a’ Helység Knekeíse, elegyí
tett téfzen azon módon , a’ mint oda fellyebb az fzom- 
bat-felol mondottuk, a’ melly ofztán meg lévén, mon
dja : Á ldott légy te lften! mi ljíénünk , világ Királlyá , a’ 
ki - meg - fzenteltél minket o’ te parantfolatidban , és elegyitéft 
tenni parantsolt ált, mivelhogy e z - által az elegyítés álta l fzabad  
nekünk főznünk, és el-kéjzítenunk mindeneket, a mellyek fzom- 
balra Jziikségefek. Az után ki-hirdetik a Sinagógában ,

hogy
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hogy mindeneknek tudtára légyen , hogy meg-vagyon 
az elegyítés , ízabad a’ sütés, főzés í

A’Zíidók azt hiízik, hogy ezen a’ napon hirdet- 
tete'tt légyen-ki a’ törvény a’Sinai hegyen, azért némellyek 
k;vzül"‘k az előtte-való egéfz éi)el valamelly különös 
imadságo9 házban virrogatnak , és ottan a’ Szent Írás
nak minden Könyvéből három verset el-olvasnak , az 
étízakának pedig többi réfzét, már befzélgetcsben, már 
különbb - különbb - féle italokban, úgy mint Tbee Cajfeé, 
és egyébb illyesekben töltiki az után hajnal-felé, azok
nak , a’ kik egéfz éjjel nem aludtak , édes pogátsikat, 
és más efféle tfemegéket, és nyalánkságot oíztogatnak.

Hogy frifsebben, és elevenebben meg-emlékez
zenek a1 Sinai hegyről , a’ hol a’ Törvény adattatott , 
hét kiísebb , és egy más hátára , még solettlen rakott, 
és egybe ragaíztott pogátsákból egy tornyos kalátsot 
tsinálnak, és azt Sóinak nevezik j Azért tsinállyák pe
dig hét - egy más fölibe helyheztett pogátsákból, hogy 
jelentse , és mint egy fzem-eleibe tegye ama hét ege
ket , a’ mellyeken a’ Sinai hegynek tetejéről által-kel
lett az Iílennek menni, mikor vifzfza tért a’ Törvénynek 
ki-adáía után az egeknek Egébe, a’ hol a’ maga lakó 
helye, és rendeltt Királyi fzéke vagyon. Nagy eíztelenség 
ez! hogy a’ mindenütt jelen lévő, és mindeneket betöltő 
Iftent helyről helyre mennie álmodják ; holott még a’ 
pogány Vers- ízerzo- is meg - ismérte : Jovis omnia ple
na a )  hogy mindeneket bé-tölt , és mindenüt jelen 
vagyon az Itten, és nintsen olly hely, a’ hová mennyen 
Ő Sz. Felsége, ölly ürcfség nints, a’ hol Itten nints. Éhez 
haíonló efzteienség az - is , a’ mellyet a’ Ziidók tarta
nak i hogy az Itten nap nyugat után a’ Kerubimok

Z 3 fzár-
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fzárnyaira űl ,  és úgy viteti magát, és meg - látogattya 
renddel ama 18. világot , a’ kit még ezen kivul te- 
remtet, és reggelre ismét vifzfza hozattya magát velek , 
hogy itten láison dolgához. A’ mint a’ 31 dik levélen 
meg - jegyzénk.

A’ íinagógát, és a’ magok házaiknak ablakit ki- 
fzokták rákni, és ékesíteni különbb-különbb-féle fzép 
virágokkal , ez - által azt akarván példázni , és jelen
teni , hogy , mikor az Israel Fiai a’ Törvényt vették , 
a’ Sinai hegy - körül mindenek vidám zöldelléfsel virág
zottak.

TZÁFOLÁS.

Meg-ülli a’ Kerefztyén Anya-Szent Egyház-is a’ 
Pünkösdnek jeles napját, a’ melly a’ Görögök - ál

tal Pentekofles , az az : ötvenedik napnak neveztetik ; 
de fokkal különbőz ez attól a’ Zsidóknak Pünkösdé
től , a’ melynek , minthogy egyedül tfak a’ Tzerémó- 
niát illette , meg-kellett Szűnni a’ Médiásnak el- jöve
telekor, a’ mikor nem köz kenyér, fém a’ barmok hufa, 
hanem a’mennyei kenyér, úgy mint: az lílennek Sz. Fia ál- 
doztatik-fel az örök Attyának az llr vatsorájában. Nem- 
is akarattya ez bizonyára az lílennek, hanem egyedül a’ 
Rabinusoknak merő eCztelen költeménnyé , hogy moílan 
a’ Sinagóga azt a’ husvét után efendő ötvenedik napot az 
említett mód-ízerínt meg-tartsa , a’ mellyet parantfolt 
ugyan az l l r  Iften , de tfak az ígéret földén , a’ mint 
ki-tetztzik  Moyfesnek azon harmadik könyvéből: á )  
Mikor be - mentik a földre , melly st én nektek adok y és 
meg - aranyatok a veteményt , vigyétek a' gabona fejek hé-
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veit, a1 ü arat/ißok ZJengéjét a Papoknak. Minnek után* 
na tehát a’ Zlidók az o bűnök - miatt ki-vettettek az 
ígéret fáidéról, azonnal el-töröltetett az illyetin Ünneplés- 
is,, és annak helyébe más fokkal nagyobb rendeltetett , 
a’ meilyet a’ Katolika Anya Szent - Egyház, mint egy- 
gyet a’ mi Üdvöfségünknek fo titkai - közül fzentel, és 
ez a’ vigasztaló Szent Léleknek az Apollóinkra - való 
le fz állás a, a’ kik a’ fok különbb - kűlönbb-féle nyelvek
nek fzóllásával azon Szent Léleknek tanításából meg- 
ajándkékoztatván, a’ Szent Évangyéliomot ízéles e’ vi
lágra ki-terjesztették, a’ Népeket, és Nemzetségeket in
tették , hogy a’ penitentziát , és egygyütt a’ JESUS 
Krtílus nevében való kerefztséget fel-vévén , ezek-ál
tal mind bűnöknek botsánattyát, mind pedig a’ Szent 
Lelket el-nyernék j a’ honnét-is lőtt oíztán , hogy né- 
mellyeket ízép fotelekkel , másokat pedig dorgáló fenyí
tékkel oktatván , végre három ezer lelket azon a’ na
pon meg - kerefztelének , a’ kik a’ mi Üdvözítő JESUS 
Kriftusunknak lftenséget egy fzívvel , lélekkel meg-val- 
iották. a}
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XXI §

A’ TROMBITÁK INNEPÉRÖL , AVAGY A ’ 
KÖZ-POLGÁRI EZTENDq NEK KEZDETÉRÓE.

H armadik jeles innep, meilyet fzentel a’ Sinagóga , 
a’ trombiták Innepe, és ez a’ Szent Mihály havi 

újságnak első napján élik, a’ mint meg-volt parantíol- 
va Moyfes harmadik könyvében : b )  Ä  hetedik holnap-

ban ,

a ) A&. ä/ V, 41. b) Lev. «3.



ban, d  lónak első napján légyen nektek emlékezetre való in- 
nepetek barfogó Trombitákkal, és fientnek bivattofiék. Ez 
az Innep, a’ mint a’ Rabinufok akarják , rendeltetett 
az Ifaák meg - fzabadulásának emlékezetére, mikor tud
ni-illik: fel-áldozni akarja-vala ötét az δ Attya Abra
ham, meg - intetvén pedig az Angyal - által, hogy ki-ne 
nyújtaná a’ Gyermekre a’ kezét, ennek a’ helyébe egy 
koft áldozot-fel. Innét a’ Sinagóga ezen a’ napon nyil
ván olvaftattya annak az áldozatnak történetét, a mint 
Moyfes első könyvének hufzonkettÖdik réfzében elé-ho- 
zattatik.

Ezen a’ napon kezdődik a’ Zfidóknak közönsé
ges polgári efztendejek, a’ honnét-is ezt az Innepet 
hívják Rofcb - Schena, az efztendőnek kezdete, a’ mely
nek bévebben való értelmére tudnunk-kell: Hogy haj
dan hofzfzas vetekedés volt a’ Rabinufok között * hogy 
ugyan mellyik réfzében az eíztendőnek , Őfzfzel - é , 
vagy Tavafzfzal kezdődött a’ Világ? Végre ofztán az 
a’ vélekedés vétetett-bé, hogy őfzfzel kezdődött légyen 
a’ Világi és ez volt az oka, hogy a’ Trombiták Inne- 
pét, avagy a’ polgári efztendőnek kezdetét Tisri havá
ban , a’ melly meg - egygyez Szent Mihálynak havával, 
fzenteltetní parantíollyák a’ Zíidók. És ezt ki-vehet
ni az Sz. írásnak különbb-kiilönbb helyeiből. Elófzör-is 
Moyfes máfodik könyvéből a )  Meg - őrizzétek az efztendő 
végén való Innepet-is , mikor bé·gyűjtőd minden gyumol- 
tsödet a’ mezőről. Az ó efztendő, tehát el - végező'dött 
Tisri* vagy Szent Mihály havában , és azon hóban kez
dődött az uj efztendő - is. Ismét ugyan azon Könyv
ben : b j  És Innepet tarts , mikor az efztendőnek ideje él- 
forgásában mindenek bé -takartainak. Azon Moyfes máfodik
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könyvének I2dik réfzében pedig azt olvaíluk: a )  £*
Minap nektek a’ holnapoknak kezdeti: első léfzen az ejzteudo 
Minapi-kozott. A zért-is Ők a’ fzent efztendőt, avagy 
a’ jeles Innepek efztendejét Bojt-más havától fzámlal- 
lyák , a* polgári efztendőt pedig ellenben Szent Mihály- 
havától i a’ Zfidóknál tehát a ' polgári, és közönséges 
efztendőnek kezdete a’ Szent Mihály havi újságnak első 
napja.

Hagyományból be-vett tudomány a* Zfidóknál, 
hogy az lilén ezen a’ napon, az Ó múltt efztendobcli 
tselekedetöket meg-ítéli, cs egygyutt a’ bé-jövő efzten- 
doben következendő történeteket el-rendeli, úgy pedig: 
hogy,a* kiknek ezen eztendőben-meg-halni, vagy élni kell, 
azokat ezen a* napon bé-irja a’ maga, erre a* végre immár ei- 
kcízitett Könyvébe; Innét 30. nappal , Vagy leg - alább 
egy héttel elébb a’ Trombitáknak Innepe előtt , fokán 
a* Zfidók-közül reggel a’ fzokott időnél korábban fel
kelnek ágyokból, és igyeneísen a’ Sinagógába menvén, 
hofzfzas Könyörgéseket mondanak ottan i hogy ne a* 
halálnak, hanem az életnek Könyvébe irattafsanak - bé. 
A z Innep előtt-való najson pedig barátságofsan köfzön- 
tik egy mail , mondván : J z  lßen irjjon-bé bennünket 
az élet Könyvébe. A’ Talmudban b )  ezeket olvafsuk : 
Monda Rabbi ffocbánán: bárom Könyvek nyittatnak ki- 
az Efztendőnek elején } Égygyik azoké, d’ kik Jßentelenek. 
Mdßk azoké ; a' kik Igazak,. Λ  harmadik pedig azoké i eí 
kik fém nem Jßentelenek, fém pedig nem tökélletefjén igazak. 
Az Igazak bé - iratnak az élet Könyvébe , az Iß'entelenek a* 
halat Könyvébe , a’ kik pedig közzépen állanak, azok-felöl 
függőben tanya az Ifién a’ maga Ítéletét az efztendőnek ktz- 
detétöl-fogva a’ tifztúláfoknak napjáig, és akkor, ha magokat meg-

A a job-
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jobblttyÁk , be-irattatnak az É let Könyvébe, ellenben, ía 
tn eg -m m  jobbittyak magokat a’ j&ű/í*7 Könyvebe iratnak. 
Ezeket újra első hozzák az ő Ä/fMij/ejokbanis. Eiigy 
tudatlanná téfzik ezek az efzetlen vakok a’ mindent tu
dó Ur Iftent, a’ ki - nem tudhattya bizonyofsan éppen 
a* tifztűlás innepéig, ha ugyan meg - térnekc azok a’ 
féí-gonoízfzak.

A.’ Könyőrgéfeknek vége - után egy kürttel· trom
bitálnak , és azt több ízben meg-fújják már gyengéb
ben, már igen kemény, és rettentői nagy-harsogálsal, 
λ mellyel az ördögöket meg - ijefzteni, és el-rémí
teni , ’s bolöndítani akarják, hogy okét az Iftennek ítélő 
Széke-előtt bé-ne( vádolhaísák. a ) Erre pedig a’ do
logra minden nemű Szarv kürt alkalmatos, és törvény 
fzerínt » is jó , a’ Tehén, és Bika fzarván kívül: Miért 
nem alkalmatofsak pedig ezek? annak oka adatik gema- 
rában , tudni illik : az arany borjúért , a’ melly - miatt 
keménnyen meg-büntette az Iften a’ Zfidókat.

Eftve vifzfza térvén a’ Sinagógából , Mézzel, ko- 
váfzos kenyérrel, és az efztenddnek bővségét, és kel- 
lemeteíségét jelentő egyéb kedves tíemegékkel meg-ra
jkóit afztalhoz ülnek. Más nap reggel majd mindnyájan 
abba a’ ruhába öltöznek, a’ mellyet halálokra kéízítettek, 
i s  bizonyos imádságokat , mellyek e’ végre rendeltet
tek, trombita ízó-alatt el-mondanak, és nagy ερεβώ
ν e Könyörögnek, hogy az élet Könyvébe írja bé Őket 
az Iften. -

TSÁFOLÁS.

Mivelhogy a’ Zíidóknak köz, és polgári efztendejek 
jóik  hónak első napján kezdődött , a’ mint e5

kö-
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közelebb - való fzakafzban meg - mutattuk , azt akarta 
az Ur kf̂ en 9 hogy ez az uj efztendőnek első napja 
Trombiták harsagásával hirdettetnék-kj^ a* mint írva va- 

- gy°n Moyíes gdik Könyvében: a )  d* hetedik holnapban, 
ä ' búnak első napján , légyen nektek emlékezetre való lnne- 
petek barsagú Trombitákkal. Avagy a’ mint 'a’ Zíidó 
betű fzól : légyen néktek ‘őrömnek emlékezete. És a’ 
mint jelenti D á v id : b ) Fújjatok trombitát a z  uj hóid nap· 
ján y) a’ ti hneptek jeles napján , m ert parantfolat ez Is* 
raélben, és a' Jákob ljlene törvénnyé. Nem más okból 
bizonyára , hanem , hogy ezekkel az örömnek külső 
Jeleivel az Illeni tifzteletre édesgettetvén a’ Zíidó Nép, 
ne hajlana fzokáfa fzerínt a’ bálványozó Pogányoknak 
hamis, és bűbájos Itteni tifzteletök módjára, a’ kik el
kezdvén a’ magok eíztendejét, fok féle áldozatokat mu
tattak * b i  az ördögöknek, és nem az Íjlennek.

XXII §.

Á  BOJTRÓL, ÉS TISZTULÁS INNEPÉRÓL

A 9 4<3ik jeles Innep , a’ mellyet nagy aitatofsággal 
fzeníel a’ Sinagóga , a’ tifztulásnak Innepe , a* 

melly-is azért neveztetett így , mert meg-parantíolCa 
az Iften , hogy ezen a’ napon kiki Lelkét Sanyargatná,
c ) Tizedik napján e’ hetedik búnak , tifitúlásnak igen nagy 
Innepe légyen , és f  zeninek bivattafsék : és fányargajsátok 
lelketekét azon. É s azért hivattatott böjtnek-is.

Az Innep Vigyiláján, avagy az Innep-előtt va
ló napon , korán reggel a’ Sinagógába mennek . és ot
tan , egy hofzfzas imádságot el - mondanak, onnan ha-

A a a za-
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za térvén némellyek egéfz nap bojtölnek, némellyek pe
dig frillen lakoznak. Mert a’ Tahnudban igy vagyon 
meg-Írva: a )  Valaki ezen a'napon fzokásán - kívül többet 
efzik, vagy ifiik , annyi érdeme vagyon , mintha egéfz nap

Ugyan ezen a’ napon ragad a' Férfi egy kakaft, 
az Afzfzony pedig egy Tyúkot, és annak fejével meg
üti háromfzor a’ maga fejét, mondván : Ez a’ kakas, 
vagy: ez a' tyuk , én érettem áldoztafiék - fe l , és légyen az 
én tijZtiilÁfom. Az után el-metzvéu a’ nyakat meg
ölik a’ kakaft , vagy tyúkot, és 3fzor fildhöz vágják, 
úgy, hogy még a’ béle-is ki-diillyön, az - után azon bélét 
a’ háznak tetejére hagyíttyák j Ezek-után meg mosódnak a’ 
fürdőben , vagy a’ közelebb - való folyó vízben. Meg- 
oftoroztattyák ofztán magokat a’ Rabinus - által azon 
módon , a! mint fellyebb mondánk , és fel - óldoztattyák 
attól a’ bűntől, a’ mellyel a’ Sinagógából-való ki til- 
tatáft meg - crdemlették - volna, az esküvéftól, tett-foga- 
dáftól, a’ mellyekkel azon efistendoben magokat vala
mire kötelezték.

Dél-után a. óra-tájban ismét a’ Sinagógába men
nek,- és mindenik olajt vifzen magával a’ lámpásokba, 
a’ mellyek egéfz étfzaka égnek i el-végezvén azonban 
imádságokat, házukhoz viízfza-mennek , és a’ kik az 
nap bojtöltek , az afztalhoz ülnek , ’s az egéfz napi 
koplaláft éttellel, itallal helyre állíttyák. Onnét le-von- 
,ván farújokat, mezit-láb vifzfza térnek ismét a’ Sinagó
gába, cs kótya-vetycre erefztik a’ Törvény Könyvének 
a’ közzépre vivése hatalmát, azonban 3. Rabinusok el
kezdik fen-fzóval az imádságot, a’ kik-közül sgygyik 
nagy kevéllyen fel - kiált: Λ  felső , és alsó Magijlratus- 
fiák engedelmével, és ennek a* Szent Községnek egygyezo 
akaranyával meg·engedjük , hogy a* műi imádság a* bűnön

1 sok
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t ik k e l  eg y sy ü tt e l-végezte tle jsék . Akarván ez-által mon
dani : Imé mi Rabinusok , a’ kik ízentek, és igazak 
vagyunk , hatalmat adunk arra , hogy ez a’ mái imád
ság el-mondattathafsék a’ többieknek, a’ kik bűnösök, 
társafságában! Láddé Kerefztyén olvasó a’ Publikánus ,  
cs Farizeus példáját ? Ez magát ízentnek , és a’ többi 
Embereknél különbbnek vallotta , és ezért a’ kérkedé- 
kenységért el-vettetett , amaz ellenben , mellyét ver
vén, alázatofsan imádkozot, és meg-igazúltt. így történik 
valóban ezekkel a’ kevély Rábinusokkalj Máfokat meg
vetvén, magokat nagy gógöfsen igazaknak lenni, és egye
diül fzenteknek, kiáltyák , és azért meg - keményednek a* 
magok vakságukban. M e r t az Iflen  4’ Kevélyeknek ellenek- 
á l l ,  a z  aU zatofoknak pedig  m a la fz to t ad. a )

El - végezvén az imádságot, újra fokán közö
lök az egéfz étízakát az imádságokban , és a* peniten- 
tzia-tartás gyakorlásiban^ töltik. Fel-virradván a’ nap , 
reggel ismét egybe gyűlnek mindnyájan, a’ mint az  
előtte való napon tfelekedtek, ha Ízombaton talál meg
esni ez az Innep, akkor 6 ,  vagy 7  Férfiak a’ M o y fts  
törvénnyé Könyvéből olvafnak. Az után hoízízas kö- 
nyörgéft mondanak, a* melyben elé-hordják mind azo
kat , a’ mellyeket hajdan a* fo Pap ezen a’ napon ízo- 
kott tfelekedni.

Az eftvéli imádságban meg - változtatéyák a* 
könyörgésnek formáját, és a* hol elébb azon könyör- 
göttek, hogy bé-irattafsanak az élet könyvébe mo^ 
ftan azért efedeznek, hogy petséttellye- bé őket az I- 
ften azon életnek könyvébe, efztelenul el-hitetvén ma
gokkal, hogy azon eftvéli időben petsétli-bé az Iften 
az Angyaloknak küldendő leveleket, hogy valami azok-

A a 3 ban
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ban  k irő l-k irő l e l- re n d e lv e  v a g y o n , a z t  ok m inden 
fogyatkozás - nélkül végbe - v igyék. E z e k -u tá n  az  A fz-
fzonyok m ag -g y ú jty a k  a’ házakban a’ lám pásokat, a* 
m in t fzom baton fzo k o tt le n n i , és így be - fe jez ik  az  In - 
nepet. A ’ m ely rő l, va lam in t a’ m oftani Z íidóknak többi 
in n ep iro l- is  igazán  m ondotta  Isaiás Prófétának ízá ja-által 
a z  U r  Itten  : a )  Ä  ti uj boldotokat, és a' ti Inneniteket 
gyűlöli d’ Lelkem ; meg - untam ,  meg-fáradtam azoknak el
tűrésében , mikor ki - terjefztitek kezeiteket , el -fordítom fze· 
meimet rólatok, és mikor meg-fokasitty átok az imádságot ,  
meg-nem balgatlak,

tzAfolAs

Parantfo lta  M oyíes gdik  K önyvében a’ Zfidó N épnek 
az  I t te n : hogy  nagy Innepléfsel üllenc - m eg a ’ Sz. 

M ihály hav i ujjvílásnak io d ik  nap já t a’ tífztiílásnak In- 
n e p é t ,  Zfidóűl Kápárát. M ert abban m eg  - tifz tú lnak- 
Vala egéíz eíz tendöben  e l-k ö v e te t t  bűnök tő l , ezen  m ó
don : b )  V ö tt  a’ P ap  a z  Ifrael F iainak  egéfz  fokafsá- 
gától k é t b ak o t , egygyet a* b ű n é rt , és egygyet épen- 
cgő á ldozatra  , a’ k ik e t a z  U r  eleibe állatván , íbrso t 
v e t e t , hogy m elly ikét kellene fe l-á ld o zn i a’ b ű n ért , 
m elly ikét pedig elevenen a’ pu íztába  botsáttani. A z t a’ 
B a k o t , a’ m ely re  az  U r  Torsa e s e t , be - m uta tta  épen 
égő áldozatu l az  U rnák  , a ’ m áfiknak p e d ig , ( a’ k it 
3L T em plom ból, és V arasból a’ pu fztára  k e ll-v a la  el-bo- 
t s á ta n i)  fejére rak ta  a’ P ap  az  egéfz N épnek m inden 
b ű n é t ,  hogy v in n é -e l a’ P u fz tá ra  Israélnek m inden  ha- 
m ifság it} A’ m in t e z t  a* S zen t írás m ondja  : Mind a' 
kit kezét annak fejére tévén a' Pap, vallya-meg ’az

Israel
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Israel Fiainak minden bamifiágokat , és minden vétke- 
két , 's bunéket : Mellyekkel Annak a’ fejét meg* 
átkozván , küldgye - ki el - rendeltetett Embertől a' pufi- 
iába. És, midőn el vifzi ti Bak minden barnaságokat 
a* pufzta földre, és el-botsáttatik a’ pufiidban ; térjen-meg 
Aaron a’ bizonyság hajlékába, és le-tévén a' ruhákat, me/- 
iyekbe az-előtt fel öltözött-vala, mikor a' Sz. Helybe ment, 
és ott hagyván, mojfa meg tejléi a’ Sfe. Helyen, és öltözzék 
az o ruháiba, fellyebb pedig a’ 7 d ik , ’s 8dik V ersben  
a’ k é t bakról így fzó l: Allajfa a' Pap a’ két bakot az Ur 
eleibe a’ bizonyság hajléka ajtajához, és forfot vejfen mind λ* 
kettőre, egygyet az Úrért, és máfi a' ki botsátandó bakért. 
A m a f z ó k a t : a’ ki - botsátandó bakért a’ Zfidó b e tű  így 
m ondja k i :  Haz-azel. A ’ m elly ízó  kettőből á ll: HdZ: 
az  a z : Ketske, és Hazai a z  a z  : el-ment: M ert am a 
ketske  bak e l-v a lá fz ta to tü , és a’ T em plom ból k i -b o -  
tsátatván az  egéfz N épnek b ű n e iv e l, m ellyeke t a* P ap  
m e g -v a llo t t ,  te rh e lv e , a’ P u fz tára  m en t. D e :

E ttő l Tokát k ü lö n b ö ző  m ás m a g y a rá z a th a t  ta - 
fz itty ák  élőnkbe a’ Rábinufok am az  Azazel fzónak  R . 
Salomon a z t  akarja  á llatn i: hogy e z  egy valam i nagy 
magas hegynek neve leg y en , av m elynek tetejéről nyak
ra  - ío re  ie - v e t te te t t  a’ Bak. D e  e z  tsak  m erő  R abi
éul! lelem ény , n e m -is  ta lá lta tik  - fel a z  egéíz  S z e n t 
írásban. Málbk pedig , am a Pirke Rabi Éliézer névü 
k ö n y v b en , a z t  m ondják: hogy a z  Azazel Ördög légyen, 
a’ k inek a’ Zíidók azo n  a’ napon áldozni ízo k tak , hogy 
b é -n e  vádollya ő k e t a z  Iftennek  ítélő f z é k e - e lő t t ,  á* 
honnan-is  azon  könyvnek  4Ódik réfzében  ezek  a’ ízó k  
o lv a lla tn ak : Adgyatok Scbobbed. ajándékokat az ördögnek a’ 
tifztulás napján. E z t  m ondják egyéb Rábinufok - i s , de 
lílen te len ség  e z t m e g -is  gondolni} m ert az  Itten  m in t 
íő  Jó ság , és igazság azt nem  rendelheti, követkézén-
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dő-kcppen n e m - i s  p a ran tío lh a tty a , valam i a* m aga tifz - 
tefsége -  ellen v a g y o n j nem  re n d e lte , ’s nem  parantío l- 
ta  t e h á t ,  hogy a z  líráé i F ia i az  ördögnek  á ld o zzan ak , 
a jándékot nyú jtsanak . A z t h o z z u k  a z é rt v é g r e - i s - k i  
e b b ő l: hogy  a z  A za ze l , a z  el - bo tsá tandó , avagy a* 
p u fz ta  helyre  k i-v e z e te n d ő  Bak v o lt, a’ k inek  fejére 
tévén  k e z e it  a’ P ap , az  egéíz  N ép vétkeiről valláfl: tö t t .

N em  kevefsbbé vetekednek a rró l- is  a’ R abinu- 
fo k , hogy  m iném ü e l- r e j te t t  tito k  légyen e* k é t bak
b a n ?  Majmon a z t  ta r ty a : h o g y  a ' k é t baknak  áldozat- 
ty a  ren d e lte te tt- lé g y en  a’ j ó j e f  ellen  e l-k ö v e te t t  bűn 
botsánattyának m e g -n y e ré sé re  ; m ikor tndn i illik : ki- 
fo íz tv án  ő te t am a bokáig való  fok fzinnel fző tt k ö n tö 
séb ő l, a* kú tba  v e te t té k ,  és a z - u tá n  a z  Ismaéliták nak 
e l - a d tá k  ő te t a’ Báttyai. A ’ m elly tse lekede töket Ők 
e l-a k a rv á n  fö d ö zn i, a’ gödölye vérében  m eg féltvén 
Jó íefnek  ruhájá t az  A tty o k h o z  v i t té k ,  m eg -je len tv én }  
h o g y  a z  igen gonofz vad  ö t té -m e g  ő te t  A z t  tan ítty a  
a z é r t  M ajmon: hogy a z  ebből a’ bűnből való k i- tis z tu 
lásra re n d e lte te tt , légyen e z  a z  á ldozat, illyen Szókkal: a )  
A ' m i boldog emlékezetű Rabinufink mondották: Mivelhogy 
é z  a’ tifztúlás n yilvá n -va ló , és közönséges, azért vagyon 
emlékezet a’ bakokról, mert az ákob Fiáinak egéjz Gyüle
kezete Vétkezet a’ j ló fef el -adasában. D e hamiíTan ízó l 
M ajm on ; M ert a’ Jó fcf el-adásában  tö t t  bűnből m eg
tisz tu ltak , ’s Szabadultak elegendőképpen  az  Isra£liták am a 
ho fzfzas Egyiptom i ízo lgalatban . A z o n -k iv ü l e z  a z  
áldozat nem  ren d e lte te tt egy b ű n é rt , hanem  a z  egcfz 
népnek  m inden bűneiért, a’ m in t a’ Sz. írás b izo n y itty a : 
É s mikor el - vifzi a* bak az Ö minden bamifságokat a’ 
jpufzta fö ldre . A ’ ho l önnön  m ag o k -is  a’ Rábinusok

meg-
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m egjegyzik jfalkutban : Hogy ki - nyilatkoztatná , tud
ni illik : az Iften, hogy minden nému bűnökről fzólla- 
ni akar , nevezi a’ bűnt minden ki-telhető névvel : 
Mind & két keiét annak fejére tévén, v ally a - meg a’ Pap 
az lfrae'1 Hatnak minden barmjSágokat , és minden vétke
ket, és bűnöket. Jegyezd - meg : Ä  hamifságokat, vétke
ket, bűnöket: Azt mondják tehát ok : Hogy a’ bamijSágok
nak neve-alatt értetnek o’ leg-terbeffibb bűnök. Ä  bunok-dUal 
a közönséges halálos vétkek j a’ vétek-altat pedig a” tudatlan
ságból , és gyarlóságból el-követett roß, feledetek. Ez az 
áldozat tehát nem tfak egy bűnért tétetett, a’ mi ne
mű volt a’ Jofef el· adása, hanem ez egéfz Israelnek 
minden bűneiért.

Nagy balgatagságot tanít e’ felöl R. Salomon ; 
Mikor kérdi: Mi az oka, hogy jfákob Próféta lévén, nem 
tudta - meg Jßcni jelentésből; hogy jfófefet mm a' vad öl
te-meg, hanem a’ Báttyai adták - el ? 's meg-felel magá
nak; Mert a’ f-oj'ef Báttyai azon Órában , mikor el-ad
ták ötét, a’ magok társajságából ki - tiltani , és ki-átkozni a- 
karták , valaki eket az Apjoknál fel-adja , és ezt az el- 
adáfi ki-nyíl atkoz tatty a ; De, mivel hogy tsak kilentzen vol
tak , ki - nem átkozhatták volna" az árulót , mert e’ dolog
hoz ίο. Jzemély kell , a ért a magok Tárfafságokba bé-fo
gadták az Ifitnt, hogy tizen legyenek ; Ezért tehát nem mer
te az Ifién jfaköbnak a' titkot meg - jelenteni, hogy átokba 
ne (ffen. Hier, a’ s’ fide T. 2Ó. Bibi. PP. pag. 15 so. 
C. IV.

Nevetségre méltó haforló képpen R. Becchaje 
magyarázattya is , a’ ki a’ Népnek bűnét hordozó Bakot 
J sauva magyarázza , a’ ki-óáir. az az: Baknak mon
datot«, mert fzorös volt mint a’ Bak, a’ kitol a’ Ke- 
reíztycneket fzármaznj efzteleníil mondják a’ Zfidók. 
Ezek pedig ama tzikkelyt: és midőn elvijzi a1 bak min-

B b den
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den lamifságokai J  magyarázó Rábinusnak fzavai : Az  
Ifién a’ Zfidókndk minden bűnöket EJ aura téfzi, λ’ mint 
írva vagyon: el-vifzi a’ bak az o bűnöket. A ' bak nem 
egyebet jelent , teem  Eíjí/é , λ’ mmí mondatik ilíoyfés 
Könyvében: a )  Tudod, hogy a' Bátyám Ej'au Sair. BJ?, 
/»vagy szoros. Mondani - fogja Ej'au: ’s vallyon vagyoni 
nékem annyi erőm, hogy el-hordozzam a Zfidoknak Minő
ket lés akkor le-véfii az Ifién azokat o róla, és az o ruházat- 
tyára téjzi, a' melly mindjár meg-verejedik, a' mint írva va
gyon Isaiásnál. b ) Miért veres a’ Te öltözeted , és a'te ruháid 
mint a’ fajtóban nyomóké! Ezt taníttya ama Rabot Könyv, R. 
Moyfes Gerund, Aben-Ezra, és maid tfak nem az egéíz Sina- 
góga. De ezek a’ vakok nyilván-való Iílentelenséget cs 
igazságtalanságot ragasztanak a’ fzemélyt nem válogató 
igaz Iftenre. Mert, meííyik Törvény parantíblíya azt, hogy 
egygyik Embernek a’ bűnéért mánk ízenvedgye a’ biinte- 
téft? Nem de nem Ö maga az llr  lilén mondotta Ezekiel 
Szájjá · által : c )  A' Fiú nem vifeli az Attya bamijságát, 
és az Attya nem vifeli a’ Fia bamijságát. ’s a’ t. Mi
képpen lehet tehát, hogy az Israel vétkeiért bűntet
tesek Esau ? És a’ Zíidók bűneit hordozzák a’ Kerefz- 
tyének ? Igaz ugyan az , hogy az lilén Aíoyíés 2. 
Könyvében azt jelenti: d )  hogy meg-látogattya az Atyák 
bamijságát a’ Fiákban ; de ezt úgy kell értenünk : ha 
a’ Fialt-követói léfznek az Attyok hamifságának , mert 
az Ifién az ártatlant, ha próbállya-is mint Jóbot, és 
Tóbiáft, de foha fém bünteti, nem oílorozza. Meg
vetvén tehát a Rabinusoknak hamis költemény it ·,

Azt
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Azt mondjíuk: hogy az a’ Tzerémónia nem volt 
egyéb, hanem a’ Kriftusnak el -jövetelét árnyék ózó kép, 
a’ ki, a’ mint Szent Péter Apoftol fzól az líraélita 
Fcröaknak: a )  El’ végezett tanatsból, és az Jfiennek eltb- 
beh tudományából el-adatott, és a" bamijjaknak kezek Által 
fii-■függefiztvén, meg - bitétek etet ti ZJidok. A’ két bakok 
az Lir Kriftusnak két termeízetct jelentették, az Em
berit, a’ mellynek egyedül fzenvedni kell-vala, és az 
Iftenit, a’ melly a’ maga fzenvedhetetlenségében, és 
halhatatlanságában meg-maradót. K ém -is gondolhat- 
tyák pedig ezt valami költeménynek, és idegen dolog
nak a’ Zlidók , a’ kiknek Talmud fzerzoi egyenlő ér
telemmel azt taníttyák, hogy az egéíz Szent írásban 
foglaltt minden dolgoknak , és titkoknak egyedül maga 
az el - jövendő Melliás volt vége , és tzéllya. In 
nét köz - mondás ö nálok , hogy a' Próféták nem jöven
döltek egyebet, hanem tjük a’ Mejjuisnak idejére tzéloző dol
gokat. Ha azért a’ Rabinufok azt vélik, noha rofzfzűl 
vélik , hogy ezt a’ Tzerémoniát, és a’ Bakok áldozattyá- 
nak fzer - tartását E[aura lehet alkalmaztatni, mennyivel 
inkáb alkalmaztathatom én a’ Meßdsra, a’ kit árnyekoz- 
tak az ó Törvény-béü minden áldozatok, és , a’ ki- 
Isaias mondásaként; b ) A' mi betegségünket v ifeite, 'és 
fiijdahninkat hordozta , a ki noha bamifsdgot nem t[eleke
den , Jé álnaksag nem volt az e fzdjdban , de a’ Lelkét d  
bűnért adta, és o tudományával meg igazított fzokakat, és 
azoknak h emu (ságit ö hordozta és a’ bűnösök - közé fzdmldl- 
tatott, és o a jokafsdgnak bűnét vifelte , és d’ bűnösökért 
kbaybrgött. Nem kell tehát ennek utánna többé a’ tifz- 
túlásnak Innepét Illyen Tzerémóniával ülleni, mert bé- 
tellyeíedtek McJJiásban mind azok, a’ mellyeknek a’ 
tifztúlás napi áldozatok árnyékozó képei voltának; a’

B b 2 mellyet
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mellyet tovább a’ 7  fi dók ellen ezen világos, és ero's 
bizonyittáífal meg mutatok: El-hifizik, Ók, hogy min
den bűnöknek tellyes botsánattyát nyerik meg a’ tifiz- 
túlás napján, de ez a’ tellyes botsánat nem adatik, 
hanem tsak a’ Maffiásnak el - jövetelekor, a’ mint az 
egefiz Sinagóga meg-vallya, a’ Meffiús illy hofizfizás ké
sésének okát egyedül a’ magok bűnöket adván. El
jött tehát a’ Meffiús, és el-múltak következendő-kop
pén az elébbiek, és ezek között ez az inneplés - is el
töröltetett, avagy, ha a’ Aleffids még-fém jö tt-e l , 
minden bűnöknek botsánattyát fern Ígérhetik magoknak 
a’ Zíidók. Ha azért fzentelni akarja a’ Sinagóga a’ 
bűnök botsánattyára a’ tifztúlásnak Innepét, fizükséges, 
hogy hidgye-el a’ Meffidsnxk már meg-lett el-érkezé
s it , a’ kinek egyedül érdeme-által nyerettetik meg a 
bűnök tellyes botsánattya, a’ mint világoíían ki-mon
dotta ezt az Apoftolok Fejedelme Szent Péter: És nints 
másban Jenkiben iidvöfség, mert nem-is adatott mái kód 
az Ég-alatt az Embereknek , a’ melyben nekünk iidvozídm 
kellene. Aét. 4. 12.

XXIIL

AZ ÁRNYÉKOS HAJLÁKOK INNEPE.

Ötödik Innep, a’ mellyet fzentel a’ Zfidó Sinagóga 
az árnyékos hajlék«, vagy Sátoros Innep, a’ mel

lyet rendelt az Iften Moyfes harmadik könyvének hufzon 
harmadik Réfzében ama hajlékoknak emlékezetére , a’ 
mellyekben laktatta az líráéi Fiait Égyiptomból-való 
ki-jövetelekkor a’ pűfztában, innét hivattatik görögül 
Scenopcgia: a’ Sátorok, vagy hajlékok tfinálásáról.

1 9 6  ^  C 0  )  ^
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Ez pedig a’ Szokás, a’ mellyet tartanak a’ mi 

idönkbéli Zlidók ennek az Inncpnek fzenteléseben. Mi
kor el-végezik a’ tisztulásnak Innepct,, kiki a’ maga 
házának tornátzában a’ fzabad ég-alatt valamely alkal
matos helyt válaSzt, oíztán Zöld leveles-ágakból magok
nak hajlékot tíinálnak, azt kárpitokkal, és erejektől ki
telhető egyébfele ékefségekkel körös-körül fel-tzifráz- 
zák. Noha pedig a’ Moyfes Törvénnyeben tsak nyóltz 
napok rendeltettek erre az Inneplesre, de ezt a’ mo- 
ftani Zlidók kílentz napra ki - terjesztették , ezek köztt 
pedig a’ két első, és két utolsó napok leg-fzentebbek. 
Ennek a1 ki-terjesztésnek, avagy egy nappal való meg
oldásnak azt az okát adják, mert nem tudják a’ hóid 
ujjúlásának bizonyos idejét, és óráját, hogy azért ab
ban a’ pontban, vagy Szempillantásban ne hibázzanak, 
a’ törvénytől ízabott nyóltz napokhoz még egygyet 
ragafztanak. De két illetlenség következik ebből, egy- 
gyik a z ; hogy a’ j hrujalemi Zíidók tsak nyóltz napo
kig tartyák a’ Sátorok Innepét, nem félvén attól, hogy 
hibázzanak, ha azért azok nem hibáznak, a’ mi Zíi- 
daink íém hibáznának, ha magokat azokhoz alkalmaz
tatnák. Maiik pedig, a’ tisztulásnak Innepén, mivel
hogy keményen kell - bojtölni, tsak egy napot tartanak- 
meg , nem félvén attól hogy hibázzanak , ki tetfzik 
tehát , hogy a1 magok Szokáíinak, és Tzerémóniáinak 
meg-tartáíiban nem az Tfteni parantfolattól, hanem a’ 
RabinuSoknak eSztelen találmányitól fügnek.

A.’ leveles ágakból tfiináltt árnyékos hajlékok
ban, vagy Sátorokban való lakáft el-kezdik a’ Zíidók 
az Innepnek első napján, és azokban mulatnak, az 
egéSz Innepen, ottan tíznek, ifznak , cs némellyek még 
ottan-is alufznak,ki vévén a’ betegeket, a’ kik ezen
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törvénytől menttek , ha pedig az efso efik, el - hagy
ván a’ rofzfzúl boltozott tsepego gunnyót, házakba vc- 
Izik magokat.

Az Innepnek vigyiliáján, a’ melly a’ Sz. Mihály 
„ havi ujjúlásnak i^dik napja, azon fzorgalmatoíran gon

doskodnak , hogy azokat, a’ mellyek az Innepre íziik- 
ségelfek, el - kéfzíttsék. Szereznek pálma-fa ágat egy- 
gyet, Myrthus-fa ágat harmat, a* mellyeket két fűz 
ágatskákkal egygyüt egy tsomóba kötnek, fzereznek 
ismét ehez egy Tzitromfa ágat rajta függő gyümoltsé- 
vel egygyütt. Ha pedig ezek a’ fák nem találkoznak 
abban az orfzágban, a’ melyben ok laknak, más válo
gatott, és gazdagon termett fák ágát gyümóltsével egy
gyütt le metfzik.

Az Innep - előtt-való ellve mindnyájan a’ Sina- 
gógába öfzve gyűlnek , és el - mondván a’ fzokott imád
ságokat, kiki egy két jó baráttyát a’ maga hajlékába 
vezeti, kiváltt képpen pedig azokat ( fzokták be-fzóllí- 
tani, a’ kik a’ magok házoknak fzük-volttá miatt az 
el-rendeltt mód - ízerínt hajlékokat nem tlinálhaítak. 
Itten a’ Tselédes Gazda áldván az Iftent, hogy a’ haj
lékok tíinálásáról parantfolatot adót, a’ bornak áldoza
tul-való bé-mutatásával víg, és örvendetes Innepet 
hirdet. Az-után mindnyájan az afztalhoz ülnek, ke
nyeret, gyümoltsöt, és egyéb tsemegéket éfznek, ifz- 
nak, ’s vigadnak, azonban a’ vatforát el-végezvén, es 
az Mennek hálákat adván, a’ kívül-való Vendégek el
mennek, a’ többieknek Sátorit, vagy Leveles hajlékit 
látogatni.

Reggel pálma , Myrthus, cs fűzfa ágakat bal
kezekben , Jobb kezökben pedig tzitrom ágat tartván, 
bé-mennek a’ Sinagógába, az után mind a’ két kéz
ben-lévő ágakat egy tsomóba öfzve fogják , és azzal
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a’ Világnak négy réfze-felé magokat meg-hajtván , 
meg-állapodnak.

Minden nap az egéz Inneplés - alatt, az említett 
ágakkal a’ Sinagógát örvendezve körül - járják, a’ melly 
Tzerémóniának okát adja R. Bechaje a )  mondván: Ä  
korul-juras ά* mcllyet tjelekejzunk , jelenti az Edom ja k i
nak jövendőbeli el - romlását. Edom által értik Rómát, és 
a’ Római Birodalmat. És a' Jdiméusok, az az : a’ ke- 
refztyének veficdelmét , d’ kik ki-irtatnak é világból.

A’ Sátorok Innepének 7dik napját hívjak : f{0- 
fanna rabba: nagy Szabadulásnak. És azt fok biibájos- 
ságokkal viliik. , mivelhogy el-hitetik magokkal : Hogy 
az lilén azon a’ napon rendeli-el, mennyi efsó efsék 
egéfz efztendoben ; azon a’ napon küldi-cl az Angya
lokat , hogy ki - töröllyek e’ világból azokat, a’ kik 
a’ halálnak Könyvébe bé - írattak. Azért némellyek e- 
géíz ctfzaka bizonyos magán-való imádságos házakban 
virrogatnak. Reggel pedig meg-fűván egy kürtöt , a’ 
Sinagógába Öfzve hijják magokat , és ottan hofzfzas 
Könyörgéíl mondanak , hogy érdemefsek legyenek be- 
irattatni az élet Könyvébe, a’ mellyet mikor el-végez
nek , kezekben tartván amaz ágakt, nagy pompával 
hétízer meg - kerülik a’ Sinagógát.

Nyóltzadik napon ebéd-után el*bontyák a’ zöld-le
veles Sátorokat, melly napon törvény - fzerínt, bé-kelte
nék fejezni az Innepet-is , mind azon-által a’ Rabi- 
nusoknak rendeléséből , a’ mint immár oda fellyebb-is 
említőnk , hozzá-adatik a’ 9dik n ap , a’ melly napon 
a’ Törvénynek Jegyefi válafztatni fzoktak e’ követke
zendő módon.

Meg-
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Meg - mondottuk immár ennek előtte j hogy a’ 

Zíidók fel - oíztptták a’ Moyfesnek 5. Könyveit annyi 
letzkére , a’ mennyi fzombat vagyon egy egéfz elzten- 
dőben , úgy hogy , el-vegező'dvén az eíztendő , vége 
légyen a’ Moyfes öt Könyve olvasásának * is j Minthogy 
pedig annak az utolsó fzakafznak olvafása a’ Sátorok 
In népének utolsó napján élik - meg; ketten válaiztat- 
nak , a’ kik a’ törvény Jegyefinek hivattatnak. Ezek
nek a’ Tifztyek az ; hogy egygyik a’ Moyfes Könyvei
nek utolsó letzkéjét , a malik pedig az elsőt olvaíTa. 
Az első hivattatik Hbatan Torab a’ Törvénynek jegye- 
fe , a’ máfodik pedig- Hbatan Berescbitb. A’ kezdetnek 
jegyeíe. AT kik a’· Zfidó Sereg· által a’ Sinagógaba nagy 
pompával bé- vezettetnek , és onnét házokhoz azon 
pompával ismét vifzfza vezettetnek. Azért választat
nak pedig ketten , mert a’ JRabinulok törvénnyé - ál
tal az vagyon ki - rendelve : hogy mihelyeft el - végzi 
egygyik a’ Moyfes törvénnyének utolsó fzavait , leg- 
ottan ei-kezdgye a’ máíik a’ Teremtés Könyvének el
ső réfzét ; El - végeZŐdvén ofztán a’ letzke , utólszor 
meg-kerülik a* Sinagógát magokkal ki- vévén minden 
Törvény Könyveket , a’ mellyek abban találtatnak, és 
igy véget vetnek- az Innepnek.

TZÁFOLÁS.

A  9 hajlékok Innepe rendeltetett ^hajdan az Iílen- 
által amaz Igékkel: a.) És lakjatok, árnyékos haj

lékokban hét napig , minden a' ki-az Israel nemzets égeb éli 
hajlékok - alatt lakjék, hogy meg - tanúllyák az utánnatok va
lók , bogy hajlékokban laktattam az Israel Fiait, mikor ki

hoz·

^ 5  (  °  )

a )  Lev. *3. 4*.



201

hoztam okét Égyiptus földéből. A’ melly fzókből vilá- 
gofsan ki - tetlzik , hogy nem máft akart az Iftea en
nek az Innepnek rendelésében , hanem , hogy fzünte- 
len fzivében tartaná a’ Zíidó Nép emlékezetét ama jó
téteménynek, a’ mellyet vettek az Iftentol az ő Attyaik 
az Egyiptomból-való ki-jövetelben. Nem kötelefsek 
tehát a’ Kerefztyének annak meg - tartására a’ Melltás 
el-érkezfése után.

( Ο )

§. XXIV.

A’ TEMPLOM SZETELESÉNEK INNE-
PÉr ó L.

R égi fzokáía vóltt a’ Sinagógának a’ Templom , és 
az oltárnak innepét (a ’ mellyet Zfidóiü Hhanuccá- 

«ak neveznek) meg-ülleni. Mellyet a’ Makabéufok 
az Antiokus Épifanes - által meg - fertéztetett Templom
nak ki - tilztítása - után rendeltének ezen fzókkal: a )  
És rendels Judas , és az Shtyafiai, és az lsraélnek egéfz 
gyülekezete , hogy meg-tartafsék az oltár Szentelésének nap
ja az ó ideiben ejztendor'ól efztendóre nyoltz napokig d  
Kaleu havának 25. napjától-fogva örömmel, és vigafsággal. 
Ezt az innepet meg-tartotta Kriilus urunk- i s  , és tfu- 
da tétellel meg-tifztelte b ).

A’ moftani Zlidók , a’ k:k el - vefztvén az Iften 
ismeretségét, el vefztettck egygyütt a’ regi történetek
nek , és hagyományoknak igaz tudománnyát-is , fokkal 
különbb okát adják ennek az Innepnek, és azt mond
ják : hogy ez az Inneplés rendeltetett légyen ama tfu-

C c dá-
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dának emlékezetére, mellyet tett az Iílen akkor , mi
kor tudni illik ; egy kevés tifzta oki , a’ melly tlak 
egy ctfzakára elegendő lehet vala, ízüntelen egett, és 
a Templomban nyóltz egéfz papig elég v o lt, ’s még 
fém fogyott-el; sót femmire fém keveísebbedett- meg. 
A’ dolognak, miképpen lett légyen, történetét, igy be- 
fzéllík a’ Zíidók : Minek Manna /Intiokíts Kira'y az Ifién 
népének igen kegyetlen üldözője meg - firteztette volna a 
Templomot, és az oltárt , és a Sz. falakat, tetfzett az 
Ifiennek , hogy d' Makabéufok meg-győzvén a- görögöket , 
ki-tifztitanák a’ Templomot, és annak falait , és 01 tarját, 
újra helyre állítanák , és f i i  - Szentelnék , akarván , pedig , 
hogy a’ Törvény parantfolattya - fzerlnt a j  a' lámpás ab
ban mindenkor égjen, midőn o’ Szent olajt kerejik , éí dr- 
ról kérdezősködnek , z'me tapafztallyák: hogy azt a' Görögok 
ki-öntötték , és az ámpolnáikat mind i f  zve törték, él-annyira, 
hogy az olajnak tjak éppen igen kevés réfzetkéje maradott- 
meg, tf’ melly tjjak egy ctfzakára elég lenne , el-tartott 
mind azon-által , λζ Ifiennek hatalmas  ̂ ereje - által t egéfz 
nyóltz napokig; íogy ázeri swwek ő’ tfudának eleven emléke
zete meg - maradna , ű’ rendeltetett (  úgy mondjak )
ez <jz Inneplés. Ezt Ők üres fzóval mondják ugyan , 
de meg-nem mutattyák. Inkább kell tehát hinnünk a’ 
meg-lett dolognak , a’ mellyet a’ Szent írás az imént 
említett helyen elé* hoz , és a’ mellyel Zíidó jóiét’-is 
meg-cgygyez b ). A’ Zlidók moftan ezt az lnnepet
világofság napjának nevezik.; Mert első napon egy 
lámpád gyújtanak - meg, máíod napon kettőt, és igy 
fzaporodik a’ világofság fzáma egéfz nyóltz napokig , 
a’ mellyeken az Innepet fzentelik. Ezt az el-puíz-
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tűltt Templomnak hivságos Innepét a’ Keresztyenek meg
tartani nem kötcleísek, a’ kiknek ép Templomok va
gyon.

(  ο  )  (?^gk 2 0 3

XXV. §.

A’ SORSOKNAK INNEPÉRŐL.

U tolsó innep , a’ mellyet a’ Sinagoga fzentel, a’ for- 
Jfoknak Innepe , a’ melly rendeltetett annak em

lékezetére, hogy hajdan Efztber Királyné meg-nyerte 
Afverus Királytól vifzfza vételét ama kemény parantfo- 
latnak , a’ mellyel Amannak tsalárd hizelkedésére-meg 
parantíoJta - vala , hogy a’ Zfidók az Ó fzéles Birodal
mának minden helyein meg - óletteísenek a )  És ez az 
innep mondatott Purim i az az : foríök innepének, mert 
a’ kevély Aman Adür. havában Purt, avagy Sorsot ve
tett , melly napon , és holnapon kellene a’ Zfidó Nem
zetnek egy lábig meg - ölettetni } de különben esett- 
meg a’ dolog, Mert Λτηάη fel-akafztatott, a’ Zfidók pe
dig megr tartattak , és ezért oíztán ezt az áldott .na
pot innepleni kezedették.

Két napig tart ez a’ Zfidók Innepe, a’ melly 
bojt-elo hava. újságának i4dik napján efik. Első na
pon minden örömnek, és vigafiságnak neki erefztik ma
gokat, úgy hogy azt mondanád, hogy nem Innepet , 
hanem farfiangot tartanak. És ezt tselekefzik a’ Ra- 
binufoknak tanátstsokból. Ezeken a’ napokon folytat- 
hattyák pereket a’ Kerefztyének-ellen, mert hatalmas 
(úgy mondják) az akkorban uralkodó égi Planéta.

C c 2 Az
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Az Inncp-előtt-való napon bójt"lnek annak a’ 
böjtnek emlékezetére , mellyet Ej Zita , és Mardokéus 
fzerzet*vala. Ellve a’ Sinagógába mennek, és, m'kor 
él-végzők imádságukat , az Ej ziher Híjtoriáját olvaísák, 
nem nyomtattatott, hanem egy Pergatrunára valami kü- 
lbn‘5s tentával pontok, es hangzó iegyzéfek-nclkül írott 
könyvből. Valahányízor pedig az Amá a neve eló-j“<n , 
lábokkal tombolnak, Z‘>rgéíl tefznek, a’ gyermekek pe
dig kalapátfokkal , és arra el-keízítctt íulykokkal, fó- 
t'-rokkel a’ padokat verfent verik, mintha ez-által a’ 
magok régi EHesengöknek agyát, fejét fTzve t^rni akar
nák, bé-fejezik azonban az olvasóit, és mindnyájan 
fel-kiáitva, mondják : Atkozott légyen Záres az Ámen Iv- 
ksége, és áldott az Efztber! átkozottak légyének A gonofz- 
jzak, áldottak pedig a' Zjidék! Ezek-után a’ binagógából 
házokhoz viizíza térven, gazdag, és friíTen el-kéízí- 
tett vatíbrához ülnek, és íz oka fokon- fellyül efznek , 
ifznak , mert ennek az Innepnek leg-nagyobb tisztes
sége az illyen dobzódó vendégeskedés, és réfzegeskedes.

Az Innepnek reggelén mindnyájan a’ Smagógá- 
ba gyűlnek, cs valamint az előtte való ellve azon 
Tzerémóniával olvaísák az El ziher kónyvéf. Ajándéko
kat - is fzoktak ezen a’ napon adni a’ Meílerek a’ ma
gok Tanítványnak, a’ Gazdik a’ házi T elednek , az 
Atyák , a’ Magok .gyermekeinek , az Tnnep eílvéjén 
tartoznak mértéken fellyül , és annyit innia , hogy az 
efzeket-is el-vefzejtsék , annak (tudni illik) emlé
kezetére } mert Efzter Királyné akkor nyerte - meg a? 
Zíidóknak fzabadűlásokat, mikor Afvérus Király a’ bor
tól, meg-hevü'ltt ; Innét azt tanittya a’ Zsidó Talmud- 
a )  Tartozik az Ember a’ Purim, vagy Sorsuk Innepén ma-
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gát úgy neki vidámtani, és annyira meg - réfzeglteni, hogy 
ne tudgyon kiilönhbséget tenni az átkozott Amán , és az 
áldott Mardokéus - között. E s ,  mivelhogy afna Ziidó fzó 
Libjhmi magát vidamitani. Ad melly azon a’ helyen a’ 
Tahmidban vagyon , két féle értelmű ; Ezt R. balomon 
vilagofsabbun igy magyarázza : Lebiftbacbar héja n. Az 
az : Borral meg - réjsegíteni. Ad Rabinusok ezt a’ ma
gok parantiolattyát erősíteni igyekeznek két Rabinufok- 
nak példájával, a’ kik olly buzgón , olly derekafsan 
meg - tartották ezt a’ törvényt, hogy az egygyik meg- 
rélzegedvén meg-ölte a ’ másikát , a’ ki-halbnló kép- 
pen réfzeg volt. Ezek ad Talmud Szavai : Bábbá , és 
Ráibbi Zira vendégséget üttötek purim Innepén, fd~ támad
ván pedig Rabba , meg ■‘Ölé Zirát , más nap reggel meg- 
virradván , irgalmafságot kért, és fel - támajztotta a halot
tat i És len , hogy ismét öfzve főnének ni a fik ejztendoben-is, 
ugyan azon az lnne pen 3 Monda azért Rákba ad Zirának : 
Nojzfza üjsünk vendégséget , és réjzegedgyünk meg-újra ! 
Félédé Zira ·> Ne bolondozz (úgy m ond) nem mindenkor 
éjik-meg a' tfuda.Imé ama buta efzü Talmudifiáiknak fzép, 
jeles tanítások , ad melly, valaminthogy igen nagyon 
meg - egygyez az Epikurus tudománnyával , úgy fokát 
különbőz az Evangyéliotnnak , és Apoftoloknak paran- 
tfollattyától , ad melly azt mondja: a )  Meg-ne réfze- 
gedgyetek borral , melyben bujaság vagyon, b )  Sem ad ré
fzeg fék , fém az átkozódok 's ad t. az Ifién orfiágát nem 
bírják.

C c 3 XXVI.
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XXVI. §.

A’ ZSIDÓKNAK KÉZ-FOGÁSOKRÓL, ÉS
HÁZASSÁGOKRÓL.

Sok*, és különbb - különbb - féle Tzerémoniájok , és 
fzer - tartáfok vagyon az Ő házafságukban, a’ mel- 

lyek - közzül a’ főbbeket itten elé-hozzuk. Minek 
utánna a’ Jegyes a’ Jegyefsel az el - jegyzés , vagy gyü- 
rüzés kötésiről, és idejéről meg - egygyeztek , öfzve jő
vén a’ fzülék , és jó Barátoknak fokafsága, kéz-irás- 
által a’ Tanuk-előtt meg-tartatik az el-gyürüzés , a’ 
melyben az Atya , vagy Anya magát arra kötelezi , 
hogy hajadon , vagy özvegy Leányát ar Jegyesnek en
nyi fzamű jegy ruhával, és pénzzel - által fogja adni; 
a’ Jegyes pedig ellenben azt fogadja, hogy ő mind 
azokat meg-fogja híven tfelekedni , valamellyek a’ ha- 
záfsági el-jegyzéskor a’ Feleségnek hafznára fel-fzok- 
tak tétetódni j Az után el - rendeltetik az idő az öfzve 
adattatásra , és a’ házafsági , Moring levél a’ Tantik
nak , és Jegyefeknek nevökkel meg - erősítetik.

Az el-jegyzés-után az öfzve - kelésig folyó napo
kat nagy tifztefséges magok viselésével töltik a’ Je- 
gyekfe, különbb vagyon a’ Jegyes Legény az el - jegy
zett Leánytól, úgy hogy, fém játékba, fém egy ház
ba magánofsan egygyüvé íoha fém mennek , hanem 
Szüléiknek, vagy Atyafiságos jó Barátyoknak jelen-lé
tökben.

Az öfzve adattatás , vagy mennyegző előtt-va
ló napon mindeneket el-kéízítenek, a’ mellyek azon do
loghoz fzükségesek. A’ nofzo Leány, avagy az özvegy 
el-jegyzett ízemély-is a’ fórdőbe mégyen , és az e-

géfz
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gcfz teilet a’ vízbe mártya , oda pedig őtet fok Afz- 
ízonyok késérik. Az mennyegző Napián , ( a’ melíy 
a’ hajadon Leányoknak Szerdán fzokott lenni , az öz
vegy Alkonyoknak pedig Pénteken) mind a’ kétjegyes 
draga ruhákba , és fokfzor gazdagabba , hogy fém lór
ik magával hozná , öltözik $ Akkor a’ VŐ-legény, e- 
lóbb az imádságát a’ Sinagógában el-végezvén, a’ Je
gyeikének házához vezettetik, és a’ házba , a’ hol két 
koma Alzfzonyok - között egy ékeden fel - kéfzített izék
ben ül a’ Jegyes, bé - menvén , négy fzegletü paláft- 
tal , a* melynek minden fzegletén rojtos dnórok füg« 
nek , a’ m aga, és a’ Jegyefsének fejét bé-takarja. 
Az után a’ helység Rábinusa egy borral tellyes poha
rat véfzen , és bizonyos hála adásból álló áldáft mond, 
magasztalván az Iílen t, hogy a’ házafságot ízérzetté, 
az után abból a’ borból valamelly réízt meg-ifzik, a’ 
többit a’ Jegyes mellett Jobb kéz-felöl üló Koma 
Afzfzonynak adja , a’ ki a’ Vö - Legénynek , és 
Meny - Afzfzonynak nyuitya , hogy meg - igyák. El
végezvén az italt , a’ Vő-legény egy arany gyűrűt ád 
a’ Rabinus kezébe , a’ mellyet minek-utánna azon 
Rabin a’ körül - állóknak meg - mutatta, a’ Vo-Legény
nek vifzfza adja, a’ k i-azt a’ maga Jegyesének mu
tató ujjába alkalmaztattya , mondván : Ezen gyűrűvel 
légy nékem el - jegye ve a’ Moyfesnek , és ísraelnek jzokdfa 
Jzerint. Mikor a’ Vö-Legény ezt ki-mondja, a’ Ra
binus az örömnek külső jelenségére a’ maga kezében 
lévő poharat a’ földhöz , vagy falhaz vágja , azonban 
az egéfz Nép fel-kiált Besimam tob! az az : Szeren- 
tséjjen ! Az után ismét a’ Rabinus, m ás, borral tellyes, 
poharat véfzen , és el - mondván az áldáft, hogy az 
Men e’ jelen való Személyeket a’ házafságban öfzve 
kötötte , a’ borból valami réfzt meg - ifzik, a’ többit
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nyujtya a’ Meny Afzízony - mellett bal-felöl ülő Ko
ma Afzfzonynak , a’ k i- is , valamint oda fellyebb, ál
tal adja azt a’ VŐ-Legénynek , és Meny Afzfzony
nak hogy igyák-meg. A’ Rabinus pedig öfzve töri 
azt - is azt mint az elcbbeni poharat.

Ezek igy m eg-Lévén, a’ Férfiak más Szöbába 
mennek , a’ hol el - olvafsák a’ házafság levelet, a’ Ra
binus pedig a’ Vö-Legény kezébe adván a’ maga Pa* 
láftyának végét, meg-eskütteti őtet, azonban újra bort 
hoznak, és , mikor különbb - különbb féle sok áldáfo- 
kat azon borra reá birbitélt a’ Rabinus, a’ jelen lévők
nek adja , azt azok meg - iván , haza mennek , ’s 
egyedül magokat hagygyák a’ Jegyefeket , és a’ körü- 
löttök forgódó Afzfzonyokat j Ezek ofztán a’ konyhai 
efzközöknek Zőrgetésével , és egy kevés ideig tartó 
énekléfsel a’ Vö-Legénynek, ’s Meny Afzfzonynak mu
latságot tefznek, azt pedig azért tfelekefzik: Mert 
magais az Iften , midőn Évát Adámhoz vezette, elébb 
a·’ haját szépen öfzve fonta , az után nagy vígan, a* 
paraditfonba bé-vezette , az Angvalok pedig Síppal , 
dobbal, trombitákkal ckeíTen zengő mufikáü tettek j az 
első tántzot önnön maga ijárta-meg az Iften , és igy 
Adamnak, ’s Évának Vo-félykedet a).

A’ mennyegző napjának eftvéjén a’ JegyeíTek 
vatforához ülnek j itten a’ Vőlegénynek egy hofzfzas 
imádságot kell énekelni, mennél fzebben, és kedvefteb- 
ben énekei pedig a’ Vőlegény, annál jobban tetztzik 
fzeméllye, és annál jobban ízereti Őtet a’ mellette ulo 
Meny-Afzfzony i többízör történik'pedig ez az ékeflen 
való éneklés kevélységből , és a’ Meny - Afzfzonynak 
kedveskedő hizelkedésbol, hogy íem az Iften Sz. Ne-

Vé-
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vének ditsérésébol» és inkább pajkoíságból, hogy fém 
aitatofságból nyikorog a’ Vo-Legeny.

Azonban kiáltyák némellyek, hogy hozzák-felaz 
Afztalra a’ Tyúkot , ’s tojáft, az után a’ Vő-Legény 
ád a’ Meny - Aízízonynak abból a’ tyúk húsból egy da*; 
rabot, a’ meg - maradott réfzét pedig két kézzel ra
gadják , mind férfiak , Afzfzonyok egy arán t, egy más 
kezéből , sőt fzájából-is , mint az éhes kutyák , nagy 
kiáltozáfsal , és nevetséggel. A’ tojáft pedig, mint 
hogy, sületlen , egy másnak fzeme közé hagyigállyák, 
vagy pedig, ha valamelly Kerefztyén találkozik ottan , 
ennek a’ fejéhez Sujtyák , ezt a’ végre tfelekefzik , 
hogy valamint a’ Tyúk , örömmel, éŝ  fájdalom nélkül 
tojik , ollyan könnyen, és vígan Szüllye Gyermekeit 
ez a’ Meny - Aízfzony - is. Azonban a’ Vatsora u- 
tán egy az elŐ-kelo Vendégek - közül ragadja kezénél 
fogva a’ Vőlegényt, az Afzfzonyok közül - is a’ főbbik 
a’ Meny Afzfzonyt , és igy a5 többi férfiak a’ férfiak 
kai , az Afzfzonyok az Afzfzonyokkal ( hogy már )  az 
Iften parantfolattyából egy Alitzva névü tántzot jár
nak.

Az után mikor a’ Vő-Legény a’ Menny Aía- 
fzonnyal el-hálván, egy márt teft-ízerint meg-ismérik, 
a’ Vő - Legénynek a’ Meny - Afzfzonyhoz közzelíteni 
élete vefztése alat tiltatik mind addig, miglen Ő a’ havi 
vérből való ki-tifztúlás után meg-nem fürdik, és a’ 
folyó vizekben meg nem mosódik.

A’ Vő-Legénynek nyóltzad napig a’ házból az 
Emberek közé ki-menni nem fzabad , de mind azon 
á'tal Szombaton mind a’ VŐ-Legény, mind a’ Meny- 
Afzfzony a’ Sinagógába el - mennek , és hatalmok va
gyon nékik hét Ferfiát válafztani kedvük-fzerint, a’ kik 
olvashafsák ezen a’ Napon a’ Moyfes könyvét 5 Olvafi-
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21Ö
sák oíztán a’ Teremtés Könyvének 24. réfzét, a’ mely
ben Abraham a’ maga hiv ízolgájának Éliézernck paran- 
tfolatot ád , és él-küldi ótet , hogy az Ura Fiának 
diáknak Feleséget keresiae. El-végezvén a’ Sinagógá- 
ban Könyörgés «két , a’ V<>-Legényt haza kos érik , a’ 
ki-othon marad mind addig , mig a’ Meny-Afzfzooy 
tifkt'ilásának nyóltz napjai el-nem múlnak. A’ Meny- 
Afzfzony a’ maga Meoyegzejének napjától - fogva ízor- 
galmatos gondot visel arra , hogy az ö hajának“ Szálait 
jfénki meg-ne láfsa , mert el hitetik magokkal, hogy 
ha valaki tfak egy haj ízálát-is m eg-látná, annál- 
fogva akafztanák - fel Ókét pokolban.

TZAFOLÁS.

A z t tartyák , a’ Zíidok , hogy az Ember notelen- 
ségben bún-nélkül , vagy leg-alább a’ bűiben e- 

Scsuek vefzedeíme nélkül nem élhet, azért a’ Leányo
k a t, mibelyeíl mohosodnak , avagy a’ tizen két efz- 
tendot meg - haliadják , leg -ottan Ferinek adják , a’ 
Férfiakat pedig tizen nyóltz efztendős korokban a’ há- 
Zafságra reá kínfzerítik , úgy hogy , a’ ki ezekben 
az esztendőkben , vagy leg alább a' tájban meg nem 
házasodik , azt állíttyák, hogy meg-Szegi az HÍ ennek 
ama nagy parantfolattyát: Nevekedgyetek, és fokapeágyatők , 
és töltsétek·hé o’ fblaet a) De mennyire távoznak-el a* 
Szent írásnak igaz értelmétől , magából azon elé-ho
zott tzíkkelybőí ki-tetfzik , mert nem parantfolta a- 
zon Szókkal az Ilten , hogy valaki meg - házasodgy ik , 
Vagy Férjhez mennyen , hanem egyedül meg-áldotta 
első Szüléinket, és adót nékik erőt a’ magokhoz ha
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fönló Embereknek nemzésére. Tmé a’ Szent írásnak 
egéfz tikkelye' És teremte az Jßen az Embert az o képé
rt : az IJti.Mik képére teremte otet , Férfiúvá , és Ajz- 
ßony Állattá teremté eket. Éj  meg - áldd az Ur Ifién o- 
ket , és monda : Nevekedgyetek, és fokasodgyatok , és töltsé
tek -bé a’ földet , és hajtjátok azt birodalmatok alá. Nerti 
mondja a’ Szent írás, farantfolá nékik 5 hanem s meg-ál- 
dá okét. Áldás volt az tehát , és nem parantsolás.
Azon-kivU , hogy ha ezekből a’ Szent Jrás Szavaiból 
a’ házafságra kötelezd parantíblatot Szabad-volna ki
hozni , az kivetkeznék ebből , hogy a’ barmoknak , 
és efztelen állatoknak - is , a’ kik nem értik a’ parantfo- 
la to t, és nem - is alkaimatofsak a’ parantíblatnak bé - vé
telére , ugyan azont parantfolta- légyen az Itten : hogy 
meg-házafodgyanak, és férjhez mennyének, mivelhogy 
azon egy igékkel fzól ezekhez-is. a )  És meg-áldd a- 
zokat mondván : nevekedgyetek , és Sokasodgyatok , és töltsé
tek-bé a tenger vizeit , és a’ madarak Sokasodjanak a’ 
a földön. Hibáznak tehát nagyon a* Zíidók , mikor
azt el - hifzik , hogy azon tzikkelyben minden Ember
nek meg· légyen parantfolva a’ házafság, és ugyan 
mindjár 18* esztendős korában. Vallyon azt mondándjuk- 
e’ itten , hogy amaz olly fok, és olly nagy Szent Embe
rek , és az Iftennek válafztotti, a’ kik házafság - nél
kül , ndtelenségben eltek, az Itten térvénye - ellen 
tfeiekedtek, és vétkeztenek ? Úgy mint : Illyés, Eliséus , 
Jeremiás Dániel, és több máfok ? a’ kiket az Itten fel* 
magafztalt, fok tíuda tételekkel ékefitet, prófétai Lélek
kel meg - áldot.

D d 2 XXVII.
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XXVII. §.

A’ HÁZASSAK ÉL-VÁLÁSÁRÓL, ÉS AZ
EL-VÁLÁS LEVÉLRŐL.

Azt fcamttya közönségeden az egéfz Sinagóga, hogy 
vagyon a’ Ziidóknak az el-válásra hatalmok, el- 

annyira; hogy a’ Zhdó Férj el - botsátbattya, és útnak 
ereíztheti a’ maga Feleségét, ha reá ú n , és neki nem 
tetztzik. Ezt taníttya (mondok) és egygyiitt paran- 
tsoilya , hogy ez a’ dolog az cl-válás Levele-által lé
gyen-m eg, a’ melly levélnek ei-kéfzítéfet fok tsavargó 
bübájofságokkal terhelik-meg a' Rabinuíok, mert, hogy a- 
hoz nehezebben juthadon a’ Feleség tsercio Zíidó, azt ke- 
méanyen parantfoliyák : Hogy az az el * válás könyve 
Pergámendra, gömbölyű betűkkel, írattad ék, ’s ne fog- 
lallyon magában fe többet, fe keveílebbet tizen két 
Lined nál. Mert az el-válás Zíidóúl Getnek mondatik , 
a’ melly fzóban lévő Rét egygyütt - zengő betűk a’ Zd- 
dó Aritmetikában 12. fzátnat téfznek. Az Iró-Deák- 
ollyan légyen * a’ kinek íemmi ncmii Atyafisága, és ro
konsága nintfen azon házas fzemélyekkel, vagy azok
nak Tanúival, egy feóval: úgy meg-terhelik , és annyi 
nehézségeket ízaporítanak ehez, hogy ugyan nagy fá
radsággal, és idő halUdckkal lehet helyeden el-kéfzí- 
teni az illyetin válás levelet. Ennek pedig azt az okát 
adják: högy az-alatt az idő-alatt az egy m állal hábor
gó házaílaknak a’ meg-békéllésre idő hallafztáfok le
gyen, és az el-kezdett el-válásnak ízándékátói el-ál- 
lyanak, ’s a’ törvénytől engedtetett fzabadsággal olly 
annyira vifzfza ne éllyenek. De ravafzság az d dol
gok } mert, nem téfznek nagy kérded:, és Dijj.kulid fi az

el-
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el-válásnak okaiban, hanem egyedül az el-válás-köny
vének meg-írásában akadoznak. az el - válás * leve
lének pedig ez a’ Jíyhffa, és formája: p. ó. a )

Ä  Világ tér* Hiteseiül-fogva sfykáik eíztendoben , 
Tisri hava első betétiek negyedik napján } En ffiaák vezeték 
névvel Ekendorjf Rabbi AbrabámmM Fia , a’ ki-mojhn 
Prága VarafIában bázas , tüzes gazda lévén , lakom , 
Szakai akaratomból, mm ten erbltetés-néMil fel-tettem ma
gamban , bogy tégedet Plimdle Sárát, vezetek névvel Trim- 
tnerle, Merj ebi Rabbi Levinek Olmitzban f i  'illetett Leányát, eddig 
az ideig Feleségemet Szabadon botsáfsalak; yf mint-is rólad le- 
mondok, tőlem el-erefztlek, és abban a% Szabadságban hagylak, a' 
melyben voltál, mikor hozzám feleségül jöttél, bogy. taka- 
rodgyáil, ά  kedved -Jzerint menny, dfor tetztzik; ezt 
pedig néked Jenkife tiltsa - meg mofiantói-fogva, örökké. És igy 
ez-által tellyes engedelmet adok , bogy máshoz Férjhez me- 
ibf/f i Ewwefc nagyobb bizonyságára pedig ibol a’ leveled a' 
Moyfesnek törvénnyé, és az Israé'nek Jzokáfa-Jzerint.

Az után a’ Rabinus újra meg-kérdi a’ Férfiat, 
ha ugyan kéfz akartva botsáttya - e’- el a’ maga Fele
ségét? és, mikor Ő azt feleli: hogy δ fzabad akarat- 
tyából tselekeízi ezt. A’ Rabinus meg-parantfollya az 
Afzfzonynak, hogy egygyik tenyerét a’ maiik melle 
teriefzfze-ki, hogy a’ válás-levelet úgy meg - tarthaíla, 
hogy a’ földre ne efsék, azonban δ a’ kezét ki - ter- 
jefzti, a’ vóltt Ura pedig a’ levelet néki adja, újra 
mondván: Ez (C te el-váláfod. ezt az Afzfzbny el - ve- 
fzi, ’s a’ Rábinusnak nyujtya, és fzabad fzemély lc- 
fzen, úgy hogy 40. nap - múlva férjhez mehet.

D d 3 TZÁ-

a) Libellus repudii BuxtorE C. XXIX.
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Szabad volt az ó térvényben a’ Zfídóknak igaz, és 
törvényes ókokból Feleségöktól el-válni, és máflal 

még az elébbeninek éltében-is öfzve házaíodni. a) Λ.’ 
mint írva vagyon Moyfesnek ^dik könyvében : Ha va- 
lamelly Ember Feleséget véfzen, és nála léfzen, és nem ta
lál kedvet fzernei - előtt rútságáért : írjon válás levelet, és 
adgya kezébe, és botsájja - el azt házától. Meg-engedte 
ezt az Ur lilén , mint a’ terméfzet törvénnyének fő 
Ura , a’ meg történhető nagyobb gonofzoknak , tudni
illik : feleség ölésnek , a’ törvénytől - való el-fzakadás- 
nak , és több ezekhez hafonlóknak el - távoztatására i 
meg-engedte ismét ezt az Iften , hogy el-vonná a’ 
maga Népét a’ bálványozó Pogányoknak illetlen ízo- 
kásitól a’ kik, ha femmit fém találtak-is meg-féddéfre 
méltót feleségökben , mind azon-által tíak egygyetlen 
egy valamennyivel keménnyebb fzó elég ok volt , hogy 
a’ háztól, ’s házafságtól el-űzzék az Afzfzonyt b ). 
így a’ Sámfon Ipa minden ok - nélkül, és tíak hivsá- 
gos , eíztelen gyanúságból, mintha gyűlölné az Ő Leányát 
a ’ Sámfon , el-valafztá ettől, és másnak adá feleségűi 
etet. e j. Jfüérus meg veié, a’ Királyi Palotából ki-Véré, 
és el-üzé magától feleségét Haßbit, tfak egyedül a- 
zért,hogy mindjár első parantfolatra bé-nem ment a’ Király 
eleibe , a’ ki meg-akará mutatni a’ Népeknek , és Fe
jedelmeknek az ő fzépségét , mert igen Jzép vala. 
Hogy tehát a’ Pogányoktól Vagy ebben-is meg-különb- 
böztetnének a’ Zíidók , oda engedte az lilén az ó Szí
vok keménységéért, hogy ezek-is el-bots áthatnák ugyan 
feleségeket magoktól, de leg-alább elegendő, és igaz okok

ból ,

a) Deut, «4, i, b) Judicum Cap, 15. c )  Either 1. v . 11.
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néiti pedig vaktában , és oHy rendetlenül, a’ mint a’ Pó- 
gányok fzokták , hanem az el - válásnak levele adásá
val , valamennyire betsulletefsebben.

A* Kriíbus JEfus a’ mi Iftenünk az σ térvényt 
tőkélleüefsbbé tötte , és fondálván a kegyelem Törvén* 
ny ebéli Anya Szent egyházat, a* házasságnak kötelét 
m eg-oldó Válás levelet, a melly Moyfes - által a’ 
Zíidóknak meg-engedtetett-vala, tellyefséggel, és egy álfcal- 
lyában el-törlötte, és azt az okot , a’ meily a’ Házas fze- 
mélyeket tsupán tíak az egygyütt lakaiból el - vá- 
lafzhattya , egyedül tsak az egy házafság- törésre 
ízáUította. Mondván: a )  Moyfes a’ ti, Jzívetek kemény- 
síéért engedte - meg nektek , hogy el - botsájsátok _ Fele
ségeket, eleiföl fogva pedig nem úgy volt. Mondom pedig 
nektek, h'gy valaki el - botsai ty a Feleséget, hanem-ha o’ pa- 
ráznasáigért, és maß véfzen, paráználkodik ’ és, a ki az el- 
botsátottaf el-véfoi, paráználkodik. És ugyan méltó do- 
log-is j hogy a’ házafság - törő parázna fel, a’ ki Önként 
az egy teilet két - felé fzakaíztya , az ártatlan feltől 
meg - vettefsék. Noha több más okokból * is ez áZ 
egygyütt lakaiból-való el-válasnak dolga a’ Kerefztyé1· 
neknél fzabadon meg-történhetik, fen-maradván azon
ban a’ házafságnak tsak az egy halál-által meg-oldoz
tatható kötele. A’ mellyekból könnyen ki-vehettyük , 
mi nagy hála-adá'Tal tartoznak a’ kerefztyének az Iften- 
nek, hogy illy fzent, illy értelemmel, és ckofsággal 
egygyezö törvényre hallafztotta Őket j a’ melyben a’ 
Kriíbus tagadó Ziidók az Ö hitétlenségöknek , és Lelki 
paráznaságoknak büntetésére, ama rettenetes el - Válaít 
nem már a’ telki Jegyestül, hanem magától az Tíbentől 
fze.ivedik. A’ mint világoíTan meg-jövendölte e z t öféá's

Pró-

a) Matth. 19, 8.
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Próféta a* Zfidó Sinagóga - felől: a) Paráználkodván el· 
fzdkad a' fo ld  az Űrtől ; azért bíjjad az ó nevét irgalmas 
ság - nélkül - valónak : meri többé nem könyörülök az Ifraél 
lá zá n , fednem tellyefséggel el-Jeletkezem rölok, mert ti nem 
én N épem  v a t to k , w én nem léjzek tiétek. Itéllyétek-m eg  
az A nyátokat,  itéllyétek-m eg , mert o nem én feleségem ,  és 
én nem vagyok a z  Ö Férje; és az Ő Fiain nem könyörülök, 
m ert paráználkodásnak Fiai.

VXVIII.

A’ SARU LE-VONÁSRÓL, ÉS Á  ROKON
SÁGBÉLI ASZSZONY FEL-SZBADÍTÁSÁRŐL.

Iftennek világos parantfolattya volt, hogy a’ magzafc-nélku'l 
meg-hóltt Embernek Felesége máshoz Férjhez ne 

mennyen, hanem az Urának közelebb - való Attyaftá- 
höz , a’ k i, ha el-nem  akarná venni Ángyát, vagy 
menyét feleségül, tartozót Ótet fel-fzabadítani ezen mó
don : b )  Mikor az Atyafiak egygyiitt laknak, és egygyik ko- 
zulök magzatok nélkül meg - haly a1 meg- boltinak Felesége 
ne mennyen máshoz: hanem annak az Attyafia vegye-el ötét, 
és támafzfza magvát az Attyafiának: és ettől-való elsö- 
fzulott Fiát amannak nevére nevezze, hogy el-ne töröké fse'k 
az o neve lsraélbol. Ha pedig az Ő Attyafia feleségét ei
nem akarja venni, melly étet törvény Jzerínt illeti, az Afzfzony 
a" Vár as kapujához mennyen, és fzőlly on a’ Véneknek , és 
mondgya: Nem akar az én Férjemnek Attyafia az ő 
Attyafiának nevet^ támafztani Israélben : fém engemet 
feléségu'l venni. És mindgyárt hivajsák ötét , és kérdgyék-

meg-

C o )

a ) Ose* i. w. 7,10. a. w. a. 4· b) Deut, *5, 5. feqq. Λ
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meg: ha azt-feleli: nem akarom ótet feleségül: fifárüV 
lyoH bo-zaja az Afzfzony - állat a’ Vének - előtt , ά  Vünnyei
le annak Járúját a’ lábáról e’í pökjék fzemei közzé, és 
mondja : így léfzen dolga az Embernek, a’ ki-nem  e- 
píti az Attyafiának házát i £ í  hivattajsék annak a neve 
lsraelben a" sarutlan házának.

Oe a’ meftani bólts Rabinusok azt ítélik: hogy tanár 
tsosbb dolog legyen az illyetin sógor A zízonyt fel-lza- 
badítani hogy lem feleségül venni, Azért moftanság 
c’ dologban illyen ízokáíl tartanak.

Mikor el-múlik azon Férfiúnak , ( a’ ki - felesé
gét özvegyen hagyta) halálától-fogva három holnap, 
két bizonyságokkal egygyiitt három Rabinusok óízve 
gyűlnek arra a helyre , a’ melly ezen dolognak meg- 
visgálására rendeltetett , a’ hova' az Atyafi ízemélyek-is 
Meg-ielennek , mondván: Ide jöttünk , hogy fel-fzabaii- 
1al.su ok. Akkor egygyk se Rabinusok - k"ziii meg-kér
di az Afzfonyt ; ha el - múltt- e" immár a Ura halálától-fog
va három Unap ? maradott - é' néki flPelen Eottse ? Ha 
ezen Eottse a meg-bólttnuk egy tefvért - e’ ! avagy egy Atyá
ié1· , ’s Anyától Siiletett-é’ ? ha elégséges-e’ arra , hogy 
a meg-bó/tt Bányának magot táwafzjzonl Ha az Afzfzony 
éh gyowniorraI vagyon- V Mert azt állíttyák ama tudós 
Rabinusok, hogy ha az Afzfzony éhomral nem volna, el
keltenék hallafztani a’ dolgot, mert nem n^kbetne 
izéméi-közzé az Atyafinak. Az után fordulván a’ fér
fiúhoz , kérdezi t°le ; ha ez az Afzfzo-y az δ meg- 
hóltt Attyafiának felesége e’ ? ak irja -e ’ otet feleségül 
venni ? Mikor δ azt feleli: hogy nem akaria. Hozzáia 
Járul az Afzfzony, mondván : Az én Bokom.m n>'m akar
ja fel-tárnaßtani az Attyafiának magvát , ne moudaísék 
tehát többé az én wieg-bó/tt Uram Attyafiának. Ezeket 
mondván, annak Saruját a’ lábáról le - vonnya , és azt

C ° ) <#$■



a' földhez vágja , ’s a’ Szemei k^zzc p”k 'k , és fel-ki- 
ált: így tfelekejznek az oliyan Embernek a' ki - nent /> 
karja epiteni az / l'tyajiának ka·'át. És a’ körül- állók
nagy fen-fzóval mondják : Hhalutz. az az : Sárát lan ! 
És igy az Afzlzony Szabadon marad, es más Férjhez 
mehet,

TZÁFOLÁS.

A z Iften tíak azért parantfolta ezt a’ házasfságot 
az Atyafiak közte, hogy a' Nemzetségek küPmbbsé- 

ge meg maradgyon a’ nemzetségben, es egygy-knek örök
sége a’ maiik nemzetnek örökségével öl zve ne elegyít- 
teisék. a )  Ne egyedtefsék az Israel Fiainak öröksége Nem
zetségről Nemzetségre, M rt mini n Férji az 0 Nem, etségébcl, 
és rokonságából ‘cégyen f l  saget , és nctrhn Ajlfzonyi-állat 
azon Nea,zdségbíjt való Fhjiboz mennyen , begy az örökség 
meg-maradgyon a' Nemzetségekben. Mivelhogy pedig im
már a’ Nemzetségek öfzve egyeledtek , és ugyan annyira 
egybe zavarodtak , hogy nem mondhattya t"bbé mo- 
ftani időiben tfak egy Z íidó-is, hogy Ő ebből , vagy 
amabból a’ Nemzetségből légyen, és örök s égők - is Tö- 
r 'k  kezre jutót ; nyilván vagyon , hogy ez a’ paran- 
tío lat-is immár ei* töröltetett.

XXIX. §,

A ’ Z S ID Ó K N A K  B E T E G S É G IR Ő L . H A L A - 
LÓKRÓL, t e m e t é s e k r ő l , ÉS GYASZLÁ-

SOKRÓL.

A 9 beteges Zíidók meg - fzoktak gyónni azon mó
don, a’ mint oda feilyebb a’ XV. Pz~k 'zban elé-

SIS (  0 )

a ) Nun». $6. 7.



hóztuk. A’ betegeknek gyógyúiáfokra pedig első or- 
vofságűl a’ Sinagógában mondandó bizonyos imádságot 
alkalmaztatnak a* bolts Rabinufok, azon imádságban azért 
ha meg fulyofodik nyavalyája, és utolsó órájához közelit a’ 
beteges Zíidó, mivelhogy el-hifzik, hogy a’ halál ien- 
ten tziáját véghez vivo Angyal akkor meg-jelenik ama 
mérges karddalj az Iftent, mint Angyalával egygyütt 
meg akarván tsalni, el - váitoztattyák a beteges Ember
nek nevét, hogy a halál hozó Angyal reá ne akadgyon 
arra, a’ kit keres. Példának okáért: ha Abrahám volt, 
Moyfesnek nevezik, és az Énekes a’ ki azon a’ na
pon a’ Sinagógában a’ betegért imádkozik, e’ képpen 
fzól: El-vagyon rendelve <£ kejéru halál fententziája Abraham 
ellen, de nini fen el-rendelve ßloyjes - ellen, ha az egekben 
valami Jzrentsétlen dolog el-végezve vagyon-is Abrahám-ellen , 
de nintfen el-rendelve Moyjes-ellen, mert immár o más Ember, 
mint a mojtan finletett gyermek a’ hojzfzas napokra. De men
nyire meg-tsalatkoznak ebben a’ vakoskodó Zíidók, a’ min
den napi tapafztalás ki-mutattya, mert a’ nevöknek tserélé- 
fe után-is reájok talál az Angyal , ’s meg-halnak.

Meg-látogattya azonban a’ beteget a’ Rabinus ; 
és minek utánna némelly bátorító fzókkal vigaíztalná 
etet, ha láttya, hogy a’ beteg el-nehezedik, elo'fzör-is 
kérdi tőle, ha el hifzi-é o valóban, hogy a’ Meßäs el-fog ez 
után valaha jóni? ’s mikor ezt meg vallya a’ nyavalyás, 
az után bűneidül gyónáíl tévén, íllyen formán imád
kozik: a )

Én mrg - ismerem, és meg-vallom te-előtted én lí
rám , én Jßenem , az én Atyáimnak egygyetlen egy Ißene, 
és minden teremtett állatoknak egy Ural hogy az én egéfz- 
ségem, és halálom hatalmadban vagyon j kérlek azért téged ,

E e a add
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a ) Buxdoríf. C. XXAV,
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add vifzfza nékem újra az én egéfzségemet, és emlékezzél· 
meg-rólam, és balgasd - meg imádságomat, valamint Eze- 
kiás Király idejében, mikor Ö ■ is beteg - való. Ha pedig az 
én idom el-jött, logy msg-hallyak, that ez az én hálá
lom légyen fe l ·Aldoztataja, és botsánattya minden biinemn-k, 
a’ mellyeket tudatlanságomból, vagy kefz akaratomból J ’üle- 
téfemnek első napjától-fogva tselekedtem. Engedd - meg,
hogy réfzem légyen a' paraditfomban, és a’ jövendő életben, 
a" me Ily az igazaknak fzámdra tartalék, es mutasd meg 
nékem az örök életnek úttydt, elégíts - meg engem a' te di- 
tsofiéges fzined látásának örömével, a" te jobb kezed-által 
mind örökké. Ditsértefsél te ób Ifién! a' ki ezt az imád
ságot meg-balgatod.

Ezzel magokat utolsó órájokon-is vigafztallyák, 
mert el-hitetik magokkal, hogy ezen imádság - után , 
a’ Teíli, és termeiket fzerint való halál, nem tsak az 
eredendő bűnnek bűnt Héjé, hanem még a’ többi, az 
után el - követett, tselekedendo bűnökért-is elég-tétel 
légyen.

Azután Tcftámentomot téfzen a1 beteg Zfidó, 
a’ melyben gyakorta javainak örökösévé fzokta tenni 
az alatíonbb forsú fzegeny Leányokat, hogy könnyeb
ben Férjhek meheííenek ; és, mivelhogy némelíy meg 
engefztelhetetlen gyűlólség vagyon a’ Spanyol, és Olafz 
Orfzági Zfidók között. Ezek amazokat törvény fze- 
göknek hívjják, a1 kik titkon , és orozva hitek fzegé- 
sével Spanyol orfzágba bé - fzökvén, ottan difznó huf- 
sal élnek, és egyéb törvény-elíen-való dolgokat tfelekefznek. 
Amazok ellenben el-nem fzívelhetik azt, hogy meg-vettet
nek az jillyetin femmire kelló Nemzettől, a’ mint az olafz 
orfzági Zlidó nem zet, kinek nem egyéb minden mefter- 
sége , hanem a’ meg-avűltt, s’ viseltt ruhát igazgatni, 
meg-venni, és azt a’ Zíib-vásárban újra el-adnij azért tehát,

ha
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ha teftamentomot téfznek , keményen meg-hagygyák , 
hogy a’ Leány a’ magok nemzetségükből légyen.

Mikor halálra válik a’ beteg , öí'zve fut a’ 'Zsi
dóknak fokafsága , és Zfoltárokat, 's különbb különbb 
féle imádságokat mondanak , kiváltképpen pedig ama 
Moy/es $dik könyvéből való verset: a) HaUyacl Israel , 
á' mi Urunk Jflenünk egy Ur. És ezt gyakortább uira, 
s1 meg-újra mondják ; azzal jelenteni akarván, hogy a* 
beteg Ember az δ valláfukban kivánnyon m eg-halni, 
a’ melyben egy Iílcnt hifznek , de nem három íze- 
mclyben.

Ha meg-hal a’ beteg, az ö első-fzülött Fia , 
vagy pedig közzelebb - való rokona a1 ízemet be-fogja. 
Es minden vizet , a’ melly a’ házban , vagy pedig a’ 
ház-körül találtatik, leg-ottan ki-öntenek, mivelhogy 
a’ Kabinusoknak efztelen hagyományiból el-hitetik ma
gokkal , hogy a’ halálnak nem más az oka, hanem 
amaz Angyal , a’ kit ok AJalacb Hatr.uth, az az: Ha
lai Angyalának neveznek , a’ ki a’ halálra el-rendeltt 
Eimbereket kardjával által-ü ti, a’ melly kardnak a’ 
hegyiről három tíep epe tfeppemk-le , a’ melytől a’ 
meg-holtt Embernek teile el-sárgv.l , és el-halaványo- 
dik. El-végezvén oíztán a’ maga hivatalsát az An
gyal a’ véres kardot meg- akarja vízzel mosni , hogy 
azért halálos mérget az o vizökbe ne botsáfson minden 
vizeket nagy íietseggel az utzákra ki-öntenek.

Nevetséges dolog bizonyára, a’ mit a’ Rabinusok 
e’-felöl a’ halál-hozó kard-fllol tanítanak: a ) Azt re
gölik ok: hogy egykor el-küldötte az lilén ezt a ’ ba- 
Iái Angyalát egy bizonyos Rábinushoz , a’ kinek neve 
vala Livi Fia j-ofué, hogy tudttára adná néki közzel-Lévo

E e 3 ha-
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a) Deut. 6.  4. b) L. Variar. Hiíl, & Kxempl.
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halálát, de mind azon - által elébb bé - tellyesítené , va« 
lamit fog az a’ Rabinus kérni. Azt kérte tehát Ó a’ követ 
'Angyaltól : hogy mutatná-meg néki azt a’ helyet, a’ 
melly az ő fzámára a’ paradití'omban el - kéfzítetett 5 reá 
állott kérésére az Angyal. Midőn tehát egygyütt a* 
paraditfom felé ketten bujdosnának , monda a’ Rabinus 
az Angyalnak : add ide nékem a' kardodat , mert nagy 
rémül és esett belém , hogy a’ kezedben Htom azt j Meg - tfe- 
lekedte ezt-is az Angyal , mikor azért közzel értek 
volna a’ paraditfomhoz, leg -ottan meg · rugaszkodik a* 
Rabinus, és bé-ugrik a’ Paraditfomba , úgy hogy a’ 
nagy hirtelelenség miatt az Angyal meg · fém tartóztat
hatta őtet j Már ott ben lévén azért a’ Rabinus , erof- 
sen meg-eskütt a’ mindenható Iftenre , hogy Ó onnan 
többé foha hi - nem akar joni. El - búsulván itten az 
Angyal , nagy ízomorűan kezde az Iftennek panaízol- 
kodni: Uram meg-tfalattattam a’ Rabinus által f a’ ki-hez 
küldöttel engem, mert a Paraditfom látásának Jzine - alatt 
oda bé · ment , és meg - esküvőt, hogy onnét foha többé ki« 
nem akar joni. Felele az Iften, és monda az Angyalnak : 
Menny-el , és visgáld - meg Jzorgalmaloßan ennek a Ra- 
binusnak egéfz életét, és , ha meg - tapafztalod, hogy vala
mikor életében bamijsan esküvőit, old-meg otet. Meg-vís- 
gálta az Angyal, a’ mint meg - parantfolta-vala néki 
az Iften a’ Rabinufnak mind egéfz életét, de nem tapasz
talta , hogy valaha bitét , ’s esküvését meg-ízegte- 
vólna. Azért el - végezte a’ maga törvény fzékén az 
Iften : hogy méltán maradgyon a’ Paraditíomban a’ Lé- 
vi Fia ‘fojüé. El - ment az után az Angyal hozzája ,
és viízlza kéré a’ kardot, de, mikor ofztán ebben ellenkez
nék a’ Rabinus , és nem akarná viízfza adni a’ kar
dot , az Angyalnak ujjonnan való panafzfzára, íneg- 
fzóllitá otet az Iften , és monda néki : Add viízfza a’
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kardot, mert fzüksége vagyou a’ halál Angyalának ar
ra , hogy a többi Embereket nieg-ölhefse.

Ezekből a’ mellyeket híven, és igazán , a’ ma
gok írásiból elé - hoztam , által - látháttya minden okos 
Em ber, melly vakok , és (tudatlanok legyenek a’ Zti- 
dók ; Nem tiák a’ Szent írásnak értelmében , hanem 
meg a’ terméfzet-ízerint-való dolgokban - is , midőn a* 
halálnak illy helytelen , és az értelmes okossággal ellen
kező okait adlak.

Nem-is tsak eg y ed n  maga ez a’ hiftórias könyv 
tanittya ezt a’ halál Angyaláról , és annak kardjáról- 
Való kába tudományt; Ugyan azont tartyák, ’s tanit- 
tyik ama Sz. Talmud követ® Böltfek-is ezen Szókkal:
a ) Ä  halál Angyala, a’ ki tele vagyon fzenukkd, u ha
lállal tufakodéi Embernek fejénél Ál ki-vonít fegyverrel, a 
melynek hegyiről bárom tsep epe folyik-le, és ezeket a 
betegnek /zajába botsáttya, a’ melly mérges tseppek okoz
zak o ft an azt, bogy a teßnek nehéz, és büdös Jzaga vagyon, 
és egéjzfzen cl-sárgul.

Bé - fogván a’ meg - hólttnak Szemeit a’ földre 
terített pofztóra, vagy más lazfnakra le-téfzik a’ teilet, 
a’ kit a’ Szüléi , és közzelebb - való rokoni körül- vé- 
vén íírattyák , egéfz életet , betegségét, és halálát elc- 
fzámlállyák , a’ többi fölött pedig leg-inkább magafz- 
tallyák Szép erköltseít. Elé · jőnek azonban más Afz- 
fzonyok - is , a’ kik a’ meg-hóltt teílnek lábait illetvén 
botsánatot kérnek , ha Valaha valamiben meg - sértették- 
volna a’ m eg-hólttat, az után vékony matériából kül
ső } belső ruhákat varnak néki , az alatt a’ többiek 
meg-mofsák a’ te ile t, és kezeinek, lábainak hiivelk 
ujjait fzorgahnatofsan Öízve- kötik ; mert el hiízík azt

.·Φ η  C °  )
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ok , hogy minden Zfídóknak Terusálemben kell föl- tá
madni , és, a’ kik idegen orfzágban halnak-meg , kör
meikkel ásván a* földet , laísan l'afsan maiznak a’ fvld-a- 
latt , mig a’ Szent Varashoz érkeznek. A’ melly ter
hes fáradságtól, hogy meg - Szabaduljanak, némel lyek 
Teílámentomban meg-hagygyák a’ magok öröködnek, és 
maradékinak , hogy az Ó tlontyaikat mennél hamarább 
Jerusalembe által - vigyék.

Meg-mosván a’ teltet , azt belső ruhájába fel
öltöztetik, arra feljíil reá - vonnyák a’ külső köntöst- 
is, ezekhez, ofztán hozzá adják ama négy ízegleti'i roitos 
palástot, a’ melyről oda feljebb fzóllánk: A’ fejébe fejér 
süveget téfznek , és Így el-kéfzítven , ’s a’ koporsóba 
tévén a’ teilet , Szent Mihály lován a’ temető helyre* 
vifzik.

Mikor immár oda ér a’ íirhóz a’ hallottas pom
pával menő fereg, le-tévén a’ Sz. Mihály lovát, a’ 
Sirt tizfzer meg-kerülik, és bizonyos hoízfzu imád
ságot mondanak, az után le · botsáttyák a’ teilet a’ (ir
ha, és mindiár egy a’ jelen- valók -közül , a’ ki kö
zelebb való Atyád, elófzör-is földet vét reá, az u*án bé- 
t öltik a’ gödröt, és el - igyenesítik. Ha Rabinus hal- 
m eg, azt koporsó-nélkül különbb - különbb -féle Zíidó 
iráíbk.k:d körül hálózván, tem etik-el, hogy ebből-is. 
meg- is nértefsék, melly nagy buzgósággal viíeltetett-lé
gyen a’ Moyíesnek Törvénnyéhez.

El-végezvén mind azokat , a’ mellyek a’ te
metéshez tartozandók, mikor a’ Tzinterembol víl’zfza 
térnek, három marok füvet a’ földről fel - Czakafztanak, 
"s azt a’ fejeken-által vifzfza hagyítryák, a’ David 
Zsoltárjának ama versét mondván; a) Virágoznak a Va
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rasbul mint a' fo'dnek füve. Minek-előtte a’ házokba 
bé - mennyének , kezöket meg - mofsák, mivelhogy el
hitetik magokkal , hogy tisztátalanokká lőttek azcrt , 
hogy a’ temetéfen jelen*voltak. Erről a’ temetéfen ka
pott tifztátalanságról emlékezvén} el-nem halgathatom, 
az okofság-nélkiil Szűkölködő Zíidóknak Iílent tsúfoló 
okoskodásokat, mikor illyen vak mero-képpen eSzte- 
lenkednek: Ä  zsengék tsak a Papoknak mulattatnak-bé , 
de az. ljien Moyfes $dik könyvében azt-mondja; fzólly az 
Jfrael piainak; bogy meUyék -fel nékem a’ zsengéket, tehát 
Pap az Ijten. Fel-vtfizik ezt újra: A ’ Pap, ba halottat 
temet j tijitátalan léjienj de az ljien a’ Moyfcfi el-temette 
tehát tifztátalanná lőtt. Erre ok azt felelik ; hogy ez  
ugyan igaz} de az lilén magát meg-mofta, és meg- 
tiíktította, nem vízzel, hanem tűzzel, a )

Az után a’ közelebb - való Atyafiak , a’ gyáfzoló 
Szomorúságnak jelenségére a’ földön ülve éfznek, ifz- 
nak, de az az étel pedig , és ital nem a’ magok, hanem 
máfoknak költségével kcSzítetik.

Ezek-után bizonyos Kadiscb nevezetű imádságot 
mondani fzoktak a’ meg - hóltt Embernek leikéért, de 
azt nem Zfidó , hanem Káldai nyelven mondják , 
mert azt a’ nyelvet , a’ mint ók vélekednek , az 
Angyalok nem értik , és így következendő-képpen meg- 
fem gátolhattyák , hogy az ó könyörgésök igyeneíTen 
az [kennek füleibe ne jufson. H«t egéiz nap a* föl
dön, ülve maradnak az említett Atyafiak, ki-fém men
nek, tfak fzombaton reggel , a’ mellyen nagy késéro 
fereg-által a’ Sinagógába , és onnan ismét vifzfza a’ 
magok házukba vezettetnek.

F  f  A z t
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Azt hifzik a’ Zfidók , hogy míg a teil porrá 
nem válik , addig a’ Lelek nagy nyughatatlanságban va
gyon , és fe l, ’s alá fzedelegve bujdosik , és azt mond
ják , hogy ollykor haza-is fzokott jo'ni. Azért a’ 
meg - hólttnak ágyáról minden párnát , és takarót le- 
fzednek , és gyertyát gyújtván , egy vízzel tellyes e- 
dényt az ágy fejéhez kendővel egygyutt téíznek , mert 
azt tartyák , hogy mikor a’ meg-hóltt haza jó , ke
zeit meg-mofsa , ’s meg-törli , noha azt nem tapafz- 
Callyák , hogy vagy a’ viz fogyna , vagy a’ kendő ned
vesednek, és motskosodnék, a’ párnákat pedig az Agy
ról le - fzedik , mivelhogy azt gondoliyák , hogy ha 
a’ meg-hóltt vetetten találná a’ maga ágyát, belé fe- 
künnék régi ágyába.

El - múlván a’ hét napok , Szabad az Atyafiak
nak az Emberek - közzé ki - menni , mind azon-által 
az élebb említett Káldái nyelven való imádságot a’ meg- 
hóltt Atyafinak leikéért egefz álló efztendeig ízüntelen 
mondják , és gyáfzt viíelnek.

Azt taníttyák az ó Ta/nmd jakban a’ R,i bin ufók : 
a )  Hogy a’ m eg-hóltt Embernek a’ teile azon érzé
kenységekkel bír a koporsóban , a meilyekkel bírt éle
tében. ímé a magok tulajdon ízavai . Olly fájdalmas 
a meg- bó'.tlmk a’ férgek rágása, mint az eleven teflmk 
α'ώ fzűráfa. És több fok fabulákat elé hordanak , a’ mel- 
lyekkel ezt meg-bizonyítani igyekeznek. Azt mondják 
tovább, hogy az Embernek halála, cs temetése - után 
el-jŐ a’ halál Angyala , és reá ülvén a’ koporsóra 
egybe tfátollya a’ meg - hólttnak Lelkét a’ telttel , az 
után pedig egy tüzes vas Lántztzal , a’ mellyet kezé
ben ta r t ,  veri a' m eg-hólttat, úgy hogy az első ü-

téf-
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téfre el-ofzlanak tagjai, a’ maiikra pedig ízéllel hul
lanak tfontyai, a’ mellyeket a’ többi Angyalok fel · 
fzedik, hogy ha harmadfzor meg - ü ti , porrá léízen , 
és hamuvá a’ meg-hóítt , és vifzlza tér koporsó
jába. Ezt a’ bünteted hívják Ók Hbibut bukeber. Ko
porsó verésének , a" melytói meg - menekednek azok , 
a’ kik pénteken halnak-m eg, és a’ kik a’ Szent földön 
Jerusalem-körül temettetnek-el. Ezekből felettébb-is 
meg-ismerhetni a’ vakoskodó Zfdóságnak nagy tévelygé
sét , a’ kinek , valaminthogy egéfz élete tellyes min
den efztelen búbájofsággnl , a’ mint eddig láttuk , úgy 
halála-is még annyival meg-vagyon tetézve, ama köz 
mondás Izerint Qualls vita , mors eft ita. Ál mitfodás 
volt az élet, fz-ntén ollyan a' végezet.

Mind azon-által minden tévelygéíekncl, a’ mellye
ket a’ Rabinusok tanítanak , nagyobb , ama lelkeknek 
egy teliből más testbe-való által - költözése , a’ melly 
Vuttó, és Pit bútoros-előtt hajdan kedves tudományt, 
Ók minden tehetsegekkel meg- erősíteni igyekeznek, és 
azt mondják , hogy, mikor a’ Lélek egy teliből kbmé- 
gyen , a’ másik telinek éltetésére által költözik. Így 
íizól R. Tisbi Illyés: a )  Közönséges vélekedésok az a mi 
Rabinufinknak , bogy minden Lélek bdromfior teremtetett, és 
vijzfza-tér bárom Embernek teftébe j Ezen tudomámyokat 
pedig fondallyák ama Ráírnak Szavain, & ki azt mondja :
b )  íme mind ezeket tfelekekfzi az Ifién bárom ízben min- 
detiikkel. Élez kcp.eft ojzth azt mondják : hogy az Mám  
Lelke viftfza jött a’ Dávid teftébe , és a' Dávid teftébel 
be - ment a AJ JJu.s tftébe , a’ me Ilyet világofsan jegyeznek 
ama bárom beink , a mellyekbbl íjzve Jzerkeztetett az A- 
dám neve , tudni’ illik : A. D. M. A. jegyzi Adámot , D.
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Dávidot, és az M. a' Mejßdß. Taníttyak ezen - kivid : 
hogy a* bűnösök lelkei cd hamuk tejlébe mennek , mindé- 
tnk a maga vétke -fzerint. így az a Lélek , a’ ki a’ ícr- 
terméfzet -ellen vétet , o’ nyúlnak teftébe mégyen, λ’ hd aß 
sdg-törőknek lelke a' Teve tejlébe. 's a' t. Ezek Rabbi 
Illyésnek fzavai , a’ mellyeket híjségefsen , és igazán 
magyarra fordítotton!.

Leg Iílentelenbb pedig mindenek fölött ama 
Rabbi Abrabanel , a’ ki az igazságtalanságokért , és a’ 
Kerefztyén hit- ellen - való káromkodásokért a’ Zsidók
nál igen hires neves Doktor. Az Ő Mafcbmiab Jefchuah 
névü könyvében, a’ hatodik bizonyításban , a’ mellyet 
a’ Kerefztyének - ellen Isaiásbói vött : a )  akarván meg
mutatni : hogy az Kdöm , vagy Esau neve - alatt a’ 
Kerefztyének érüetődgyenek : Ezer , ’s meg-ezer efzte- 
ienségek, és hazugságok-után végre azt mondja: hogy 
a’ JEíus Kriftusnak lelke ugyan azon egy volt az É- 

faunak , amaz Iílentelen , és gonofz Embernek leikével. 
Ezek pedig az Ő Szavai: Imé a* mit mondottak ama 
nagy Boltsek (a z  az : A’ Kábálá visgálók) Hogy az 
Éjim lelke az áltai-költözéfsel a' Ndzdntbi $  éj its tejlébe ßallott, 
innét vagyon: hogy ez, valamint: Esau-is a pujztában ál
lott. Ezt állattyák más több Rabinufok-is, a’ kiket , 
minthogy az elé hozásra érdemetleneknek ítélek , el- 
halgatok.

TZÁFOLÁS.

Igazán meg - Vallom hogy hafzontalan , (és hivságos 
dolog légyen, hogy valaki az Ellenkezőknek a’ lel

kek által - költözéséről - való tudománnyok tzáfolásában
fá-
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fáradozzon, és időt vefztegeílen, a’ mellyet a’ Túdóf- 
sak mindenkor inkább ki - katzagtak, hogy fém oítrom- 
íották - volna , de, mivelhogy magam gyakran, tapasz
taltam, hogy ez közönséges tévelygéíe légyen a’ Zfi- 
dóságnak, hogy ebben fe láttatlak meg - fogyatkozni , 
fel tettem magamban , hogy erős , és győzedelmes 
okokkal azt meg- tzáfollyam, ’s meg-hamisíttfam.

És elofzör-is ugyan: Ha az Ember teltétől el
vál tt lélek által költözik az elztelen állatba , kérdem 
a’ Zíidóktól minek hivattatik? mi léfzen ? Ember-é , 
vagy Barom? nem lehet Embernek mondani, mert el
lenkeznek azok az indulatok , mellyek az Emberben 
nintfenek , és a’ mellyek a’ nyálban, vagy Tevében ta
láltának. Baromnak fern mondathatik , mert a’ Barom
ban nintfen értelem, tanátskozás, a’ mellyek az okos 
léleknek tulajdonságú Sőt ha a’ Baromban Volna az 
okos lélek , a’ kinek tulajdona a’ nevetés, a’ barom-is 
nevethető volna. Mipek hivattafsék tehát, végezzék 
cl a’ Zfidók.

Ezen kívül: Δ.Ζ igyenes tudományi! Filosófiában 
bizonyos, cs meg - hitt dolog a z : hogy egy valami magános 
teltnek, egy, és egyedül való, ugyan azon magános egyre 
határozott lelke, és minden máitól el-válafztó képzője 
Vagyon, egyéb eránt okát fém tudnánk adni, hogy miért 
ez Barom, amaz pedig Ember. Sőt azt lehetne mon
dani ·, hogy egy valami matéria, és darab tag már Em
ber , már barom, vagy mind a’ kettő' 5 vagy egygyik 
fern, a’ melly dolog ellenkezik az értelmes okoskodáf- 
fal. Nem-is mondhattyák azt az ellenkezők: hogy ezek 
igazak ugyan a’ terméfzetnek közönséges folyáfa fze- 
rin t, nem pedig az Iítennek általlyában-való minden- 
hatósága -fzerínt, a’ ki a’ terméfzetnek erejét, és értel
mét feilyül haliadó tsudákat tehet. M ert, noha az lilén

F f  3 a’
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a’ terméfzetnek fő Ura ugyan, de mind azon által foh* 
fém tselekefzik a’ terméfzettel ellenkező dolgokat , 
innét ámbár a’ tsudák meg -halladják - is a termétzetet , 
de mind azon - által nintlenek a’ termeízetnek readi- 
ellen. Mivelhogy tehát az említett egy teltből más 
telibe-való által-költözése a" Leieknek, a’ terméízet 
ellen volna, halzontalaniíl hozzák elé az Ellenkezők 
a’ tsudákat, avagy pedig az líteqnek mindenhatóságát.

Harmadfzor: bizonyos, és minden kétség-kivul- 
Való dolog az , hogy az Ember nem a’ telinek sárból 
Vött matériájáért Ember, nem azért, hogy huía, tson- 
ty a , bőre, fzőre, és egyéb tagjai vannak (m ert ezek a’ 
Baromban—is fel - találtatnak) hanem, az otet a bar
moktól, és minden egyebektől meg-különböztető értel
mes leikéért- Ember. Mert az Annya méhében lévő 
darab-tetem , miglen még lelke nintlén, noha keze, 
lába, feje, és egyéb tagotskái vannak, nem Ember j 
úgy haíbnló képpen a’ hóíttteílj mikor lelke tőle meg
válik, nem Ember, hanem egy hóit te il, egy dög, és 
az Embernek tsak külső képe, és árnyéka , ha azért 
az elébb mondott három Embereknek, Adámnak, Dá
vidnak , Médiásnak azon egy leikök vagyon , nem léfz- 
nek három Emberek, hanem tsak egyedi';! egy Emberi 
mert tsak egy különböztető képűk, és tsak egy állat- 
b.li lelkek vagyon. De kapjunk a Sz Írásbeli bizony- 

. Ságokhoz , a’ mellyek Őket jobban fzuríttyák.
A’ halottaknak fel - támadását Valamint a" Kerefz- 

tyének, úgy a’ Ződók-is fzéntől hifz:k , es vallyák , 
ez tehát igaz lévén, igy okoskodhatunk: a fel - támadás 
közönséges, és minden Embernek, egygyet fern vévén- 
ki, fel-kelletik támadnia, ha azért Adámnak, Dávid
nak, a kiket a’ Rábinuíbk elé-hoztak, egy Lelkek 
vagyon, és fel -kell- támad niok, bizonnyára lehetetlen ,

hogy
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hogy mind a’ ketten fel-támadgyanak, mert az egy-
gyikének nem lenne lelke. Azért, vagy ez a’ lelkek 
által-keletkezére nem igaz, vagy azt kell mondani: 
hogy fel nem támadnak mindnyájan. Mert, ha mind 
a* két teltnek azon egy lelke vagyon, egyedül az a’ 
telt támad-fel, a’ kibe a’ lélek belé fzál,  mivelhogy 
bizonyos dolog az , hogy azon egy Lélek két teltet 
nem eleveníthet, fém azon egy időben , hellyel , és 
fzeméllyel különböző több teltekben nem lehet, mert 
egyéb-aránt ama két nagy képtelenségek -közzül <*gy- 
gyik fziikség - képpen kivetkeznek} Vagy az: hogy az 
értelmes lelket több réfzekre lehet fel - ofztani, és kö
vetkezendő-képpen a’ Lélek nem tsupa lélek légyen, 
hanem Valami félti matériábál állyon. Vagy pedig amaz: 
hogy ugyan azon egyedül egy lélek elevenítheti mind, 
valamennyi teltek a’ ízéles Világon találkoznak, mert, 
ha eleveníthet kettőt, hármat, miért nem tizet, hüfzat, 
fzázat, és ezeret-is. De ez mind lehetetlen, mind 
pedig hihetetlen dolog. Azonban:

Meg-felel ezekre egy Lanipronti névií Rabinus, 
a’ ki nem tudom mitíbda Rábinuíi Unívnjtttisbm Fiiosó- 
fi  4 , es Orvos Doktorrá lőtt, és azt mondja: A’ kö
zönséges fel-támadáskor kapja az Iíten az egygy*k telt
nek kezét, a’ mátiknak lábát , es a’ többi telteknek 
egyéb tagjait, a’ mellyeket mind egygyütt tsak egy lé
lek fog - eleveníteni, és igy azokból a’ tagokból egy 
teltet fog-tíinálni, úgyhogy igazán lehelten mondani, 
hogy minden teltek fel - támadnak. Ez a’ felelet ugyan* 
egy boroítyán Kofzorús Doktorhoz nem illik j mert , 
mikor a’ halottaknak fel-támadásáról vagyon a’ befzéd, 
nem kel azt egyedül a’ teltről, vagy pedig egyedül a* 
Leiekről, hanem mind egygyikrol, mind máíikról egy- 
gyütt kell-érteni. Nem egyedül a’ Leltről: mert leh&
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tetlen dolog, hogy a’ teil magán fel - támadhafíbn azon 
állapotban, és terméfzetben , a’ melyben elébb vóltt. 
Nem lehet azt érteni egyedül a’ Leiekről-is, mert e z , 
mivelhogy meg-nem hóltt, nem-is mondhatni igyenes 
igazsággal, hogy fel-támad. A* fel-támadás tehat nem 
egyéb, han.em a’ léleknek a’ telttel újra-való egybe- 
fzálláfa, avagy néminémii uj fzuletés , a’ melyben az 
lilennek hatalmas ereje-által a’ lélek ujjonnan egybe 
tsatoltatik a’ teílel, lehetetlen dolog pedig a z , hogy 
azon egy Lélek azon egy időben, egy fzem-pillantás
ban két, három, vagy több feliekkel egybe tsatoltafsék, 
lehetetlen tehát nem különbben az-is , hogy az a’ telt 
mind a’ kettő fel-támadgyon; vagy a’ lelkeknek áltál- 
költözését tagadni-kell tehát, Vagy pedig azt kell-val
lani : hogy a] fel - támadás nem léfzen közönséges , a* 
melly fzörnyü nagy káromkodás, cs gonoíz eretnekség; 
ha fel-nem támadnak tehát mind a’ tellek egéíz épsé
gekben , hanem azoknak némelly réfzök, a* mint Dok
tor Lamyronti a’ maga Katedrájában el-végezte, nem 
léfzen igaz, és tulajdon képpen-való fel-támadás, mert 
ez annak helyre hozásában áll, a’ mi eí-vefzett, és 
néminémuképpen el-ofzlott avagy annak ujjonnan-való 
öfzve egygyeztetésében, a’mi egy-mállói elébb ei-váltt- 
Vala ; de f úgy vagyon : hogy ama két, vagy több tellek 
néminémüképpen el-ofzlattak , ’s el-váltak ar lélektol, 
tehát mindenikének egéízen fél-támádnia kell, vagykintelen 
léfzen meg-vallani Lampronti, hogy azon egy-lélek azon 
egy időben több telteknek életet adhat , következen
dő-képpen azok nem két, vagy több Emberek legye
nek, hanem tfak egygyetlen egy Ember. Latsa-meg- 
tehát ama kofzorűs Doktor mennyi éktelenségek követ
kezzenek az ö efztelen tanításából. De félre tévén e- 
zek e t:

ΐ φ  (  ο  )
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Ha ugyan meg*is igaz volna a’ telkeknek ál
lal - költözéséről - való tudomány, következnék: hogy az 
lilén nem fizet-meg kinek kinek a’ maga érdeme, és 
tselekedete - ízerint j nem jutalmazza* meg az Igazak, 
nak jó erkoltsbol fzármazott érdemit, nem-is bünteti- 
meg a’ gonofzoknak rofz tetteit. De ezt az IílenrŐi 
mondani igen nagy illetlenség, a’ mint Ők magok-is, 
meg-vallyák a’ Rabimafok, világoiían tanítván: hogy ez 
légyen egy a’ fő okok-közzül, a’ mellyekért a’ közön
séges fel - támadás - után mindeneket meg-itél az lilén ,  
hogy a’ teil, és a’ lélek egygyüt ítélteiknek, mert egy- 
gyütt vétkeztek, a )  Mivelhogy, ha λ’ lélek maga ítéltet
nék, azt mondaná: hogy Ő nem vétkes, hanem minden bűn
nek egy edül-való oka a’ teß. A  teß hafonlö képben men
tegetné magút, mondván: bogy o nem oka oz el-követett 
bűnnek, mint-hogy nintfen értelme, okoskoddfa, ítélete, [za
bád akarattya, a mellyek a' bűnhöz fzoktak járulni. így 
fzóllanak a’ Rabinufok az említett helyen , a’ mellyet 
meg - erősíteni igyekeznek a’ Valinak , és sántának pél
dájával

Volt f  úgy mondjak)  egy Királynak· gyönyörűséges 
nagy kertye, akarván tehát, hogy az abban levő válogatott 
drága gyümöltsök sérelem - nélkül meg - maradnának, kertyébe 
két őrzőt rendelt, egy vakot, ’s egy sántát. A  Vakot azért, 
mert nem látván, nem-is kívánhatta - meg a gyümőltsaket. 
A  sántát pedig azért: Mert, henna lévén, nem maß háttá- 
meg á fákat, és így békével maradhatni a’ gyümölts. Tör
tént azonban egykor ·, hogy a' sánta látván a’ gyümöltsüt , 
meg-kívánta azt, és neveké ivén jzája-ize, ’s folyván reá 
nyála, minthogy le-nem Jzakafztbatta ; mert a’ fára nem

G g ibág-
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hághatot, tudttira ad!a a vaknak, melly drága fzép gyű* 
möltsiík legyenek ottan, a kinek-is nagy kháns'ga érkéz- 
vény meg- egygyeztek mind a kelten illy n módon ; bogy λ 
vak vegye a’ határa. a’ sántát, e'í igy a’ vaknak égi ségév l 
végbe vigye a sánta azt, a mit a’ tehetségével· vég
hez nem vihetcK Így tselekedtek ofztán, meg fedték a* g)íi- 
moltsök ’t , és jól laklak vélek. Látván pedig a' Király , 
hogy kár efett a’ kertben , baragojfm kérdezi az oriz< k c l : 
ki fzaggatta-le a' gyílmoltsöt ? minienik tagadra, hogy o w:m 
tsekkedre, okul adván a’ w^ofe lehetet'enségbkt; gyik (r,e- 
me világának, a’ májik pedig lábainak fogyatkozását. Ak
kor egybe vetette a’ Király mind a’ kellőt, meg - akarván ta
pasztalni , Zw Λ2ί, á’ mit egy magán m g nem tsekkedbe- 
te t, ketten eggyütt véghez vihettek - é ? Éj igy ki - nyilat
kozván az o ravafzságok , <*’ latorságról meg-gyözettellek 
maid a’ kelten..

Azt mondják tehát a’ Rahinusok, hogy igy 
hí Unióképpen a’ magános ítéleten * kívül fzükséges Lé
gyen a’ közönséges- is , a’ Léleknek, tudni - illik , a’ 
telttel egygyütt-való meg - itéltetése , hogy egybe íz ál
líttatván mind a’ ketten, világofsan ki - nyilatkoztaísék 
az Ó bűnök, a’ melyről egygyenként magokat mente
gethettek-volna } De ez az ó okok, ’s okoskodáíbk meg- 
fzünik , éh füitbe mégyen , ha igaz a’ Lelkeknek ál
tal- költözések i M ert, ha mindnyájan fel-nem támad
hatnak, nem-is ítéltethetnek, le jutalm at, le bünte- 
téft nem vehetnek.

Ezen kívül, ám tegyük , hogy fel - támadnak 
úgy, a’ mint költik , vagy magoknak sétet elméjekbei 
képzik a’ Rábinusok , abban mind azon - által fém mi 
kétség sintfen , hogy az a’ Lélek valamelly olly bi
zonyos bűnt követett - el ebben a’ teltben , a’ mellyet 
nem tfelekedec a’ maiikban , a’ mint világofsan ki-tet

fzik
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fzik abból a’ példából , a’ mellyet imént elé-hozott 
Tisbi az Adamról, Dávidról, és Mtßdsrol: Ezeknek r 
(  az ó ertelme fzerint )  ugyan azon egy lelkök volt , 
mind azon - által Adám vetkezet engedetlensége - által, a’ 
melly bűnt nem tfelekedet Dávidf vagy pedig a’ Meßas. 
Dávid Házafság-törésbe efett, és az után gyilkofságot- 
is követe t-e l, a’ mit nem tfelekedet fém az Adám , 
fém pedig a’ Meßas. Tfelekedvén tehát a’ Lélek eb
ben a’ tettben azt a’ bűnt , mellyet nem tfelekedet a’ 
máíikban , mivelhogy a’ fel-támadáskör azokról kell né
ki ítéltetnie, mellyeket tfelekedet, mikor evvel, vagy 
amavval a’ tefttel vóltt egybe tfatolva. Ezekből ama 
képtelenségeknek egygyike fzükség- képpen következik: 
vagy , hogy a Lélek nem ítéltetik. meg arról a’ bűn
ről , a’ mellyet ama máíik tettben el - követet, hogy 
ez az ártatlan tett ne bünhödgyck, avagy, hogy a’ vétek- 
nélkul-valo tett-is minden bun-néküí büntetodikj a’ melly 
dolog ellenkezik a’ Szent iráfsal, mert az Itten Ezekiél- 
által azt mondja: a ) Λ  melly Lélek vétkezik , az bal· 
meg : a· Fiú nem vifelt az Anya bamifságát , és az Al
ly a nem vifeli a' Fia bamifságát : az Igaznak igazsága » 
rajta léfzen , és az Ißentelennek Iß entelens ege lejzen 0 rajta.

Világofsak a’ Szent írásnak egyéb tzikkelyi - is , 
ía mellyekből ez a’ lelkek által - költözésének tudamá- 
nya meg-tzáfoltatik : így Dávid nyilván mondja b )  
Meg - emlékezet , hogy tefi volnának , el - méno, és meg - nem 
térő lélek. A’ hol azt énekli a’ Királyi Próféta Szent Dá
vid : hogy az Ember Lelke , ha egyfzer a’ tettet el
hagyja , vifzfza nem tér többé , fém abba a* kiből 
ki - ment, fém pedig malikba. Ugyan ezt erősíti Dá
vid másutt-is : c )  igy fzólván : Meg-emlékezet róla ,

G g a bogy

C ο > 2$*

a j Ezecft, 18, ao. b) Piai. 7^39, c) Piai. 10a. w, 14. ieqq.



bogy por vagyunk ; az Ember napjai mint a’ fzena, 
virágzik, «ϊί»ί a* ηκζα virág, mert a* fiél-által megyen 
rajta , és meg· nem áll: és meg nem isméri többé az 0 
helyét. Meg * ismérné pedig a’ Lélek a’ maga helyét , 
ha el - hagyván a* teilet megint újra teftbe faállana , 

De ihon fel-támadnak újra a’ Rábinus >k , és 
a' Szent Irásbéli tzikkelyeknek ellenébe más tzikkelye- 
ket vetnek mondván : a) ím e , mind etek t tj'elekjzi az 
Ifién bárom Ízben mindenikkel. A’ hol nem értetődik 
(  úgy mondyák ) más, hanem , hogy az Iften , a’ ki
üdvözíteni akarja a’ Lelkeket , látván , hogy fokán fok 
bűnt tfelekedvén , a’ magok lelköket pokolra tafzítani 
igyekeznek , azért által - küldi okét k é t , három teftbe- 
is , hogy régi bűnöket meg-ízánnyák , bánnyák , és 
az ujj bűnöktől magokat meg-oiják. Ez R. Irác Ara
tnának magyarázartya , a’ ki falvainak nagyobb erősítésére 
bizonyságul R. Bat Λ a bman fthyfift hozza - éle ; De , 
melly hamiílan igyekezik Iftentelen tud ománnyát innen 
ki - fitsarni , ugyan azon Szent Írás fzavaiböl meg-tet- 
fz:k : Mert egyedül tfak azt akarta ottan Ein (noha 
nem okoílan) Jobnak meg-mutatni : hogy igazán és 
ok-nélkül bünteti őtet az Iften , b ogy igy az oft-»ro
vások-között meg-ismérie a1 maga áílupottyát , mellyct 
a’ jó ízerentsékben elébb - meg-is mérni nem akart pel- 
dájúl elé - hozza, a’ m it fzokott az Iften az Em
berekkel tfelekedni; Az iften ( úgy mond Eliu j  hogy 
az örök haláltól meg-mentíe az Embert; Megfeddi 0- 
tet fájdalommal az á yban , és minden tfintyait meg - f in · 
nyajztya , utálatofsá kfzen életében néki a" kenyér, és a' lel· 
kének étele , me Ily az előtt kívánatos volt. el-fiárad a’ hu· 
fa, és a’ tfontyai, mellyek bé-fidózve voltak, meg-mezitelenul· 
nek ; végre : az ó Lelke a’ rothadáshoz kbzelget , és az é·
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élete 4’ halálos betegséghez. Azonban la léfzen érette fzólló 
Angyal ezer közziil így , könyörül rajta, ff meg-Szabó· 
ditty a etet a’ haláltól , ff 42 o w>4j i  meg - eméfzetett 
hála ifjúságának napjaira tér, ha penitentziát tart, és meg- 
vallya : Uram bűnt tettem, és bizonyára vétkeztem, és a* 
mint méltó voltam , n m bűnhődtem , meg -Szabadittya lel
két , hogy ne menne veszedelemre , hanem élvén, világossá
got látna. Hozzá-adja ofztán : Jwe , wiwd ezeht tfe- 
lefzi bárom i  ben mindenikkel. Mintha mondaná : nem
újság óh Job ! a’ mit mondok néked. így bánik az 
Iften mindenekkel, hogy okét magához fordittsa. És 
pedig , hogy' ez légyen az említett tzikkelynek való
ságos , és tulajdon értelme , fokán még a’ Rabinusok 
közül - is taníttyák. Gerfon fia R. Lévi magyarázván 
azon tzikkelyt az írja : Imé mert mind ezeket tfelekefzi 
az lßent három ízben mindenekkel. Az a z : Hlyen módot 
tart az Jflen kétfzer , vagy háromfzor az Emberrel , 
hogy a’ fanyargatafok- által λ* halálból vifzfia -hozza az o 
lelkét, midőn ßattya, bogy gonofz utakon jár. vílágofsbban fzól 
Rabi Salomon: íme, mind ezeket tfelekjzi az iflen három 
izb n. Kétfzer, vagy háromfzor fanyargattya, oflorozza , 
hogy az örök vefzedelemre otet kárhoztatni ne kinfzerittefsék. 
Ezen módón ízólíanak a’ réggiebb Rabinufok is ffalkiit- 
ban, mondván: Vétkezett az Ember egyjzer, meg - bocsát
tatott. néki, vétkezett máfodfzor , meg-engedtetett néki, ha- 
Jonlo képpen harmadfzor-is. De, mikor n'-gyedfzer vétett; 
nem könyörnltt - meg - rajta az JJien, a’ mint Írva vagyon 
A mos Prófétánál a )  bárom vétkéért Jfraéit meg - térítem j 
és négy vétkéért nem térítem-meg otet. Hafonló képpen 
fzól R. Majmon, b )  A’ mellyekbol az jo -k i: hogy fok 
Rabinufoknak vélekedefe fzerínt-is, az említet tzikkely-
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ben nem a’ telkeknek egy tettből, más tettbe-való 
által - költözéséről vagyon a’ befzéd, hanem az Iftennek 
ofztoriról, a’ mellyeket az Emberekre botsát, hogy Ókét 
az üdvöfség uttyára vifzfza-hozza. De:

Ha a’ Rabinufok tanitáfa, és ezen tzikelyekról 
való ertelme meg-álhatna-is. Igaz lévén az , hogy a 
Sz. írásnak ama tzikkelyét a’ lelkek által költözéséről 
keltenék érteni, fok illetlen képtelenségek következné
nek ebből i mert a’ Sz. írás fzüntelen azt ' kiáltya 
hogy az Itten kinek kinek érdeme-fzerínt fizet. Így 
Dávid azt mondja: a )  Mert te meg-fizetfz Uram kinek 
kinek az ö tselekedeti fzerínt. Káinnak azt mondja az 
Ifién : b )  Ha jól tselekfzel, nem vefzed-é-eP. ha pedig 
gonofS , mindjárt ajtódban léfzen a' bűn. Bolts Salamon 
pedig azt prédikállya: c } Emlékezze! - meg a* te Terem- 
tódról Iffiuságodnak napjaiban, minek előtte el-jöjjön a’ gyö
trelemnek ideje, és el· közéig ejfenek az efitendok. Bizonyá
ra ez a’ meg-emlékezés hivságos-vólna, ha még remen- 
ségünk tehetne, hogy hóittunk-után-is időnk léfzen a 
penitentziára, a’ mint az ellenkezők mondják. Jere
mias azt kiáltya : d) lágyatok & ti Uratoknak Ifienteknek 
ditsoséget, minek-előtte be -fetét’hllyön. A' fetétség, avagy 
a’ halál-után tehát n in tfen fém mi idő. Prédikátor köny
vében azt olvaíTuk: e j  És vifzfza térjen a por az o fői
ekbe , a bonnit volt, és a lélek vifzfza térjen az lfienhez, 
a ki etet adta. Nem tér tehát vifzfza a’ lélek valami 
ujtefthez, hanem az Iftenhez. Ifaiás Próféta mondja: 
f )  Kerefsét'k az Urat, mig meg-találtathatik. Ezen fzó- 
kát a’ káldai magyarázó igy adja-elé : Kerefsétek az 
Urat migéltibtn váltok. Ez étet-után tehát nints ideje

az * 13
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az Iften keresésnek, a’ pénitentzia tartásnak, a’ meg-
jobbúiasnak.

A’ Szent írásnak fzavaihoz adom még amaz 
okot, a’ meliy a’ Ziidókat világos hamisságról meg
győzi. Azt mondják a’ Rabinufok : hogy az Iften a’ 
maga irgalmaíságától indítatván, vifzfza téríti a’ Lel
keket más teltbe, és mint egy uj Quártéiyra. fzáilíttya, 
hogy ör'kkc el-ne veízfzenek, hanem meg-térven, az 
elébbenin el-k ivetett ezczefzßufokrol, rofz tettekről pe- 
nitentziát tartlanak. E’ fzerint a’ fzep , és rendes 
tad >mány fzerint tehát egyedül az Iftentelenek Lel
ke.ne k kellenek m eg-térn i, és nem az igazakénak, 
a’ kik m ír meg boldogultak. De ok még-is azonban 
azt taníttyákj hogy az Addm lelke, a’ Dávid teltébe, 
innét oíztái a’ Meífiáseba fzállott. Holott Adám, Dá
vid ( a' mint magok - is meg vallyák a’ Ziidók ) a’ 
peaicentzia tartás után fzentek , és az Iften-előtt ked
vessek váltak, hamilság tehát valamit a’ Lelkeknek ál
tal- költözéséről mondanak.

Máíbdik bizonysága Tisbinek , a’ mellyel a* ma
ga értelmének ügyét támogattya, véttetődik a’ Dávid 
Zsóltánából. Ének! k az Urnák , a’ W jókat adót nékem. 
Ama fzó adót. A’ Zfidó betűben Gbamalhl iratik j az 
az : vijziza adót. És egyfzer ’s mind Tevét-is jelent. 
Azt akarják tehát ebből ki-hozni a’ Rabinufok : Hogy 
J)  dvid az íftent azért áldja , mert őtet a’ Tevétől meg- 
fzabadította , a’ mellybe a’ Betbfzdbeával el-követett 
házafság - törésért kell-vala az Ő lelkének fzállania. 
De melly hamis értelemre tzigázzák a’ Szent írás 
Szavait; e z , vagy a’ többi Rabinufoknak tanításiból- 
is , ki - tetfzik i a’ kik a’ jóknak adására , nem pedig

*) Pf. iá. 6.



a’ Tevére magyarázzák azon fzókaf. így fzól R. Sa~ 
Iámon, Ábenezra, Kimcbi, És a* Káldai magyarázatban- 
is hafonló-képpen vagyon: ^/iom <10 Urat, λ’ ki jót 
tett velem. Azon-kívül , mikor ez a’ Szó Gbamal 
Tevét jelent , két Kametztzel, avagy magán zengő be
tűkkel , az az : d Vagy dá iratik , mikor pedig jók 
adását jegyzi , iratik Kametz , és patacb , az az : egy 
hofzízu, és egy rövid magán zengő betűkkel } úgy 
m in t: a , és a. a’ Szent írásban pedig ezen utólbbi 
módon tétetnek reá a’ pontok , világos jele tehát, hogy 
adáft, és nem Tevét jegyez. O fztan: A’ Szent Írás 
azt mondja : Éneklek az Urnale, a’ ki - ghamal nékem, 
De az o efztelen leleménnyek - fzerínt kellett volna 
mondani : Éneklek az Urnák , a’ ki-nem ghamal nékem. 
Ha azt akarta érteni: Éneklek az Urnák , bogy nem let
tem Tevévé.

Utolsó bizonyságot véfznek az Ellenkezők u- 
gy<jn azon Dávidnak Zsoltárjából a ) Az Embereket , 
és a* barmokat üdvözíted Uram Itten az Mennek irgal- 
mafságát akarván magafztalni a’ Próféta , nem Szól 
( úgy mondják)  az efztelen barmokról, a’ kik nem 
alkalmatofsak az üdvöfségre , hanem azokról , a’ kik
nek értelmes lelkek vagyon az ő belőjek - való költö
zés által. De ezzel a’ kába magyarázattal ellenkeznek 
fokán a’ Rabinusok - közzül-is. így Rabbi Salomon 
azt mondja : Az Em berek , és a’ barmok üdvöztilnek , 
az az : £  tudatlan Em berek , avagy azok f a’ kik - bar
moknak tartatnak az 0 nagy aldzatojSágokért. Nem kü
lönbben Szól Aben-ezra. Nintfen tehát femmi értel
mes oka a’ Lelkek által-költözéíe állatásának ;

XXX.
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XXX. §.

A' Z S ID Ó K N A K  V É L E K E D É S T  A ’ P O K O L - 
RÓL, AZ ÖRDÖGÖKRŐL, A’ PAR ADITSOMRÓL, 

ÉS AZ ANGYALOKRÓL.

A  9 sulyofsbb büntetések-közziil, a’ mellyeket a’ ma
ga bűneiért fzenved moftan a’ Zíidóság, egygyik 

az o tagiainak egyenetlensége, úgy hogy alég találfz-ket· 
tot, a’ kik az o Religiójokat illető dologban meg-egygyez- 
zeaek > innét vagyon ofztán, hogy igen nehéz , és 
bajos λ Keresztyen Embernek Ó velek vetekedni, mert 
a’ mit egygyik javall , azt a’ másik könnyen m eg-ta
gadja. Ez a különbbözés valóban nem egyébünnen 
ízármazik , hanem , hogy nintfen nyomoriílttaknak egy 
fejek , a’ kitol, mint az előtt, az egéfz Sinagóga egy 
fő Paptól íügne , mert ezt igazán modhatod a’ Kato- 
lika Anya Szent Egyház tulajdon pnvilégytornának , a’ 
ki , mihelyeft valami eretnekség , vagy a’ hit dolgai
ban -való különbbözés támad , az ő látható Fejének , 
úgy mint ar Római Pápának ízája- által azt leg-ottan 
kárhoztattya , és távoztattya , hogy az cgéfzséges ta
gok meg-ne-mételyesedgyenek , és az-által m eg-ne 
vefztegetődgyenek.

Ennek a’ mondásnak igazsága elégségeiken , sőt 
felettébb-is ki tetízik , a’ Rabinufoknak ugyan azon 
egy dologról való külőnbb-külonbb-féle értelmökbol. 
ElŐfzOr-is ugyan a’ Pokol - eránt , a’ mellyrol, vala
hány a’ Zlidó , annyi az értelem. Némellyek (noha ke- 
vdsen ) a’ Pokolnak örökké - tartóságát vítattyák. Ellen
ben a’ Talmud a ) a’ pokolbeli kínoknak (a ’ mi a’

H h Zti-
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a )  Sanhedrin. Cap. Chelec



Zíidókat illeti; Őrökké tartóságát teljességgel tagadja, 
erolsen állatván: hogy a Zíidók mind. egygyig üdvö
zölnek, ez a’ tudomány a’ bűnösök Lelki - ismeretének 
meg - ny.ugtatására , és háborodott állapottyának le-tfen- 
delitésére valóban igen álkalmatos tudomány. Máfok 
azt mondják: hogy a’ Zíidók tizen két holnapnál to
vább a’ pokolban nem múlatnak , és az ottan lévó ki- 

• nokat tovább nem fzenvedik. Ugyan ezt taníttya a’ 
Talmud- i s ,  a )  tí'ak egyedül ezen egy különbözéfsel : 
hogy ez azon helyen némelly Zíidókat ki - véfzen , a’ 
kiknek büntetéseket , és pokolbéli kinnyokat örök
ké tortan dóknak mondjak. Esillyenek ( úgy mond ) a 
Zíidó valláfból el-ÍZakadttak , az Áruló pribékek, a’ 
törvényt, és a’ halottaknak fel-támadását tagadó Epi- 
kuréusok. Ismét azok, a’ kik másnak bűnre - való al- 
kalmatofságot, és okot adnak , mi nému volt Jeroboám, 
a’ ki-vétkeztette az egéíz Israel Népét. A’ többi halálos 
vétkekért pedig, noha az lilén kegyelmétől való-meg-fofz- 
tatáic meg-engedík, mind azon által a’ pokolbeli kínoknak 
örökké * valóságát egy altaljában tagadják. S<>t azt-is 
tanittyák b )  hogy a’pokolbéli tűznek düaöfsége rneg- 
fztmik ízombaton , úgy hogy egéfz ez napon mentiek 
legyenek a’ Z.tdók a’ pokolnak kinny.aitól ; es femmit 
fém fzenvedoek, hanem a’ fris vizekben hivesítik ma
gokat.

Ez pedig a’ balgatag tudomány , és a’ Zfidó 
Rabinusoknalc a’ pokolbeli kínok örökké-valósága-el
len ki gondoltt egyéb tanításuk-is mennyire távozzék- 
el nem tfak a’ Katolika Annya Szent egy-háznak igaz 
vallásától , hanem még azoktól - is , mellyeket az lilén

a

2 4 *  *5^3 (  ο  )  Zifa

a) Triél, Roshaích c, 1. p. i j ,  b) Tra<ä. Sanherin c. Ar* 
bamitot.



243

a’ Szent írásban ki-jelentet, éfzre veheti az-is , a’ ki- 
tfak fel-fzerínt forgódot-is a’ Szent Könyvekben j Így 
Moyfes 4dik Könyvében a’ Koré, Datban, és Abiron 
efeterol ezek vannak írva: a) Leg-ottan azért, bogy 
Weg-fztínéb fzóllani Moyfes, meg-hasada a' fold Idbok-alatt 
é s fel - nyitván fzaját, el - nyélé őket Sátorojiül, és minden 
marbdßül , és alá Jzállának elevenen a' pokolba1. Imé látod, 
hogy Le-ízálianak tehát a’ Zlidók-is pokolbaj következen
dő - koppén nem igaz a’ Talmudmk ama köz - mondá
ik : Mind tídvóz'nlnek a Zfiduk : Ezen - kívül, vallyon 
mondhattyuké , hogy üdvözültek azok, a' kik a’ pufz- 
tában az arany borjút , az Ígéret földén pedig a 
Pogányoknak bálványit imádták ? Azok ismét vallyon 
üdvözültek - e’ ? a’ kik az Iftentől küldetett Szent Pró
fétákat meg* ölték ? bizonyára nem üdözúltek , sőt va
ló igaz az , hogy ezek - is a’ pokolra fzállotak, hogy 
ha vagy tíák utolsó óráiokon - is penitentziát nem tar
tottak , egyéb-aránt kintelenek léfzünk igazságtalánság- 
ról vádlani az Ur Iftent, hogy , tudni illik : a’ bűnt , 
a’ melly minden gonofzoknál nagyobb , a’ Zíidókban 
büntetettlénül hagygya , a’ melly bal ítelet távúi légyen 
tőlünk.

Hogy pedig ez a’ kárhozott lelkeknek pokolbe
li kínnyok örökké tartandó légyen , mind a’ termé- 
fzeti okofság, mind pedig a’ Szent írásnak Ifteni hitel
re - méltósága meg - mutattya j Mert, a’ ki-fulyos vétek
kel meg-bántya az Iftent, a’ meg-sértődött fzemély- 
nek , a ki önnön maga a’ véghetetlen Ur Iften, tekin
tetére nézve , vég nélkül-való gonofságot követ-el, a’ 
melly fellyül haliad minden meg-sértéft, és igazság- 
talanúl - való meg-bántáft , a’ mellyel Valameliy terem-

H h \  tett
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te tt fzemély meg - bántódhatik , és meg - Sértődhetik. 
Következik tehát, hogy nagyobb büntet élt is érdemel, 
mint a’ mellyet a’ világ adhat, de nagyobb nem leizen, 
ha örökké-való nem léízen tehát a’ pokolbeli kínok örök 
ké - valók és örökké tartandók , és nem igaz a’ Ta'rnu- 
üiftáknak vélekedésök , a’ melly ezeket tí'ak tizen két 
holnapra határozza.

Bizonyíttyák ezt a’ Szent írásnak fzavai fok 
helyeken ; így Isaiás Próféta a’ · kárhozott lelkekrók 
fzólván , azt mondja : a )  És ki mennek , és meg - hlyük 
a Férfiaknak hóltt teficket, kik ellenem vétkeztek : az o 
férgek meg - nem hal , és az ó tűzök el-nem oltatik. A.’ 
honnan ki-tetfzik , hogy az el - kárhozottak büntetését 
nem lehet bizonyos időre határozni , a’ mint hamif- 
fan taníttya a’ Züdó Sinagóga.

A’ mi az ördögöket illeti: közönségcfsen taníttyák 
a’ Zíidók ·, hogy némellyek azok-közül tfupa lelkek, 
némeüyeknek pedig teftök - is vagyon , valamint az 
Embernek lelke öfzve vagyon kaplolva a’ telttel. A’ 
kik tfak tfupa lelkek ( azt taníttyák a’ Zlidók ) hogy 
az időnek rövidsége, és fogyatkozása-miatt teremtettek 
illyenekkc , mert az Ur Iften okét pénteken eftve-fele 
teremtette , és mivelhogy következet a’ fzombat , 
hogy azt valami módon meg - nefzegné , meg - ne fzent- 
ségtelenítené az Iften , a’ ki e’ Törvénynek fzerzŐje , 
meg-ízünt a’ munkától, és igy teft nélkül való lelkűk
nek hagyta őket $ illyen - képpen taníttyák ezt egy Ra
bot névü könyvben, magyarázván a’ Teremtés Könyvé
ből az első réfznek sfdik verset: Ér monda még-is 
az Ifién , hozzon a1 fold élő lelket az o neme - fzerint, és 
/tikota Ifién földi oktalan állatokat, az o terméjzetek-fzerint,

es
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es barmokat, es a’ földnek minden tfnfzo- wá/zó nil át· 
tydt az c neme (zerínt. Ezen fzókhoz azt vetik ok : 
Monda Rabbi: Ezek az ördögök, a’ kiknek köket teremte 
az Ißen , akart pedig nékik teremteni tejkt-is , de be - 
érkezett a fzombat, «’ meUyet hogy meg - fzentelne, wifg- 

J'zünt munkájától. Ezekhez az efztelen fabulákhoz ha- 
fonlók vannak ama könyvekben-is. ßj-akut. vag. u. 
Nim. u. edit Libuvn. Zoar. pag. 14. edit. Munt.

R. Moyjes Bar Nachman. Moyfes Könyveit magya
rázván , azt mondja : az ördögök két Elementomból 
vannak öfzve fzerkeztetve, tüzboi, és a’ Levegő-Ég
ből.

Ama Zfidó Talmud azt taníttya a )  hogy az ör
dögök úgy nevekednek, fokasodnak , és m eg-halnak, 
valamint az Emberek. Imé a’ Talmudmk tulajdon fza- 
vai : Azt tanították a’ mi Alejlerink ; hogy az ördögök , 
némellyekbett m>g - egygyeznek az Angyalokkal, némeilyekben 
pedig az Emberekkel Elofzör : fzdrnyok vagyon mint az 
Angyaloknak. Masodzov: a' világnak egygyik végéről a ma- 
Jikra repiknek mint az Angyalok. Harmadfzor : eleve meg
tudjak a’ jövendőket, mint az Angyalok% A ’ többiben pedig 
ItiJoníuanaÜ az Emberekhez. Elofzör: Éfznék, ifznak, mint 
az Emberek. Mdsodfzor : Nevekednek, és Sokasadnak, mint 
az Emberek. Harmadfzor: meg-halnak mint az Emberek.

Az ördögöknek eredete felől haíonlóképpen kü
lönböznek a’ Rabinusok vélekcdéíi. Ä  Talmud fzerzÓk 
Trablatu Nedarim. Azt taníttyák: hogy mikor, az Ur 
lften Adámot a’ Paraditíbmban el-követet bűne - után 
fzáz harmintz efztendeig Évától 'meg - fofztván , fzám 
ki-vetésbe küldötte volna, Adám az alatt az idő alatt

H h 3 min-
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minden féle Lelkeknek Afzfzonyi, és noftény nemé
vel közösködött í £va ellenben a’ férd nemű’ bak , 
és him lelkekkel , és hogy az ördögök ezektol 
fzármaztanak , azt költik : így tanítnak Jalcutbam e- 
zen ízókkal: a )  Monda az Azarins Fia Rabbi Elazár: 
azon egéjz időben o’ mellyen Adam ki - vettetett, és az E- 
vatül el - válafztva - volt, ördögöket nemzet, a' mint Írva 
vagyon: b )  Élt pedig Addm 130. efztendeig , és n mze fiat 
az ö képére , és bafonlatofságára, és biva annak nevét f it t
nek. Azt mondják ofztán ezen kiviil a’ rút , motskos 
Emberek Adámról : c )  hogy az - alatt a’ 130. efzten- 
do-alatt minden féle barommal, hímmel, nofténynyel 
a’ terméfzet-ellen rúcalkodot Adám,de kívánságának nem 
tehetet mind addig foha eleget, mig Évával nem hált. 
Több illyetin meséket-is hoznak elé a' Rabinufok A- 
dímról, és az ördögök teremtetéíe, ’s alkotta tágnak mód
járól , de] elcg légyen ez, a’mit mondottunk, a mely
ből éfzre veheti, és kelleténél felettébb-is meg-ismér
heti a’ Kerefztyén olvasó a’ Zíidó Sinagógának efzte- 
lenségét, és boldogtalan állapottyát.

Azt-is el-hitetik magokkal a’ Rabinusok , hogy 
minden Zíidó a’ pokolbéli kínoknak tizen két holnapi 
ízenvedése - után a’ paraditfomba mégyen , hogy az ö- 
r 'kké-való  boldogságban gyönyörködgyek, a’ melly ö- 
rökke-való bóldogságot , ók-is meg - vallyák , bogy az 
Iftennek ditsoséges fzine látásában állyon. De mind 
azon által ezer fabulákat elegyítenek hozzája , mond
ván azt ; hogy fokfzor a’ bóldogűltt lelkek vetekednek 
az Iílennel a’ Talmud ban foglaltatott dolgokról , és íok- 
fzor meg-győzik a’ disputáiéiban , és meg-haliadják az 
Iftent- Azon kivíil lók különbb - különbb - fele. A- 
kadérts ákat , és fó Iskolákat képzelnek , es álmodoznak

a )  Jalcut Num 42 edit, liburn, b) Gén, 5. 3. c) bixt.
Sen. Bibi. 8. 1. %.



a’ paraditfómban ienni , a’ mellyeknek egygyikébol a’ 
ináíikába áltál sétálnak , és mendegelnek vetekedésnek 
okáért , a’ meg bóldogútt íz. Ziidók, a’ holezt a’ fabu
lát-is elé hozzák: a}  Történt egykor , hogy a’ Rabi- 
nusok a’ Törvénynek bizonyos ágazattyáról veteked
vén, azon mindnyáján meg-egygyeznének , találkozót 
egy Rabbi Etiézer névii , a’ k i-a’ többieknek egygyes 
crtebnevel ellenkezet , és reá nem állót, hanem az o 
magi értelmének tanú-bizonyságára még önnön magát 
az íílent hívta ■, És ímé fzó hallatott az Égből mond
ván : Ne ellenkezzetek ob Rabinusok ! Eliézerrel , meri iga
zat mondot. Fel-háborodván erre a’ többiek, nagy ha
raggal mondák az lftennek } Ur Ifién ! Ä  mi vetekedé- 
sünk nintíen az Égben, hanem & földön·, a' bol a' több fzd- 
tnú Rdbinusoknak értelmén kell meg - ádani 5 És azonnal ki
vetették magok-közül az ellenkező Eliézert, a’ ki meg
ijedvén a’ rtíríafságból-való a’ ki-vettetésnek Sententziájától, 
meg - egygyezet ofztán a’ többiekkel, és reá-allot vé
lekedésökre. Midőn pedig ezek igy meg-lennének , 
történt nem fokára , hogy egy azok-közül Rabbi Ná
thán , ízembe akadna Illyés Prófétával (  a’ ki az ó véle
kedések ízerinit a’ világot íztintelen körül járja )  meg- 
fz íllíttván azért barátságofsan lllyéjl a’ Rábinus, kérdezi 
tálé > ha jelen volt e’ Illyés akkor az Égben, mikor 
a’ Rabinufok a’ magok nyájából ki - vetették Eliézert ? 
midőn a’ Próféta azt felelné , hogy ó akkor jelen volt 
az Iftennél az Égben. Utánna-veté a’ Rabinus j MiC 
tfelekedet tehát akkor az Iften ,, mikor mi ellenkeznénk 
vele , hogy az Eliézernck pártyát fogta ? Felele Illyés 
Próféta: Nevetet ( úgy mond ) az Ifién, és azt mondot

ta :
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Ia : az én Fiaim m tg -  győztek engem. Imé mit monda- 
nak az efztelen Rabinusok az említett helyen , a’ mel
lyel az o magok tudatlanságát az Illeni vcghetetlen 
boltsefségnél fellyebb magafztalni ezek avakok nem ir
tóznak } de még tovább igy efztelenkedni - is bátor
kodnak :

Midőn egy bizonyos napon a’ mennyei udvarban 
befzélgetne az lilén egy valamely poklofságnak nemé
ről , és o azt tifztának mondaná , a’ többi Rabinusok 
ellenben tifztátalannak állatnák; végre mind a* két felnek 
egygyezo értelmével az egéfz pör egy bizonyos nagy 
bóltsefségü Rabinusnak ítéletére hagyattatott , a’ k i, mi
kor Sententziát akarna hozni e’ kétséges dologban , ar 
lelke leg ottan teliétől el válván , kiáltozni kezdet : 
tifita  ! tifzta ! Láddé a’ Zlidó Rabinusoknak bolond fel- 
fuvalkodásokat , az lilén perlő Társának, sót Birájának 
tártyák magokat: »

Némellyck oly reménségben vannak aT para- 
ditfomnak ditsofséges orfzáglása felöl : b )  hogy , mikor 
a’ Meíliás e l-jó , békefséges időt fog-hozni , úgy hogy 
minden gyönyörűségekben vég - nélkül fognak - élni , a’ 
föld önnön maga el-kéfzített ízép ruhát, és sülit ke
nyeret fog - teremni.

Azt tartyák a’ Rabinusok az Angyalokról. 
Hogy az Angyalok nem tifzta lelkek , hanem
tellek - is legyen , és hogy minden féle gonoízságra , 
kiválttképpen a’ fajtalanságra hajlandók legyenek , min
den nap fzületnek , ’s meg-halnak, azt pedig a’ Sz, 
írásnak különbb - kűHnbb - fele tzikelyiből igyekeznek 
ki hozni. llgy mint Moyfes adik könyvéből , c )  a’

hol

24?  %Srs (  Ο )  e r »

a ) Sivc Sen. Bibi. 1. 2. b ) Sanhedrin, de Raradii. & 
Meília pag. 87. c) Exod. «3. 20,
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hol azt olvafsuk: hogy az Angyaloknak Szárnyai van
nak , és Emberi ábrázatnak hafonlatofságában ki - farag- 
tatnak. Isaiásból ; a )  a’ hol hafonió-képpen az mon
datik : hogy az Iífent áldó Serafim Angyaloknak Embe
ri ábrázattyok , és hat ízárnyok légyen. Fel nem érik 
tízekkel nyomorultak , hogy ottan az Angyaloknak 
ízárnyain nem egyeb jelentetik, hanem egyedid, a’ íe- 
bes indulat, és az lilén parantfolatinak bé-tellyesítéseben-va- 
ferény kéfzség. Ezekiel Próféta-által ökörnek, falnak , 
orofzíánynak , és Embernek képében hozatnak-elé , 
hogy az ökörben értetődjék az Ő jó indúlattyok , az 
oroszlányban erofségök , a’ fasban ferénységök , és az 
Emberben az ö értelmes okofságok , a’ mellyek mind 
igen helyefsen tulajdonítatnak az égbéli Anyaioknak. To
vább :

Az Angyalok az Égben akkor énekelnek , mi
kor a’ Zhdók a’ földön el-végzik az énekleft. Azt 
mondja Talmud b )  ezen fzókkal: Három karba varnak 
el-ojzlatva az Angyalok , bogy étűket mondjanak napon
ként az IJkn-eíott. Az egy gyík kar mondja:: SZENT, 
a ma fik-is SZENT, a harmadik SZEN T a’ Seregek URA 
ISTENE. De ezeknél Jókkal jobban fzereti az Jficn a Zji- 
dókat ; Mert az Angyalok tjak egy [her énekelnek napjában, 
ezek pedig minden órán. Ismét: a’ Zfidok két fzó-után az I- 
ften nevét említik , mondván : bally ad Jfraél : a mi Ife
ni ink. Az Angyalok ellenben nevezik ótet bárom fzó-utáni 
mondván : SZE N T  S Z E N T , SZEN T az HR. Innét az 
Angyalok rum énekelnek az Égben mind addig , míg & Zfi- 
dvk el-n.m végAk az b énekjeket a’ foldbu. A ' mint Ír
va vagy>n fj-öbnak könyvében: c )  Midőn engem mind egy- 
gyiitt dicsérnének a’ reggeli cjillagok, és örvendeznén k mind-

I i nyáján

a )  Isai. 6. a, b) Traéi. Cholim C. 7. c )  Job. 38· ?·



nyáján az Jßen Fiái. A ' reggeli cfillagok a’ Zfidoh , <72 I- 
fien fiai pedig ez Angyalok. Ugyan azon Talmu iban 
taníttyák a’ Rabinusok : hogy az Angyalok egygyet é- 
nekelnek, és azonnal m eg-halnak, ’s el - eoyéfznek , és 
többé meg-fém jelennek, a )

Hogy az Angyalok igen fajtalanak legyenek , 
azt a’ Zíidók illyen ízókkal írják-le : b )  Keretezlek a 
Tanítványok az ö Mefieroket K. fófefet : Kitfoda az 
Azael ? felele nékik, mondván: Midőn az Emberek d  
v iz -özön - előtt bálványokat imádnának , m g - fiomorodott 
az lßen. Hozzája janiidnak tehát két Angyalok , a' kikn k 
egygyike hivatta1 ott : Samchazai , d  Mdjika pedig Azael, 
mondván : Nem de nem Uram ! mondottuk néked, mikor 
d  világot teremtenéd, c) mitfoda azEmber, hogy meg-em- 
lékezel róla? Felele az lften: Mit tegyek tehát? Mondának ok: 
mi -fogjuk igazgatni a' Világot. Felele az Ifi ή : Tüdőm , 
(úgy mond) ba ti d  földön lakán iátok, ezer kísértetekbe 
efiek , és fijulankodni fogtok. Mondának ok : Semmiképpen 
n m ; Tjak egyedid tfelekeii - meg azt , hogy a\ Emberek
ké' tárfdkodgymk , mert m g  - fz nteHyiik a’ te nevedet ; 
F Ide az Ifim : mennyetek-el, és lakjatok velek , el-menvén 
tehát, midőn látnák az Emberek leánya , hogy fzépek vol
nának , meg - motjkolták magokat, és kőekosködtek azokkal , 
mert ellen k nem áloattak a’ tefti kívánságoknak. Eddig ter
jednek a’ fa ku l  fzavai. De erről hofzfzasbban fzóJla- 
ni nem akarok , mivelhogy tfak ezekből - is a’ Zíidók- 
nak rut tévelygésök , és vakságok nyilván ki-tetlzik.

Egy bizonyos rabot e) névu könyvben azt táníttyak 
a’ Rabinasok : hogy , minek előtte az lften az Em
bert teremtette - volna , tanátsot kért az Angyaloktól t
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hogy ugyan mit javallanának , ha teremtse - e ’ vagy ne 
teremtse az Embert? az Angyalok-kezűi azért nemel- 
lyekazt mondották: hogy tfaklzabadon teremtfen az Iften 
Embert, mátok pediglen azt nagyon ellenzettek j és az-alatt 
mig ezek egy más között veríengrnének , teremté az 
Ur iften Embert. Íme az o ízavaik! Monda R. Simon: mikor 
az Ur ljhn teremti ni akarta az Embert. Az Angyalok ez 
eránt egy mái-között értelmükben mcg-hajtwlottak. Má
juk mendák . ne teremtessék az Ember; Májók ellenben : 
teremtejsékj és ez az, a’ mi írva vagyon a zsoltárban a J az 
ivgalmajság , és az igaz mondás elei - 1 alá Iák egy maß , aZ 
igazság , és a’ békefség m g-tJákoUk egy maß. Monda az 
irgalmaiság : tenmtejsék, mert irgalmajságot fog-tfelekedni. 
&y behejség ellenben monda: ne teremtejsék, mert perlekedő, 
léfzen. Mit tett az JJlen ? kapván az igaz mondd fi le-ve
tette azt a fő d r e ; a" mint Ívva Vágyon Dánielnél b )  és 
le-vettetik az ig*z mondás a’ földre: mondának pedig az 
Angyalok az Ißennek : miért veted-meg a te Királyi [zekéd
nek Zsámolát, a’ melly az igazság, igaz mondás, es ez az d  
mi Írva vagyon azon Zsoltárban: az igazság a' fáidból ne- 
vekedek. Ezeket olvashatni ffalkutban is. Num. -12. 
*3-

Az Angyalok a Zíidóknak vélekedéfe - fzerint 
tudatlanak , nem értik a’ Sirai , vagy káldai nyelvet,
d ) De ezek-közzül a’ tudatlan Angyalok k^zziíl ki-ve- 
zik mind azon-áital Gabriel Angyalt, úgy mint a’ Meny 
orfzdgnak fo Kantzelláriufsát, a’ kiről közönségeid 
sen azt mondják : hogy minden nyelvekben jó forgó-
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dott, és tudós légyen. De azonban ő fel‘»le-is azt ta- 
nítiyák : a )  Hogy , minden egykor ez a’ Gábriel An
gyal , nem tudom mi nagy fuiyos vétket, és htorságot 
Vitt-vóna véghez. Meg-parandblta az lítcn ; hogy es

tet tüzes odorral oftorozzák meg.
Visgállya-meg itten a’ Kereiztyén olvasó, ha tíudal- 

kozásra méltó dologíegyes i-e", hogy a’ Z.iJ í íinagóga oily roíz 
hiízemben vagyon a’ Kerelztyéni Szent hitről, a' melly 
illy eízteleniil , es lftcatelenui Szól az Iltenrol , es 
az ó bz. Angyaliról ?

§ XKXL

IV] E G-MüT ATT ATI K , HOGY IMMÁR EL·
Ju T T - LÉGYEN A’ MESSIÁS.

N oha fókákban , a1 mellyek az δ Religyiójokkoz 
tartozandók , egy más · k ̂ z"tt uiiat húznak , es 

ellenkeznek a’ Zlidók , meg - egygyeznek mind azon- 
által mindnyájan abban , hogy még-eddig .nem j'»tt- 
és nem érkezett - el ama várván várit Médiás , hanem 
ez - után ugyan tfak akar-háta 1 éfzen is , el kell neki 
jónie , hogy meg - fzabadittsa á’ Zddó Nemzetséget a’ 
moftani fzolgáíatból , es vifzfza vezeíse az ígéret föl
dére. Ez a’ Zitdóknak fn-tévelygés; - k ’»zül egy kiváltt- 
képpen - való tevelyees^k , a’ melíyet köz öns igeiken 
az egéfz Sinagóga k ivet. Mennyire távozzanak-el pe
dig az igyenes igazságtól, várván napról naora a meg- 
igértt Mediáit , a’ kinek fzüztol-való tfuddlatos ízüle
ti. setol - fogva immár 1781· efztend* két Izámláluok; E- 
Zekbol az okokból, meliyeket alább elé hozok , a’
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fzemes olvasó nyilván által láthaítya. Minek-előtte pe* 
dig azt meg - mutafsam , hogy immár el - jött - legyen 
a ’ Médiás, mcltó dolognak itclem , hogy Hgyelme- 
tefsen, és ízemüen meg. tekintsük: Kinek kell annak len
nie ? és , hogy ugyan mi végre fog el - jóni ? a’ 
mdiyeket jól meg-visgálván , könnyen ki hozhattyuk , 
hogy o immár el - jött-legyen.

A.’ mi az első kérdést illeti , hogy tudni illik : 
Kitfoda léfzen az a’ Médiás ? abban különböznek a’ 
Rabinufok ; Vannak , a’ kik azt el - hifzik : hogy a’ 
MeJJias nem egycb legyen , hanem önn"n maga a’ Dá
vid , mivelhogy mint egy valóságos igaz dolgot, úgy 
el - hitetik magokkal a’ lelkiknek egy teliből más teli
be-való által-költözéseket, azért.-is tehát azt mondják: 
hogy Adum , holttá - után nagy fokára , viízíza jött e’ 
világra , es Dáviddá l " t t , és : hogy ugyan ez a’ Dá
vid , vagy inkább az A Mm a Dávia b an , fzük Ságkép
pen legyen az a’ várván - vártt MeJJiás. De , hol talál- 
tatik - fel , kérlek , a’ Szent írásban , hogy Ad/mnak , 
Vagy Dávidnak kell a’ Médiás fzemellyehe Izállani ? 
Sót inkább ebből a* Rábinusoknak hamis tudománnyá- 
ból fok éktelenségek következnek. Mert a’ MtJJiás a’ Sz. 
írásban igaz Embernek, es Dániel Próféta-által a' Szenek 
Szentének , és örökké-va ó igazságnak a )  neveztetk. Ifaiás 
Próféta hafonló-képpen azt mondja Ó felőle b ) hogy 
iamijságot nem tjelekedett ,ßm  álnokság nem volt az o /za
jában, ollyan volt mint az ártatlan bárány. Így Szólnak 
(ζ Próféták. Ha pedig azt mondándjuk , hogy az 
ó Lelke ugyan azon egy Lélek légyen , melly az előtt 
az Adáninak, és Dávidnak Lelke vólt, nem Igaz, nem 
fedhetetlen , cs fzelíd jámbor Ember vólt , hanem az
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az lilén parantfolattyának engedetlen , mint Ad ám j ha- 
za íság -tö ro , gyilkos , és a’ sok el-vett javakért az 
Iílennek. hála - adatlan volt, mint vala David. Azon-ki- 
v iil , ha a’ JMefiás Lelke azon egy volt az Adam , 
Vagy Dávid Leikével, valmint hogy Adam a’ maga en
gedetlensége - által oka volt az Emberi Nemzet vefze- 
delmének , úgy haíonló- képpen a’ Me/Iíás nem /zen
iek fzentének , hanem minden gonoíz tévők fejének 
igazsággal mondattatnék , a’ melly Iftentelen nagy ká
romkodás az imént említett Prófétáknak fzavaival el
lenkezik.

Máfok azt mondják: hogy a’ Meßäs azon a* 
napon fzülettetett, a’ mellyen el - pufztítatott a’ ffevu· 
sálemi Templom , és moftan a’ Romai betegeknek Is- 
pitállyokban lappang, és gyógyítatrk azokból a’ íébek- 
bol , mellyeket a’ Templomnak le-dőlésekor kapott. 
De felre tévén a’ Rabinusok efztelen , es képtelen ér
telmeket.

Leg - ígazabb ,. és leg - bízönyosbb az ar tudo
mány, mellyet a’ Kerefztyén Anya-Szent egy-ház ta
nít , mondván: Hogy a’ Próféták - által jövendőltett MeP 
fiás nem más valaki légyen j hanem az Ur JÉSUS 
Kriílus , avagy a’ Szent Háromságnak második íze- 
méllye , a’ ki az Emberi teilet a’ Szűz Máriának 
méheben fel-vette. Meg- bizonyodik ez Jeremiás Pró
fétának fzavaiból a ) Imi el-j'onek a’ napok , úgy mond 
az Ur : és fel - támafztom a’ Dávid igaz ts emel éjét: és ov- 
fiágol a Király , és böHs léfzeti: és ítéletet, és igazságot 
tfelekjeik fáidon. Az napokban meg - fzabadúl ff-uda , és
Israel bá'orságofon lakik : és ez a' név, mellyel nevezik etet ; 
A z Ur a’ mi Igazunk. Ezen tzikkelynek tellyefséggel-
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való értelmére fzükséges azt tudnunk : hogy az lilén 
a’ Zlidó nyelven több - fele nevekkel neveztetik , fellyül 
haliadja mind azon - által a’ többi neveket ama rette
netes ffEHOI^A név , a’ melly foha femmi-nému terem
tett a'liatnak fém adattatott, még az Angyaloknak fém 
egyébkor, hanem , mikor önnön magának az Iílen- 
nek fzeméllyéü vitelik. Mivelhogy tehát Jeremiásnak e- 
zen elé - hozott fzavaiban a’ Mejfxás ezen ffebova név
vel neveztetik. (  Mert a’ hol a’ Vu 'gát* fordítás azt 
mondja : nevezik ötét: az Ur a’ mi igazunk. A’ Zlidó be
tűben igy olvaftatik : f f  eb óva £  mi igazságunk. )  nyil
ván való jele tehát ez annak: hogy a’ MelTiás nem egyéb 
valaki , hanem önnön maga az lilén , és nem pedig 
Adám , vagy Dávid, a’ mint a’ Ziidó Rabinufok álmod
ják , és fonákul magyarázzák.

Mivelhogy ezen bizonyságnak igyenefsen meg- 
nem felelhettek , és ellene nem álhattak a Ziidók , 
femmit fém gondolhattak - ki tanátfoflabbat , hanem , 
hogy meg-vefztegefsék a Szent Iráíl, és igy , a’ hol 
az vagyon írva : Ez δ’ névy mellyel nevezik otet. ük 
igy olvafsák : Ez a’ ncv , mellyel likra : nevezi otet. 
Úgy hogy a’ ffEHOPA nominativus , nevező fzemély 
legyen ; és a’ tzikkelynek értelme annyit tegyen : Ez 
£  név, ώ’ mellyel nevezi otet £  ffebova : a’ mi igazunk : 
De ennek a’ Zlidó tévelygéfnek ki - nyilatkoztatására e- 
lég légyen a' Káldai magyarázat , a1 melly igy olvaf- 
sa : Ez a’ név , a’ mellyel ok nevezni fogják otet; a’ mi 
Igaz íflenünk. A’ honnét ki - tetfzik , hogy a’ ffebova 
nevet a’ Médiásra kell - magyarázni. Ezen - kívül ha 
mindjár a’ Zfidók az említett betű - fzerint-való érte- 
telemnek rendi ellen igy akarják - is olvasni: nevezi , és 
nem nevezik. Meg-marad ming azon-által a’ Szent 
írásnak az az értelme , a’ mellyet mi kerekünk , és a-
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máz Eklypjzis. Titkon , és alattomban érteni fzokotc 
Figura - fzerint meg - léfzen a’ nominativus- is, úgy hogy 
annyit érts belőle, mintha mondanak : Minden nevezi , V  
vagy: Mindenek nevezik otet, l)r a' mi igazunk.

Haíonló - képpen Szól Isaiás Próféta - is , mond
ván : a )  Az JJien 0 maga jo - t i , és meg-f’abadit titeket. 
b )  Es mond az napon : íme a mi IJhnünk ez, vártuk él
tet , és meg - fzabadit minket: Ez az Ur, várakoztunk 
reá , örvendezünk, és vigadunk az 0 Jzabaditásában. c )  
Mert kisded fzhletett nekünk , és Fiú adatott nekünk , és In- 
vattatik az o neve tsodálatojiiak, Tanáts- adónak, JJtennck , 
erősnek, λ’ következendő idő Attyának , békef'ség Fejedelme 
vek. A’ mellyekből nem különbben ki-tetízik: Hogy a’ 
a’ Médiásnak Iftennek , És Embernek kell - lennie. I- 
ftennek : mert tjodálatosnak , Tanáts - adónak, ά  éros 1- 
fienmk mondatik. Embernek : mert tudttunkra adja a’ 
Próféta az Ő fzülettetesét: Kisded Jzilletett nekünk . és Fiú 
adatott nekünk.

De a’ Zfidók. , hogy ne kínfzerittefsenek a’ Mef- 
fiás Iftenségét meg-vallani, uüittyák az elebbeni magya
rázatot , és ez helyett : És bivattatik nz ό neve tjodála- 
tos , Tanáts - adó. s ’a t. ok azt olvaísák : és hívja 
az 0 nevét ’s ’a t. Azt mondván : hogy ama ne
vek ; Tfodá latos, Tanáts-adó, erős IST E N , a’ követke
zendő időnek Attya, Az Iftent illetik. Amaz a’ név pe
dig : Békef'ség Fejedelme. Ezekiás Királyt, mintha ó 
róla fzóllana a’ Szent írás illyen értelemmel : Az az i- 
fien , a1 ki-tfodálatos , Tanáts-adó , erős JJien , oá kivet
kezendő időnek Attya, Ezekiáji békejség Fejedelmének hív 
ja. De

Melly igazságtalanul tulajdoníttafsék ez az elc- 
hozott tz :k>elv Ezekiásmk , minden Ember láttya.

a,) lsai 35. 4. c ) 9,6 .
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Mert ama fzuletendo kisdedről az mondatik ugyan a- 
zon réfzben : a j  Az ó terhének igáját, es a táliának 
vefzfzejét , és az a' o kinfzerítojének páltzáját meg - győzted, 
műt a Λ1 adtán napján. De Ezekiás Királyról ellenben 
azt olvaííük : b ) Akkor a *fuda Királlyá Ezekiás , kö
veteket küldő az Ajjyfiúsok Királlyáboz Lákisba , mondván : 
Vétkeztem , távozzál - el tőlem: és mind, a’ mit ream vetfz, 
el-vifekm. Ve te aztrt\ \az Afsy riusok Királya a’ Juda 
Királlyára három fzáz talentm czufíöt , e'í harmintz tálén- 
/piw aranyat ; És oda add Ezekiás mind az ezii/iöt , »jfJ/y űz
C/r házában találtatott · vala , és a’ Király kintjeiben. Hatal
m a-alatt vóitt tehát Ezekiás az Alsyriuíok Királlyának, 
kivetkezendő-képpen nem illett hozzá ama békefség 
Fejedelmének lituhifsa. De igen-is jól illett a’ Mef- 
fáshoz , mint Emberré lőtt Iftenhez , a’ ki - meg-gyózte 
kinízerítojét , hatalmaskodot mind vizen, fzárazon fok 
tfuda tételivei.

A’ mi illeti ama különbbséget , a’ melly a’ Zfi- 
dó betű , és a’ mi vulgáta fordításunk - között ezen 
helyen vagyon , a’ kik;közziil a’ Zlidó igy olvafsa : 
Valikra fcbemo az az : És hívja az o nevét. A’ Vulgáta 
pedig ellenben : És hivattatik az o neve. Tudni-kell: hogy 
a’ melly betűkből áll Ő Zlidó nyelven ez a’ fzó: és hív
ja. Ugyan azon betűkből áll ama fzó-is és hivattatik. 
Tfak hogy különbb pontokkal jegyeztetve j így vaiikra 
azt tefzi: és hívja. Vaiikare pedig: és hivattatik. A’ het
ven Tolmátfok , a’ kik jól tudták a’ Zfidó nyelvet, és 
a’ Szent Iráffc, azt írják : és hivattatik. Nem különbben 
a’ Kaidul magyarázat-is , a’ mellyet ízintén annyira 
betsiilnek a’ Zlidók , a’ mennyire magát a’ Zíiödó be
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tu't. így olvaíía ; Vaiikkare: és hivattalak. Azon kiv^l 
igen gyakor dolog a’ Szent írásban , és a’ Zlidó nyelv
ben , hogy az Aktivum ízó - alatt némelly meg - nem 
határozott értelem fzokott lappangani. így Moyfes 
könyvében a )  a’ bél-poklosról mondatik : Vttame, Fame 
Tikra. Fertéztetettnek, tifztátalannak Híjjá. Az az: hivat
tatok maga - által, avagy minden egyebek-által-is. A’ 
mi vulgätank igy olvafsa : Ferteztetetn.k , és tifztálannak 
Kiáltfa magát. Bírák könyvében olvaftatik: b )  El - mi
ne pedig Judas Simeonnal az Attyaßaval, és egygyüti ve
rek - meg a\ Kananeuß , ki - Sé/áátban lakik - vala, és nug- 
ölek otet. És hivattaték a’ Varas neve bormának , az az : 
Átoknak. A’ Zlidó betűben igy vagyon írva: És bivá : 
az az : Egy Ember , avagy minden - is igy hivá. Ki
rályok könyvében , ízólván az Isbofetb , és Jó ab Vitézi- 
között ese:t Pzakadásrol, azt mondia a’ Szent írás: e j  
És m g - ragadván kiki a’ Tárfa j  jét ellensége oldalába 
véré a’ kardot, és le - esen 'k egygyiUt: és bivat tarék a’ bdy- 
tirk n ve : A' vafiagok mezeje Gákaonban. A* Zíidó be-* 
tii mondia : Valikra. És hivá. Az az : minden Ember 
Vaftagok mezejének hivá. Isaiás Prófétánál d) mondatik: 
Meg- látty ák a Pogány ok a’ te igazada t , és minden Kirá
lyok o’ te ditsofségesedet ; és uj névvel bivattatol , mellyel 
az Ur Szája fog-nevezni. Az az: mindenektől hívattatok 
így tehát ama tzikkely-is : hívja az ο n véf. Avagy ne
vezi ötét , azt jelenti: hogy kiki a" Született kisdedet 
nevezni fogja: Tfodálatosnak , Tanát s - adónak , erős ]j len
nek. s’ a’ t’ És , mivel hogy mind ezek a’ Nevek , és 
TituluCok igen jól illenek ama ízótalan Gyermekhez , 
a’ kit fzületettnek hirdet líaiás, és az egygyik név

öfzve
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Öfzve kaptfoltatik a’ máfikkal, nem tudom, mi módon 
amaz utolsó nevet, úgy mint: Bckefség Fejedelme. Az 
ezer nyomöruságok-alá vettetett Ezekiá ínak merik tulaj
donítani a’ Rabinufok.

R. Aben-Ezra, noha fzokott Zfidói általkodáfa - fze- 
rínt , azt m pndja-is; hogy ama nevek nem a’ Meiliaft 
illetik , mind azon - által az igazságnak erejétől kinfze- 
ríttetik meg-vallani : hogy azok valamelly fzótalan 
Gyermekhez illenek inkább, mint sem Ezekiái hoz. I- 
mé az ó Szavai: Úgy tetfzik (  úgy m ond) nékem, hogy 
mind ezek a’’ nevek valamelly fzótalan gyermeknek az Ó tulajdo
ni légyenek. És ugyan , kérlek ; hol fzokták a’ Prófé
ták ennyi nevekkel nevezni az Iftent ? hol aBatnak az 
Iftennek ennyi Titulusok ? mint itten adatnának, ha a’ 
ma : tjodálatos , tanáts - adó , erős Ifién , az Iftent illet
nék , és nem a’ fzótalan gyermeket ? Meg-felel ezek
re R. Lipman : Azért tíelekedte ( úgy mond ) ezt Ifa- 
ias , hogy jövendölésének nagyobb hitele légyen. De 
efztelenul felel ; Mert más hafonló erejű , és tekintetű* 
prófttziákban íem adatnak ennyi nevek az Iftennek , 
de annak hij javai hitel adatik minden kételkedés - nél
kül a' jövendölésnek. Kintelenítetnek azért roeg-valla- 
ni vegre - is : hogy mind azok a’ nevek egyedül a’ 
Meftiáft illetik. A’ mint meg-vallották immár Rabot 
névu könyvökben a) a’ hol a’ Rabinufok, magyarázván 
ama fzókat , mellyeket b )  Jákob Efaunak a’ maga 
Báttyának m ondott: M jnnyen-elaz én Uram az o fzo gája-elótt. 
Azt írják: Monda néki a Szent, és áldott Ifién , moft 
kell-fel-'ámafztanom a MeJJiáfi, a kiről írva vagyon :KiJ- 
ded fü le t Μ nekünk c). De

K k 2 Fel-
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Fel - kél itten R. Abrabánel, ’s azt mondja : 
Hogy Ifaiás azon a’ helyen ollyan kisdedről fz')l , a’ 
ki immár akkor fziilettett , mert azt mondja : Ki sied 
fzületett nekünk. Nem lehet tehát azokat a’ neveket tu- 
l tjdonítani a’ Krijtusnak, úgy mint Mejfuisnak , a’ kinek 
még az - után ízületni kellett. De ezzel a hivságos 
mentegetéfsel világoíían ki-jelenti Abrabánel a’ maga tu 
datlanságát , és egygyüt gonolzságát j tudatlanságát u- 
gyan , mert ki - nyilatkoztattya, hogy nem érti a’ Sz. 
Írás fzóllásának módját , a’ melynek bé vett ízokása az 
el-múltt idott jegyző fzóval , a’ jövendő időt jegyző 
fzó-helyet élni. Gonofzságát -is pedig, mert nyil
ván ki - fakafztya: hogy o néki nintfen egyéb fzándcka > 
hanem vak-merőn az Kerefztyéni igaz válásnak ellene- 
állani. El-hagyván tehát a’ Szent írásnak ízámtalan 
tzikkelyit , a’ mellyek az elebb említett Figurával. 
Az az : a’ múlct időt jegyző fzavakkal a j Wen 
dő helyett-élnek , tfak némelly kevés tzik-kelyeket 
hozok e lé : így meg - jövendölvén Moyfes a’ bálvá
nyozást , a) a* mellyet el-k ’vetendő - vala az Tsrá'ál né
pe, és ugyan ennek a’ rút bálványozásnak következen- 
dö kemény meg-biintettetését, az el-múltt idott jegyző 
fzókkkal él a’ jövendők helyett: Aleg-bizélt a fzerelmes, 
és bátra ruga , meg-bízván, meg - keveredvén , el - telvén el
hagyd az o alkotó Iftenét , és d-távozék az o Üdvözít ο I- 
ftemtol. Ezek mind , a’ mint k i-tetfz:k , még tfak 
az-után jövendők valának, de a’ héj iával, azt mondja 
a’ Szent írás : meg - bízott, meg - keveredett. 's a’ t. Ama 
fzók helyett : meg-fog bízni , keveredni , bátra fog rúgni , 
Iftenét el-fogja hagyni , üdv'óz:tojéf»l el fog ■ távozni. To
vább folytattya fzavait Moyfes, igy Szólván : Idegen Ι

# ö ( ° )  4 $

α )  Deut. 32. 15. feqq.



ftenekkel bofzonták otet, cf utálatofságókkal haragra indítok;
áz ördögöknek áldoztok, «  wem dz Iß ennek; dz Jjient ki té
ged fziilt, el-bogytad >més el-feletkeztél a' te Teremtő Urad
ról i o 'í azzal bofzontottak , λ to wem vala Ifién ,
e'í haragra indítottak az Ö bivságokban. Tűz gyulladott az 
én haragomban.* Mind ezekben ama térvény-hozó Moy- 
fes a’ miíltt időt jegyző ízókkal jelenti a’ még ezek- 
után valaha jövendő dolgokat. Bizonyíttyák ezeket az 
utólbbi Zlidóknak vélekedésok - ellen a’ regiebb Rabinu- 
íok-is. így K. Salamon fejtegetvén Ifaiás Prófétának ama 
izavait: a ) És a" vakokat az útra vifiem , tmilyet nem 
tudnak: és az ösvényken jártatom okét, mellyeket nem tud
tak: a fetétseget, elott'ók vilagofsággá téfzem, és a’ horga- 
fokat egyeneíekké: E’ dolgokat, tsekkedlem ve/ek, és ei
nem hagytam eket; hátra fordultak. Szokáfok ( úgy mond )  
a’ Prófétáknak úgy fzóllani a’ jövendőkről, mint ha 
immár meg - lettek - vólna. R. Dávid Kimki magyaráz
ván a’ 4. Zsoltárnak elsó verset: Midőn figítfigul Innám, 
meg-halgatott engem az én igazságom Ifimé: a’ háborúság
ban meg - tágasitottái engem. Azt mondja : ct Prófétáknál 
az el-múlt ide tétet ódik a' jövendő-helyett, mert úgy va
gyon a’ dolog 0 eloltok, mintha immár mg-történt-vólna. 
Ifaiás tehát fzólván az el-miíltt időt jegyző igékkel a’ 
jövendő dologról, fzól az Iftennek még ezek-után 
nagy fokára, az az: 750. efztendok - után meg-teílesü- 
lendci Igéjéről.

Ä’ mi a’ adik kérded; illeti : hogy tudni illik , 
mi végre kell a’ Médiásnak el-jóni? A' Zddó Sinagó- 
ga azt tarty a : hogy a’ Médiás el-jövetelének nintfen 
más vége, és egyéb oka , hanem, hogy a’ Züdó nem-

K k g zetet
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ze tét meg «ízabadítstsa ebből a’ tefti ízolgálatból , és 
bé-vezellé az ígéret földére, és vifzfza adgya neki 
orfzágát , Templomát , áldozattyat, és egy fzóval bé- 
töltse őket minden gazdagsággal, hogy így meg-elé- 
gedgyék valaha bennek a’ pénznek telhetetlen kíván
sága , a’ mellyet fzívében tart a’ Zfidóság. Bizonyára 
alá-Való V ég, és ok e z ,  és igen-távul esett attól, a 
mi végre óhajtva várják-vala Ótet a’ régi Pátriárkák, 
és a’ melyre ígérte-vala Őtet az Itten , hogy Ótet el
küldi e’ világra.

Mert a’ kegyelmes Ur Itten a’ világra jövendő 
Meflláft az Emberi nemzetségnek meg-fzabadítására i- 
gérte , a )  a’ mint Gábriel Angyal monda Dániel Pró
fétának:^’ hetven betek meg- rövtdíttettek a’ Te Népeden, és 
a! te Szent Tárásodon, hogy meg -jziinnyék az által -bágás, 
és véget végyen cd bűn, és el-töröltefsck a’ hamijság , és 
el-hozattafsék az örökké-való igazság. És egy fzóval : 
hogy az Ember meg - békeilyen az lftennel. A’ mellyet 
tovább ezekkel az okokkal erófitek.

ElÖfzör : A’ Médiásnak a’ Szent írás értelme
mé-fzerínt a’ végre kell-vala el- jönie , hogy olly tfu- 
dákat tfelekedne , mellyek foha az előtt nem hallat
tak i Ismét: a’ Rabinusoknak tanítáfa fzerint-is,Nagyobb
nak kellett annak lenni Abrahámnál , vagy Moyfesnél, 
sót az Angyaloknál-is , tehát Itten o , a’ ki, ha tfak 
egyedül a’ végre igértetett, hogy a’ zlídókat az ideig- 
vaió Raboskodásból , és fzolgálatból kj-ízabadíttsa, és 
ókét gazdagságokkal bé-föltfe ; Azt kérdem miben 
különbbözött Moyfeftől , JofuétÓl , ét több Máíoktól ? 
Nem de nem izabadítók voltak valóban ezek-is , de

nagy
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nagy kül'inbbséggel , mert ezek a’ telieket , Krillus 
pedig az igaz Médiás még - fzabadította a’ Lelkeket.

Máfódfzor : Bizonyára az iilyetin alatfon , alá 
Való végekért, a’ mellyeket a’ Zíidó Sinagóga emle
get , nem engedte volna az Ur lilén , hogy olly nagy 
ízív fzorongatá epeskedéísel, és annyira gerjedezo kíván
sággal várnák otett a’ Szent Pátriárkák , es Próféták , 
nem - is lett - volna fzükseges, hogy annyi, és olly nagy 
mélységű titkos árnyékokban igértetnék , ha utollyára 
el - jövetelével nem kell-vala neki máit egyebet mivel- 
n ie , hanem a’ teilet , és nem a’ Lelket rabságából 
Tel - fzabadítani.

Harmadízor : Mikor Dániel Prófétánál Gabriel 
Angyal 73. hetekre hallafztotta a’ Médiásnak el-jövete
lét , nem találom - fel ízavaiban , hogy a’ teíleknek 
egy ideig tartó Rabságból-való ki- ízabadítatását mon
daná a’ Médiás el - jövefe okának , hanem azt mondja} 
Hogy meg- Jzünnyék az által- húgás, véget végyen a bűn s’ a. t. 
Hafonlóképpen Dávid-is azt mondja: a )  hogy a’ Mef
fiás Ä  fzegény k lelkeit meg-fzabadittya. Himágosok te
hát azok az okok, a’ mellyekért el-jövendőnek tartya, 
és hiízi a Melíiáil a’ Zlidóság.

Végre : Bizonyos dolog az : hogy a’ Mediád 
várták immár a’ Dávidnak , Salamonnak , és Isaiásnak 
ideiektől-fogva. Isaíás Próféta igy Szól : Egek kama
tozzatok onnan feUyíil , és a' fel egek tßpegjek az Igazat , 
nyihtkozzék-meg a'föld, és teremje za üdvözítőt. Dávid gya- 
kor könyörgéfekkel iáníi Iílenéhez } Hogy k'^nyöriile- 
teíségre indulván, tekíntfen valaha immár az Emberi nem
zetre , és küldgye - el az óhajtva vártt Mediád. De 
nem könyörgöttek ezek , nem is-várták a’ Mediád a’

vé-
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Végre, hogy vifzfa adná nékik az orfzágot , és ve
zetné vifzíka okét Jerusálembe , mert bírásában voltak, 
mind az orfzágnak , mind a’ Templomnak , nem vár* 
hattya tehát a Sinagoga - is olly héába-való, és ala- 
tíony okokból a’ Mediád , mert ugyan azon egy a’ mi 
Médiásunk azzal , a’ kit hajdan várván vártak a’ Pátri
árkák , és Próféták.

El-végezvén tehát ezen két kérdésre-való felele 
tünket, jer lépjünk a’ bé-fejezéfre , mondván: Hogy a’ 
Médiás immár bizonnyal el-jött-légyen. A’ mellyet a’ 
k i- tag ad , az az Ember a’ Szent írásnak , Sót a’ Mef- 
liás el-jövetele-elott vóltt Rábinusoknak fzavaival fzembe- 
fzökik , és ellénkezik, mert bé-tellyefedtek immár az I- 
ftentól adatott jelek , nem egyéb okból bizonyára , ha
nem , hogy ki nyilatkoztatnék az óhajtott Médiásnak 
immár meg-lett el-jövése ; hogy menttségek ne lehetne 
azoknak, a’ kik a’ magok el-jö tt Szabaditójokat befo
gadni nem akarnák. Be - tellyeíedtek a’ Prófétáknak jö
vendőiéi! , a’ mellyek az Emberi nemzet Szabaditójának 
el - jövetelét eleve hirdették ; A’ melly jövendölések 
minthogy fzámtalanok, ,hogy unalmat ne fzerezzünk az 
olvasónak , azok közzül elég légyen tíak egynéhányat 
elé - hoznunk.

Első légyen tehát Zakariás Próféta , a’ ki-igy 
Szóll a’ MeJJiásnak el-jöveteléről: a )  És léfzen azon a’ 
napon , úgy monel a’ Seregek Ura : ki - vefztem *a bálvá
nyok Tnévet o’ főidről , és nem léíznek emlékezetben többé. 
Egygyik jele tehát a’ MeJJiás el-jövetelének, mellyet ne
vezeteden meg-jegyez a’ Próféta , a’ bálványoknak , 
és bálványozásnak el-romláfa; a’ bálványozás a’ maga bál
ványával egygyütt m e g -iz ü n t, és a’ földről el-veízett,

te-
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tehát immár a’ M eß as el-érkezett. M ert, ki-nem tu
dja , melly fzerentsetlen volt a’ világnak áilapottya a* 
Krillusnak el-jövetele-előtt? ’s ki nem lattya pedig a’ 
nagy különbbséget , a’ melly találkozik az akkori , és 
a’ moílani idők-között, akkor kiki a’ maga meg-vefz- 
tegetett indúíattyának vezetéke - fzeriut é l t , tsinálván 
magármk litent, a’ kit imádna ; Sót, ki-véven Zíidó or- 
fzágnak némeily réfzeit , majd az egéfz világ a’ bál
ványoknak áklozot. Némellyek Jupiternek , némellyek 
Saturnusnak , mások Marsnak , Apollónak , Dianának. 
Bruxillus Filojofus 113. efztendos korában Teílámentomot 
tévén igy fzóllitá-meg a’ Római Tanátsot: a) Mikor Romába 
jöttem, nagy illetlenség Volt látni as Ißenek-nelk'nlfzukiílk'ődö 
Váraji, mert tjak öt Jftene volt, melly eket Numa néki ha
gyott , úgy mint Jupiter , Mars , Jánus , Bereczynthia , 
és Vefzta.; muß immár más karban vannak a' dolgok , 
mert mindenüknek tulajdon gonä-viselo Jßene vagyon, és vala
mint hogy két Jzáz nyolczvan ezeren vannak a’ Várafi Pol
gárok , úgy bitefsétek - el magatokkal; hogy én tinéktek két 
Jzáz nyoczvan ezer ljlenneket hagyok tefiámentomban. Egy 
ízóval annyira el - vetemedett az Emberi vakság, hogy 
minden tiíztátalan állatot , úgy mint matskát, Sárkányt, 
Pókot, sót érzékenység - nélkül - valókat, úgy mint fá
kat, sum  berkeket, fog-hagymát,’s több e’ féleket Illenek 
gyanánt imádna. A’ Krilíusnak el jövetele után pedig 
nem Zeng többé az Emberek fülében Száturnusnak , 
Jupiternek , Marsnak , Herculesnek neve, le omlottak 
immár a’ bílv.íny >knak Templomi Hlenivel egygyütt.

Láttyuk , hogy Αβά ban, Afrikában, America ban , 
Európában , a’ meliyek hajdan a’ bálványozásnak nyil
ván Való helyei voltak, el - töröltetett a bálványoknak

L 1 majd
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maid még a’ nev3k -is  , nem is győzedelmeskedik im· 
már a’ Pogányok babonás , és hamis Illeni tifzteletök. 
Róma , a’ ki az előtt nem tíak bálványozó volt, ha
nem feje , fo Mellere, és Annya a’ bálványozásnak, 
moílan a’ világ Meíleréve lő t t , és inkább mint lem 
akár mePy egyéb Tartományok, iízony xl k ettől a’ go- 
nolz bálványozállól , bé-vévén Sz. Pétertől az el - jött 
Médiásnak hitét. Ezekből azért igy okoskodhatunk : 
Meg-ßiint a’ bálványozás ) el-érkezett tehát a’ régen várit 
MeJJiás , és ez pedig nem valaki más, hanem a' mi Urunk 
jfttfus Krijius az igaz MeJJiás. A’ mint e’ következendő 
okok bévebben meg-mutattyák.

Első : a’ KerefztyénNép álhatatofsan azt tartya, 
és hifzi : hogy a’ Krdlus légyen az igaz Meifiás , a’ 
kit tudni illik : az Illen hajdan meg - ígért , és a’ Pá
triárkák óhajtva vártak, ha tehát <ö nem volna az igaz 
Médiás, az következnék ebből, hogy a’ Meifiás meg nem 
jött-légyen-el , és mind azon - által meg-engedné még
is az lilén , hogy ennyi fok fzámtalan Népek , és nem
zetségek , ennyi fok fzáz efztendoknek el - forgása al i*·“ 
hidgyek, kövessék azt , a’ ki-nem igaz Meifiás; >'.t :z 
lílenr-ll, mint kegyes jó Atyáról, és bolts Gond v;i'.-ló
ról , mondani , nagy, és felettébb - való illendőség ; ha a- 
zert az lilén nem rendeli , és igazgattya e’ világot ar
ra , hogy ezen-kiv il más Meiíiáil végyen bé , követ 
kezik : hogy ez légyen az a’ rneg-igertt Meifiás , a 
kiben bé - tellyesedtek minden iövendölefek. Máiódik 
ok : Nem tagadhattyák a’ Zíidók , hogy a’ JfEfüs Krijius 
e’ világra jött-légyen a’ Mejjlásnak neve-alat£, és u- 
gyan annak a’ Mejjiásnak neve-alatt, a’ ki a’ Törvényben 
az Israél Népének igértetett, a’ mint az o hires neves 
Rábinusok Majmonides - is a )  meg-vallya, fzokáfa-fze-

a ) Sep eraj. c. n .
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rint Iftententelenul fzólván a’ Kriftus - felöl ; Az t ab ki
magát Meffulsnak tettette , és a’ Taníts- által meg-olettetett i 
Λ2 λζ , λ’ kiről mondotta Dániel :& ) ab Te engedetlen Né- 
pednck% Fiai - is fel - emelkednek, hogy bé-tellyejhtsék a’ /á- 
táft , és el - ejjenek. Ha ezek igy Vannak , azt kérdem 
a’ Zíidóktól : vallyon tudja - e’ ezt az Iften? vagy nem? 

ha nem tudja , tehát nem Iften, mert nem tűd minde
neket j ha tudja, tehát meg-engedvén , hogy o orfzá- 
gollyon , tifztelteísék , és imádtafsék ennyi Nemzetsé
gektől , törvénytelen, és igazságtalan dolgot enged-meg 
a* maga nevében véghez vitetodni , mert valamit tfe- 
lekedett a’ Kriftus , azt mind az örfík Atyának nevé
ben tfelekedte. De ezt nem mondhattyuk, tehát azt 
sem kell mondanunk, hogy a’ Kriftus JEfus, a’ kit az Ur 
Iften igy rajtunk uralkodni akar , nem az igaz Me£ 
ííás Légyen. A’ kiről a’ Zíidóknak ama fzéles tudo
mányi! , és az Apoftolokkal egy időbeli FŐ Papjök Zfí- 
dó Jófef· is illyen tifzteíséges bizonyságot téfzen :

Vak (  úgy mond )  Azon időben egy ffESUS 
névu bolts Ember ; még ha ftabad otet Embernek nevez
nem ; Mert tfhdálatos dolgoknak miveloje vala , és azok
nak az Embereknek , ab kik orömeft hallyák az igazat , 
Tanító ja. A’ ki-{okokat ab Zfidók - ktizziŰ , hasonló - kép- 
ppn [hkakat a' Pogány ok-köziül-is magához t fat’of. Ez
vala a Kriftus. Midtin ezt a’ mi Nemzetünk Elöl
járóinak vádiá. sár a a* Pilátus fel -fefzitteite - volna, nem 
hagyták-el, a’ kik eleitől-fogva fzerették-vála ötét. Mert 
harmad napra elevenen meg jelent, nékik , azon fzrrint , a’ 
miképpen az Ißtn ol ihkttetett Próféták , mind ezeket, mind 
pedig egyéb ktivetkezndó fzámtalan tfodákat, ő felőle meg-jö
vendölt ék. de ez mái napiglan - is ab Kriftianusoknak (ke-
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refztyéneknek) a’ feife o róla neveztetnek, mind n'.vok, mini 
Nemzetségük fen-marad., a J

Harmadik ok : Ha az igaz Médiás meg elmem 
jött , el kell tehát néki jónie. Mert fok helyei ol- 
vaíTiik a’ Szent Írásban, hogy meg-Ígérte otet az í- 
ften , miért késlelteti tehát el-jOvését ? a’ Ztid >k azt 
mondják: hogy a’ mi bűneinkért , a’ mellyeknek el k 5- 
vetésétől meg-nem szűnünk, hallaíztya el - érkezését, űr
re én azt mondom : Nem jó - el tehát a’ Médiás Γdia
ls , mert a’ világ foha fém fz ü i’k - meg gonofzfzat tfe- 
lekedni ; a’ kiről Jeremiás Prófétánál az vagyon írva :
a) Vattyon d-változtathattya-e’ a' bőrét:· a' jzereífen, Vagy aZ 
o tarkaságát a páirdutz : ti - is jól tfekkeibíttök , holott go- 
nojzt tanultatok. Nem igazán kiáltya tehát a’ Sinagó- 
ga még ez után leendő el-jövését annak, a' ki-immár 
el-jü tt ennek - előtte 17S1 eízrend"kkel.

Maiik tzikkelyt vefzek Isaiás Próféta iák könyvéből:
b) a’ hol a’ Próféta ki-jelenti a' Meííldsnak rövid idó-alatt 
történendő meg - érkezését ezen fzókkal: Minek-catte 
fznJendo - volna , pzült : min k-előtte el-jone az 0 Jzu’ése , 
FíYí magzatot fznlt. Ki-hallót valaha hlyen dogot ? és ki
látót ehez hasonlót ? A’ melly fzókkal a’ Rábious-’k ma- 
gyarázattya - fzerint, haíbnlittya a’ Próféta a’ Ziidó Né
pet a’ íz-üléshez közelgetó Afzfzonyhoz , mondván : 
hogy minek-előtte a’ Ziidók az utolsó rabságnak nyo
morúsága-alá vetteíleuek , el-jó a’ Médiás, és mivel
hogy ez némellyek - előtt hihetetlen dolognak látfzanék, 
azért mondja az írás : Ki-hallót va'aha Hlyen dolgot ? 
Bévebben ki-viiágosíttya ezt a’ Káldai magyarázat , a’ 
melly az lsaiásnak ele-hozott tzikkelyét igy fejtegeti ; 
Minek előtte el-jöjjön a' jzoro ugatás, meg -fabadui, és

mi-
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minek előtte a finies fajda'-mitol el-nyomattajsék , ki-nyi- 
íatkoztütik, μ meg-jelenik a Mejftüs. Mintha mondaná; 
Mipek-előtte el - érkezzenek a’ Rabságnak, a’ melly- 
alatt mod nyegnek a’ Ztidók , fájdalmi , el- Fog-jöni 
a’ Médiás , de fok fzáz eíztendők el - Folytak immár , 
m’iílta ez-alatt a’ Rabság-alatt nyegnek a’ Zsidók , tehát 
fok ízáz eFztendok - előtt meg-érkezett immár a’ Mefc 
liás.

Éhez járul ifmst azon Iíaiás Prófétának jövendőié
re , a’ ki a’ Médiásnak immár közzel-való el-jöve
telei eleve meg - hirdetvén, így ízól: a )  Őrizzétek meg- 
az ítéletet, és tjelekedgyetek igazságot, mert közzel vagyon az 
én  fizabaditafom. Ezeket mondja Aggéus Próféta - is e’ 
képpen ízolvan : b j  M é g  e g y  kevés  id ő  v a g y o n  , és én m eg
indítom  az eg e t , és a ' fő id e t , é s  a* te n g e r t , é* a’ [ z á r a z t , és  
m e g - indit ok m inden N e m z e ts é g e k e t:  és e l - j o  a '  k i - k ív á n t atott 
m inden  n e m z e ts é g e k tő l : és  h é - tiijom e ' - h á z a t  d i t1 ő ség g e l , ú g y  
m ond  a’ S e re g e k  Ura. A" meilyekbÓl ki tetíz 'k , hogy an
nak a’ minden nemzetségektől kívántatott Médiásnak el-kell- 
Vala jóni, mikor még a’ Babilóniai fogság-után építetett 
máíodik Templom fen-állott. Ez a’ Templom pedig 
e l-ég e tt, és le-rom lott meg Jerusalem Varafsának Ti
tus Csaízár - által lőtt pufztűlásakor. b ) meg- kell tehát 
Vallani, hogy immár el-jött régen a’ Médiás. Ezt a* vilá 
gos bizonyságot a’ meg - általkodott Zddók a’ magok 
különbb - különbb- fele tsavargó magyarázatival meg-ero- 
teleníteni igyekeznek , mondván , hogy A g g é u s  arról a* 
Templomról ízóll, mellyet a’ Medias fog-építeni , úgy 
hogy ez légyen az ő fzavainak értelme : Nagy kíván
sággal el-jonek a’ Nemzetségek látogatni ezt a’ harma
dik Templomot , a’ mellyet fog - építeni a’ Médiás. De

L 1 3 melly
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melly mefzfze tévelyegjenek az igaz értelemtől, méltó, 
meg - értenünk magoktól a’ Zíidóknak Tanítóitól, a’ kik 
a’ Tomidban így ízólnak: a) T/orzia R,k.ikiba: rövid ixo mid- 
Vd meg-indítom a z  eget , és fö ld e t . \? a’ /. 7«pb a’ /ráí
ώ’ Mejftásnak id e jérő l f izo l. T u d n i  i l l ik  a’ adik Templom pufz· 
tiltása · után. Nem fzól tehát a’ Próféta a’ Meífiás-a'Ital 
építendő gdik Templomról, a’ mint a’ moldani Zíidók ál
modozzak , és a’ melynek a’ M jfiás-íItal leendő fel
építtetését gyakor könyörgéflel, de kiváltt képpen a’ hufvéti 
Ünnepléskor , nagy epeskedve kérik , illy fomán :

Mindenható Ifién! építsd-meg immár a’ Te Tem
plomodat ; igen hamar , igen hamar , igen hamar, d’ mi nap
jainkban; leg - közelebb > tfiak építsd, tsak építsd, fsak építsd 
o’ Te Templomodat, rövid idő - alatt. irgalmas íjlen !
nagy Ifién! kegyes ifién! felséges Ifién ! jó ifién! édes i- 
fien! hafinos ifién! mofl építsd, mofi építsd, a' Te Tem
plomodat, a! mi napjainkban; nagy hamar, nagy hamar , 
mofl építsd, mofi építsd, mofl építsd, mofl építsd, rw>/í 
építsd a Te Templomodat, ttak hamar! Erős Ifién! éo 
Ifién ? hatalmas Ifién! drága Ifién ; fzelíd ifién ! örök Ifién! 
rettenetes Ifién ! egyedül-vah) ifién! Királyi Ifién! gazdag. 
Ifién! hivséges Ifim! tsak építsd, tsak építsd a' Te Temp
lomodat nagy hamar , nagy hamar, mi napjainkban , 
nini rí nap-alatt, nagy hamar, tsak építsd, tsak epífstí , 

építsd, tsak építsd, tsak építsd, tsak építsd nagy ha
mar sággal a’ Ti? Templomodat. De mind azon-által fem- 
mi kefziilete fintfen a’ 3dik Templom építésének, ha
nem ugyan Dániel Prófétának jövendőiéit; fzerínt j mi??:/ 
végig meg-marad a’ Szímí Helyen a* pufztaságnak utálatos
sága. Dán. 9.

Ezefi
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a ) Sanhedrim, C. Chelee



Ezen-kivul azt kérdezem a’ Zfidóktól, hogyan 
magyarázhatryák , és menthetik - meg a’ magok értel
mében Aggéus Prófétának ama fzavait : Még egy kevés 
idő vagyon. A’ kik ennyi fok fzáz efzdendóknek el- 
forgáía - után, még moft-is fzüntelen várják a’ Mediáit. 
Erre ok azt felelik, hogy az Iften előtt ezer eíztendo 
fsak egy nap, a’ mint Dávid állattya : a ) Mert Uram 
ezer ejaendo a’ te fzemeid - előtt mint a’ tegnapi nap, a' 
melly el-mäht. De a’ ki így felel, nem felel, hanem 
a’ Szent Iráffc hamis értelemre el-tekeri, ’s-fatfarja , 
mert lohol fém talállyuk azt az egéfz Sz, írásban , 
hogy az Iften a’ mi időnket a’ maga Örökké -valóságá
hoz meritskélte volna; fel-talállyuk pedig az t, hogy, 
a’ mikor az Iften valami időt k i-fzab ,a’ mi időnk fze- 
rínt érti. így a’ teremtés könyvében, a’ hol a’ viz- 
ö z önnel fenyegetodik az Iften, azt mondja az Emberi 
Nemzet - felól: És Iéjinek az o napjai 120. efztendok. b )  
De itten a’ 12. hólnapos eíztendót érti, nem pedig 
azt , a’ melynek minden napja ezer efztendóból áll. 
Sőt ez az elé-hozott Dávid Zsoltárjának tzikkelye lem 
hafznál valamit a’ Zddók magyarázattyának, mert ot
tan egyedül a’ Próféta az Emberi életnek íok nyomo
rúságokkal , és fzorongatáíbkkal telíyes rövid voltát 
Sirattya, mondván: ha valaki életében ezer efztendü- 
ket meg-halladna-is , a melly kegyelem foha még egy 
Embernek fém adattatott , ez-is az Iftennek örökké
valóságához képeit tsak ollyan vólna, mint egy nap. 
Mivelhogy azért Aggéus, a’ kinek idejétől-fogva ezen 
mi időnkig el-múltak 2296. efztendok c )  egy kévés idő 
múlva-való el-jövetelét hirdette a’ Meffiásnak; kéte-

len,
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len, kelletlen, akarattyok ellen-is kinfzeríttetnek meg- 
vallani a’ Ziidók , hogy immár régen el - kellet -joni a 
MelTiásnak.

Nem különbben fzói Malakiás Próféta-is az I- 
ften fzeméllyében , mondván: a )  Íme én el-küldöm az 
én Angyalomat, és el - kéfzíti az utat az én őrizem- előtt. 
És mingy art el-jö ez o Templomába az Uralkodó, a’ kit 
ti ke rejlők, és a’ teßdmentomnak Angyala, a’ kit ti kíván
tok. 1 mé el-j'ö, úgymond o' Jer egek Ura. El-kellet te
hát joni é-fzerínt a’ jövendölés-ízerínt a Médiásnak 
akkor, mikor még fen-állott az a’ máfodik Templom, 
de el - műltt immár több ezerhét fzáz efztendejénél , 
hogy az Titus Tsáfzár-alatt el- pufztiiltt, annyi efzten- 
dejének, vagy meg többnek kell-lenni tehát, hogy a’ 
kivántt Médiás, el-jött és ez az Uralkodó a’ maga 
Templomát meg - látogatta. De erre azt felelik ú jra a’ 
Ziidók: hogy nem kellett a’ Médiásnak el-jönni akkor, 
mikor még épen volt , és fen állott az a’ 2dik 
Templom , mert ennek nagyobb dittsófsége nem 
állót (  úgy mondják ) abban , bogy meg - kell - vala 
ebben jelenni a’ Médiásnak , hanem abban , hogy to* 
vább kellett ennek tartani, és fen-állam . mint az el
sőnek , mert amaz első Templom , mellyet Salamon 
Király építet, tfak 410 efztendókig tartott , de ez a’ 
2dik , mellyet Zorobabel Hadnagy , és a’ Jofedek fia 
JEfus fo Pap építettek , 420 efztendókig állott-fent , 
éppen az Ó Titus Csáfzár - alatt lőtt puíztiílásáig. De 
nagyon meg - tfalatkoznak ebben nyomorulttal* j Mert 
elofzör-is, nem igaz az , hogy ez a’ Templom to
vább tartott - volna m int, az első , de , ámbár úgy vol
na-is , hol neveztetik kérlek , valami ditsoíségesbbnek

2,72 ^  C 0  )
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a’ Szent írásban egyedül tíak azon okból, hogy több 
ideig tartót? holott Szemeinkkel-láttyuk , hogy egy fem- 
mire kellő valami , hofzfzabb ideig tart , hogy fém va- 
lamelly drága , és nagy bttfes dolog. Mikor tehát az 
lftennek fzeméllyében meg* Ígérte a’ Próféta : hogy a’ 
2dik Templom ditsofségesbb léfzen az elsőnél , úgy 
kell azt érteni ·, hogy annak nagyobb ditsolsége a’ 
Médiásnak abban fzeméllye - fzerínt való meg-jelenésé
ben állyon. A’ mint valósággal meg-is történt. Mert 
abban imádkozot, prédikállot , tanítót , tfudákat tett a’ 
Kriftus , és ki-verte abból az árulókat, vevőket, és a’ 
Templom meg-Szentségtelenítóket, ay kik az o Anyá
nak hazát latrok barlangjává t ott ék. a )

Erősítem ezt a’ Rabinusok ízavával, a’ kik azt 
mondják : hogy annak az első Templomnak Ót különös 
tiíztefsége volt , a’ mellyel fellyül haliadta ezt a’ má
sodik Templomot 5 Úgy mint az Égból le-fzállott tűz , 
a’ kenetnek olajja , a’ Frigynek fzekrénnye , a’ jóven- 
vendölések , és az Úrim Timim. A’ melly azon Rabi- 
nuíok értelme - fzerínt , az lftennek ama Jehova nevé
nek fel-jegyzéfe , a’ melly - által a’ fó Pap a’ jövendő 
dolgokat a’ Népnek ( élévé meg - hirdette. Ha azért 
mind ezekben fellyül haliadta az elsó Templom a 
máfodikat, és mind azon-által ezt még-nagyobb di- 
tsófségiinek mondja a’ Próféta , következik , hogy an
nak a’ ditsófsége egyedül abban állyon , hogy a’ kivántt 
Médiás ó benne meg-jelenik. El - jött tehát a Médiás, 
mint hogy el pufztúltt a’ Templom, és Soha a’ Médiás 
abban többé meg - nem jelenhetik.

Látván â  Zlidók azt , hogy a’ Próféták fzavai- 
val minden-felól ízorongattatnak i Aggéus Prófétának

M m oda

a) Matth. 21. jg.
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oda fellyebb említett tzikkelycnek ellenébe azt vet'k : 
hogy a’ hol a’ mi v u lg á 'á n k így olvaífa : E l  - j o  a  m in 
d e n  N e m z e t s é g e k tő l  k í v á n t a t o t t .  Ä  Z j i i o  b e tű b e n  v a g y o n :  
11 bau Hhemdath Cólhaggoim. Az az: E l - j e n  k  a ” m ű i 
d e n  N e m z e ts é g e k n e k  k ív á n s á g a . Mintha mondaná: el-lő
nek a’ Nemzetségek kívánsággal e’ Templomba. Ki
gondolnak nyomoriílttak a hzent írásnak tzUikely;bei 
fok - féle uijonnan költött magyarázatokat , de mind ha- 
fzontahuuíl. Mert az ö magyarázattyokcialc hamifsága 
vagy abból-is ki-tetízik ; Mert ez a’ fzó kivántatotc , 
Zudóiíi H h e m d a th : olly C á j u s , a’ melly maga - után g e n i t i -  
v u j l  , vagy á b l a t i v i i f i  kivin ; hogy ez légyen az o i- 
gaz értelme : A '  N e m z e ts é g e k n e k  k iv á n U i to t t y a  Vagy pe
rig: A '  N e m z e t s é g e k tő l  K h d n t a t o t t .  A’ ki-bizonyára nem 
lehet egyéb valaki más , hanem a’ M e i j i á s  , a’ kit az 
ó törvénybeli minden Szentek óhajtottak , kiv.í„t<k, cs 
vártak. Hogy pedig a’ Zíídó betűben olvas tátik : ci-jun k 
kívánsága· Es nem pedig: lil-jö , a’ mint a’ mi l/uj- 
g ’;ánk olvafsa. Ez a’ Szent Írásnak tzlkkelyi - k"'zul 
egy leg viíágoísabb , a" melly a’ MeíTiásnak mind a’ 
két tennéí’zetét , tudni-illik az Ittenit , es az Embe
rit ama fzónak , e l - jo n e k  t"»bb fzámban - való elé - hozn
ia - által ki-jelenti. Meg - tfalatkoznak tehát a’ Zíidók , 
midón nem akarván meg-erteni ezen ízentseges titoknak i- 
gazságágakarattyok ellen-isazt meg-ismérni kintelenítetnek.

A’ Szent írásnak világos jövend'Hesihez, a* 
mellyek - által meg- mutattuk , hogy a’ Médiás immár 
el-jött-légyen, adgyuk hozzá a’ Rabinusoknak tanításit. 
A’ T a l m u d b a a  ezek vannak írva : E z  a z  I l lé s  i s k o lá já 
n a k  h a g y o m á n y a  ( ezen Illyés által f nem ama Szent 
Prófétát, hanem bizonyos Hlyen névii Rábinuft értenek, 
a’ ki-fok efztendókkel a’ Kriftusnak el- jövetele -elótt 
é lt, és a’ mennyire írásából ki-tetfzik, igaz Ember 
volt , várván a’ maga idejebéli Szent jámborokkal a z

^  C 0 )
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raelnek Szabadulását ) Hogy hat ezer efztendoklg tart a 
Világ , o’ kiknek két ezere a’ Törvény - néíktil volt , két 
ezen a’ Törvényben , és két ezre o’ MeJJidsnak ideje, a ) 
E’ - íz érint, tehát a’ Talmudnak , az egéfz Zfidóságnál 
nagy hitelű , és hathatós erejű értelme-izerint , a’ 
Médiásnak el-kellett-jón! Világ teremtése-után a’ ne
gyedik ezernek végezetével, mivelhogy azért ó'k a’ ma
gok Kálendáriomjokban ezen modan folyó 178 r dik 
efztendóben a1 Világ-teremtésétől fogva 5541. efztendő- 
ket Számlálnak , kivetkezik , hogy az o fzamláláfok- 
fzerint-is el-műittak immár 1541. efztendők a’ MeíIIás- 
nak el-jövetelétől-fogva; és igy nagy kába tudatlanság, 
azt m ég -m od-is várni , a’ kit immár el-jöttnek val
lanak.

Ezt az o Talmudjokból yött bizonyságot orfiza 
pirulás nélkül meg-nem vethetvén, egy fzivvel . lélek
kel meg - vallyák a’ Zíidók ; hogy bé-telvén a’ világ 
teremtése-últa a’ 4000. efztendok , el-kellett volna ugyan 
a’ Médiásnak joni , de mind eddig kéíik az Emberek
nek bűnei-miatt. Bizonyára nevetséges, és az ö ha
gyományokkal minden-felől ellenkező fzaladás, és nem he
lyes felelet ez ; Mert ugyan azon T a lm u d  ban , azon 
meg-jegyzett réízben , magyarázván a’ Rábinusok Isa- 
iás Prófétának a’ Médiásról fzólló ama tzikkelyét : C. 60. 
22. En uZ Ur az 0 idejében hirtelen meg- tfeukefzem ezt. 
Kerdéft téfznek. Hogy hogy , lehet e’ két ellenkező 
dolgot meg-egygyeztetni ? Az 0 idejében , és: hirtelen 
meg - tféli k Jz m ? És igy felelnek : Ha a' Zfidók jók le fiz
nék , elébb meg-adja az Ifién nékik a' Neßafl, és fiettetni 
p g i a  az o  e l-  j ö v e t e i d  , ha ped ig  g c r o jz fz a k  le jzn ek  , el - k v ld i  
a* maga el-rendeltt idejében. Ezekből ki-tetfzik : hogy

M m 2 a’
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a’ Rábinufok értelme-fzerint , a’ Médiásnak el-jöve
telét az Ur Iften meg - eletetheti , és a’ ki-rendelte 
időnek előtte-is ötét cl - küldheti ugyan, de mind azon 
által azon el rendeltt , és ki - ízabott időnél tovább nem 
késleltetheti a’ Maffiásnak el - jövését. Nem igaz tehát, 
hogy a’ Medias a’ Népnek bűne-miatt kéíik ennyire.

R. Salamon meg - gyozettetvén ezen bizonyság
nak eredétől , igyekezik a’ Talmudnak említett tanítá
sát magyarázni , mondván : Hogy elég az a’ Talmud 
tanítása igaz voltának meg-mutatására, ha a’ Mef- 
liás el jövénd a’ Törvénynek efztendei - után , vagy 
elején, vagy közzepén , vagy pedig éppen a* végén-is 
az utólbbi két ezer efztendoknek. Innét utánna veti , 
m;nt hogy el-műltt immár a’ Törvénynek két ezer 
efztendeje , b) és még több vagyon a’ Meifiásnak eízten- 
deiból hátra ezer efztendonél , még nem kéíett-el, ha
nem m eg-jo, és a Zfidó Akadémiának fellyebb előho
zott tánítáfa helyben marad. De meg-gyözettetik tsa- 
Var *ó hamifságáról a’ tudós R. Salamon > Mert a’ Tűi
mül tanítása két ezer efzendoket ád a’ üíoyfes Törvén- 
nyének , ha pedig az volna a’ Salamon értelme , a 
Térvénynek nem lenne annyi esztendeje a’ mint kiki 
áltál könnyen - láthattya j Azt kell tehát mondani, és az 
eröfséges bizonyságot bé-fejezni , hogy immár régen 
el - jött légyen Médiás

Ami tanításinknak nagyobb erősítésére máíodik 
bizonyságot vehetünk a’ Rabinusok tudomannyából , 
mellyet ugyan azon Talmudban írva hagytak a )  a” 
hol ezeket olvaduk: Nem jő-el a’ MeJJias, mig a’ Romaiak
nak Iftentelen bírod almok az Israelen kilencz holnapokig nem 
győzedelmeskedik. M i sut ismét a’ Talmudban igy vagyon

________ meg
a ) Tractat. Sanhedrin. C. Chek. b) Az ö Hej e’ rolfiJ. 
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m eg-irvá: a ) A' MeJJiäs el-nem jó , miglen &' Rómaiak
nak ijlentelen birodalmok az egéjz Világon nem Uralkodik 
kilentz holnapoknak el-folyásáig. Mivelhogy ezek immár 
mind bé tellyesedtek Auguftus Csáfzárnak ideiében , a’ 
mint meg-vallyák magok - is a’ Rábinusok , b )  fejte- 
gervén Moyíes I. Könyvének 41. réízét $ nyilván-való 
jelensége ez , hogy immár él jött a’ Médiás ; a’ ki , 
a’ mint meg-vallya R. Dávid Ganz c )  Sziilettetett Au
guftus Csáfzárnak birodalma · a la tt, ezen Szókkal : Ä  
Názárethi JESCJS fzulettetett Juda Bethlehen.cben a* világ terem- 
telese - után 3760. esendőben , Es Augußus Csáfár birodalmá
nak negyven ksttodikében.

A’ Jerusalem! Talmudban - is haíonló - képpen 
azt olvafsuk : d ) hogy a’ MeíTiás azon a’ napon fzüle- 
t e t t , a’ mellyen el - pufztűltt a’ Templom j imé a’ Tal- 
mudnak fzavai : Monda R fódán , a' melly napon fiule- 
tett a* Mejjiás, azon a! napon pnfztitatott - el a’ Tem
plom.

Ezt taníttya R. Aben ezra, magyarázván a’ Sa
lamon Énekeinek könyvét: e )  A’ MeJJiás (úgy mond) 

ßülettetett azon a' napon, a’ mellyen le-romlott a' Tem
plom. Meg-vallyák tehát a’ Zildók , hogy a’ Médiás 
immár fzületett, következendő-képpen meg - kell - valla- 
niok a z t- is , hogy immár e l-jö tt, mert mind egy az, 
akár azt mondjad : hogy fzületett, akár pedig azt , 
hogy e’ világra jött a’ Médiás.

Ezeknek ellenében vetik a’ Zfidók a' Sz. írás
nak fzavait. Az Igaz Médiásnak el- jövetelekor, egy
be kell - gyöjtetni, és az ígéret földébe bé - vezettetni
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a )  Traél. joma. C, Schim. JamHn, b) M dras. Rább.
c )  L. Zemach. p. ·. pag. 14. d ) Traét. Beracho.
e) C: Hakore Cantic. 7. 5.



a’ Zfidó Népnek, a’ mint ezt Moyfes fzája-által meg
ígérte az líten : a ) Ha az ég féltre jzéllejztetnei-is, viji- 
Jza vonfzon tégedet onnét-is a’ te Uracl Jjiened, és fel· 
véfzen, és bé-vifzen a földre, mellyet az Atyáid bírtak·, 
és bírod azt. Ifaiás’ által ismét azt mondja: b )  És lé- 
fzen az napon; az Ur má/odfzor veti kezét az 6 Népe maradék- 
jának bírására, a’ mely meg - hagyattalak az AJftriuJ'oktol, és 
Egyiptußol, es Fetroßol, es Jzeretjén orfzágtol , es lilámtól , és 
Sennaártol, és Emattol, és a’ tengernek. JzigetitŐl, és 2 á/ síIoí 
meZ ű’ nemzetek-között, és egybe gyűjti az Ifr aélnek el-futottit, 
és Judának el - fzéllefztöttit a’ földnek négy J'zegeletiröl. Mikor 
pedig ez a’ Nazárethi JESUS e l- jö tt , nem tsak öfzve 
nem gyüjtettek a’ Zfidók, hanem inkább éppen akkor 
fzéllefztettek-el} Tehát ez a’ JESUS nem igaz Mef- 
liás. De

Melly igaztalanul kivánnyák a’ magok egybe 
gyujtetésoket a’ Médiásnak e’ világra való el -jövete
lekor, ki tetfzik ez ugyan önnön magából az ó Tal· 
madjokból: c )  A’ hol magyarázván a" Rabinufok Jere
miásnak ama fzaVait : Térjetek-meg el-térő Fiák, úgy
mond az Ur : mert én vagyok a’ ti Férjetek, és hozzám vifzlek·· 
titeket egygyet a* Varasból, és kettőt a Nemzetségből, és be- 
vifzlek titeket Sionba* lg fz ólnak : valamint, mikor be-mente
nek a’ Zfiiok az Ígéret földére, «’ hat fzáz ezerből tsak ketten 
mentek lé ( úgymint Jofué, és Káleb)  igy lefzen a’ Mejftásnak 
el-jövetelekor, a’ mint írva vagyon Osée Prófétánál : d) És 
énekel ott az ő ifjúságának napjai fzerint, és az Ő Égyiptusbol- 
való ki jövetelének napjai - fzerint. Nem igaz tehát, a’ mit a’
Zfidók ellenünkbe vetnek; hogy d nékik a’ Médiásnak 
idejeben öízve kell az egéfz világból gydjtetni j mert 
bizonyára ellenkezőt jövendölt Oséás Próféta o felölök

a )
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a) Deut, 30. 4. b ) Isal. 11. 11, c )  Sandedr. C. Chelek. 
dj  Jer.ro. 3. 14.



*79

a) Az o találmányoknak gonofzságáért, az in házamból ki- 
vetem okét : és nem tsekkefzem többé, í'o&y Jíctrjjtm okét; 
gyiimöltsöt jemmi kippen nem teremnek; bogy ha pemíenék-is, 
■meg-ölöm az ö mebeknek leg-fzerelmetesbbit. És a’ mint 
oda fellyebb Jeremiás Próféta monda: És hozzám léjzlek 
titeket egygyet a’ varasból, és kettőt a’ Nemzetségből. Az 
az : igen keveííet. A’ mint meg-is történt} a’ Kriftus- 
nak el - jövetelekor: meg-világosítatott Pál Tzilíziaból 
Tárfus Várafsából, és ketten a’ Nemzetségből, úgymint: 
Peter, és András, Jakab, es János egy telívér Atyafiak j 
igaz következénél mondhattyuk tehát, hogy a’ JESUS 
Kriftus légyen az igaz MeíBás , és nem-is lehet okoíí'an 
még ezen-kivul valakit ináffc Meffiás-gyanánt várni.

Hogy pedig el - fzéllefztettek a’ Zíidók a’ Kri- 
flusnak el-jövetelekor, azt úgy kell ítélni, hogy bün
tetésül tselekedte az Llr Iften, mert fzabadítónak , es 
igaz Médiásnak nem akarták meg-ismérni azt, a ’ kit 
Ó hozzájuk küldőt. Ennek az igazságnak bizonysága 
lehet ama Talmudból ki vett Tzikkely: b )  Alikor Cbeja 
Rabiamnak Fiai az Asztalnál ülvén, fok ideig frmmit fém fizolla- 
nának, monda az Attyok a' fzoIgának, adgy, egy kevés bort e' 
kisdedeknek, hadd nyillyék-meg Jzájok a' J Zolidéra. És úgy · is 
lőtt, mert mihelyeß egy heves bort ittak, mindjáráfl Jzollani kéz- 
det a' fiai-közül egygyik, mondván: a' Meffxds nem jo - el, m ig- 
len az Ifidéi Attyainak két háza el - nem fogy , a’ mellyek Feje 
a' Babilóniai rabságnak, és kezdete az ljraél földének ; a’ mint 
írva vagyon Ifaiásnál. c) És nektek J'zentelcßrkre léfzen ; meg· 
lopásnak köve pedig, és botránkozásnak ku -fztk'ája gyanánt az 
Ifi ad két házának; tor, és romlás-gyanánt a’ Jerusalem lakói
nak. Akkor monda a’ Rábinus , Fiatskáim, wgy roond, /övtyí 
tettelek fizemeimbe, rom bé-ment a’ bor, és ki-jött o’ titok.

En-
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a )  Ofee. «. 15. b )  Ofee 9. 15. c )  Senhedrin. Echad. 
diné Maraonot, d) Isa. 8· M·
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Ennyire terjednek a’ Talmud fzavai; ebből a’ régi Z11- 
dóknál nagy titokban tartott hagyományból ki-hozhat
ni , elofzör : hogy Ifaidsn&k ama fzavait: És ö nektek 
Jzenkléfiekre léfzen, és botlásnak köve. a’ MeJJidsról kell- 
erteni, a’ ki egyedül azoknak volt botránkozáíokra, a* 
kik o benne hinni nem akartak, a’ kik közzé, mivel
hogy a’ Zíidók-is oda ízámláltatnak, íenki fém tsudál- 
kozhatik azon, hogy el - fzéllefztettek az ő el-jövete
lekor. Ki-hozhatni ezen-kívül azt-is: hogy el-múltt 
immár a’ Mfifids el-jövetelének ideje, mivelhogy azt 
mondja: hogy a’ JWeJJids el-nem fog-joni mind addig, 
mig el-nem-fogy két ház, és nemzetség Ifidéiben. Ezek 
el-fogytak a’ Kriftusnak el-jövetelekor, mert a’ Babiló
niai fogság Fejének Zorobdbelnek maradékiról által vite
tett az Uraság a’ Görögökre. El - fogyott haíbnló-kép- 
pen az líráéi házának. Fejedelme Matbatbids , és a’ töb
bi Makabénfok, a’ kik Uralkodtak az idegen Nemzetből 
fzármazott Heródesnek idejéig, a’ ki azokat meg-Ölette, 
és magának Tirannus módjára erofzakkal az Orfzágot 
el-foglalta; el-jö tt tehát a’ Talmudnak bizonysága fze- 
rínt-is az igaz Mejjiús, a’ JESUS Kriftus.

A’ mi illeti ama Moyfes >jdik könyvéből elő
hozott tzikkelyt, a’ melyben az Iften azt ígéri, hogy 
öfzve gyojti a’ maga Népét, mikor a’ Világnak kü- 
lönbb-különbb-féle ízegeletire el - fzéllefztetnek ; azt 
mondom erre; hogy ugyan azt jövendölte Ezechiel Pró· 
féta-is: a )

Ezeket mondja az Ur Ifién : mofi hozom vijzfza a’ Já
kob fogságát , és könyörülök lsraélnek egéfz házán · - - És yeí 
ion vifzfza hozom okét , a* Népek - közzul , és egybe- 
gyűjtöm az o Ellenségüknek földökről, és meg· tudják, hogy én
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vagyok az o Urok Ißenek f' mivelhogy a* nemzetségek - közzé 
vittem okét, és egybe · gyűjtöttem okét az o földökre , eV «m 
idítam ott Senkit közülök. De ezen mind a’ két helyen 
nem Szól a’ Szent írás a' Médiásnak el-jöveteléről, és 
az Israélnek akkor leendő öfzve gyüjtetcséról , hanem 
a’ Babilóniai fogságból-való ki - fzabadúlásról. Mert 
Ezekiel Babilóniában , a’ hol akkor jelen volt maga-is 
a’ Rabságban , jövendölte a’ ki fzabadúláfl: , a’ mint 
maga meg - vallya Prófetziájának 40 réfzében j azokhoz 
kellett tehát néki ízóllani , a’ kik o vele egygyütt a- 
Zon egy fogságban , Babilóniában, voltának , nem pe
dig ezekhez , a’ kik a’ moftani Szolgálatban az egéfz 
világon el - Széllefztetve találtatnak. Mert ugyan hihet- 
tetien dolognak látfzik az : hogy a’ Próféta, a’ ki a’ 
fogságban lévő Néppel egygyütt raboskodott , jövendöl
vén néki a’ meg - fzabaduláft , nem azt a’ jelen - való 
rabsa'got értse , a’ melyben o vele egygyütt nyegnek , 
hanem azt , a’ melybe még el-késő'n, 50a efztendők u- 
tán az o Maradéki efnek. Mivelhogy ez világodban ér
tetődik a’ Prófétának ama fzavaiból - is , moß úgymond, 
hozom vifzfía a’ ffako'b fogságát, moß , az a z : igen rö
vid idő múlván. A’ mint meg«-is le tt, mert vifzfza 
jöttek a’ Zfidók Jerusálembe, a’ mint olvaffuk Esdrás- 
I .  Könyvében ; Ezek pedig a’ tartománynak f ia i , kik fel
mentnek a’ fog ágból mellyet el· vitt vala Nahukodonofor a’ 
Babilóniai Király Babilonba : és meg·térének Jerufalembe , és Jw- 
dába , kiki az ο Várasába. Ezekből tehát a’ jövendölé
sekből tíak a’ Babilóniai fogságból - való ki - ízabadúlás- 
nak igértetését vehettyük-ki , a‘ melly minthogy még
is történt , nem tagadhattyák a’ Zfidók , hogy a’ Moy- 
fes 5dik könyvének fzavai-is bé tellyesedtek. Mert 
Esdrás 2dik könyvében az Vagyon : hogy Kelemiás fir- 
va imádkozot a’ Menynek Iítene fzine-elő tr: Kérlek

N n Uram

Φ ? Ϊ  (  Ο )  2 8 1



XJram , Menynek eros , nagy, eV renttenetes Iflene! Emlékezzil- 
meg az igéről, mellyet Moyfesnek parantjoltál a’ 7 e jzolgád- 
nak , mondván : Mikor vékeztek, én el · jzélÍefztlek titeket a' N é 
pek - közibe ; És ha meg - íeVíefe hozzám , eV me< ■ őrizitek az én 
parantfolatimat , eV meg-tje! eke fűtek azokat ; Aj fzin'én az ég 
végeire vijznek - is , egyie gyihiek onnét ti eket , eV vifzjza hoz
lak e’ helybe, mellyet arra válajztottam, Ar>gy oí lakjék az én ne
vem. Azt akarta mondani : Uram ! Te mondottal
Moyfes által , Aogy meg - fzabadltod a’ Te Népedet e' jelen · 
való fzolgálatból ; Emlékezzél · meg téhát Ígéretedről, ás meg-is 
halgattatot a’ Prófétának imádsága , ’s bé tellyesedett a* 
Moyfes jövendöléíe: föntén az ég fzelire Jzeliefztet-
nél-is , vífifza vonfzon tégedet onnét a’ te Urad Ijiened. 
A’ mellyeket ha a’ Babilóniai fogságról nem kelletett-vól- 
na érteni , haízontalan lett - volna bizonyára a’ Nehe- 
hemiás könyörgéfe. Emlékezzel-tneg Uram az igéről mellyet 
Moyfesnek parantfoltal. mert meg - felelbetet volna néki 
az Iften fzép, kerék válafzfzalí hogy az az Ö ígérete nem 
e’ jelen Való Babilóniai rabságról , hanem másról - való 
légyen. A’ melly , minthogy nem tö rtén t, sät kegyef- 
íen meg - halgatta Iften Nehemiáft, és irgalmalían 
meg - fzabaditotta a’ Zíidókat j éppen femmi ereje 
íintíén ennek a’ Rábinusok bizonyságának.

Az utolsó jövendölés , melyből leg - erofsehben 
meg-mutattatik , hogy a’ Mefliás immár valóban el-ér- 
kezet, Daniel Prófétának jöendölése , a’ melly a’ maga 
világos , és hathatós volttá - miatt nagy fzorongatásokra 
juttatta az egéfz Zíidó Sinagógát. Minek-előtte pe
dig Dániel Prófétának fzavait elé-hozzuk , fzükséges 
azt meg-tudnunk ; hogy az Tften Jeremiás Próféta ál
tal azt mondotta : b) hogy o meg-bünteti a’ Ziidó Né
pet hetven efztendokig tartó rabsággal Babilonié ban. I-
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a ) Deut. 30. 4, b ) Jerem. 25. u .



mé a’ Prófétának tulajdon fzavai: És az r*géfz fold pusz
tává , és álméikodáfsá léj’zen : és mind ezek a’ Remzetjégek 
a Babilon Királyának Jzolgálnaak hetven eßtendeig. Mikor 
pedig Dániel, a’ ki - jól tudta ezt a’ Jeremiás Prófétá
nak jövendölését, és o maga - is jelen volt azon fogság
ban, látná, és tapafztalná , hogy el-múlnának immár 
a meg - jövendöltt 70 eíztend^k , és még-fém volna a’ 
fzabadúlámak femmi jelensége - is j könyörgött hofzfzas, 
és nagy foháfzkodáfokkal az 11 f Iílennek , hogy mél- 
toztaísék Ígérete-fzerint) ki-fzabaditani a’ maga népét 
az o ellenseginek kezeiből azon immár folyó 7odik efz- 
tendoben j mondván : a )  Kérlek Dram ! nagy , és ret
tenetes Ifién ! Vetkeztünk , hamifscgot miveltünk, Ißentelemd 
tfelekedtünk , és el-hajlottunk a' Te parantfolatidtol; nem enged
tünk a’ Te Szolgaidnak o’ Prófétáknak , o' kik fzollottak a? Te 
nevedben. Neked Uram az igazság : nekünk pedig crtzánk piru
lása : mnß azért ha/gasd - meg mi Iflenünk a* Te Jzolgád imád
ságát , és az o kösyörgéfit , hajtfd - le füleidet, és halgafs-meg 
Uram , légy kegyelmes Uram , né kefél en IJlenem ! Te ma
gadért , mert nem a’ mi meg - igazúlásinkban vettyilk a’ könyör
géseket o’ Te ortzád eleibe, hanem a’ Te fok irgalmafságidban. 
’s a’ t.

El - küldé tehát illy buzgó könyörgésére Dániel
nek az Ur Klen a’ maga Gábriel Angyalát o hozzája: 
a' ki - tudttára adná Dánielnek , hogy az o könyörgése 
az Klen elótt meg - halgattatott - légyen , és , hogy a’ 
Zfidó Nép nem tfak a' Babilóniai Rabságból , hanem 
még a’ bűnnek Rabságából-is az egéfz világgal egy gyű tt 
meg-fzabadúlni -fog a’ Meffiasvtuk eljövetele-által, a’ melly 
meg-fog történni hetvenfzer h é t, az a z :  négy fzáz
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kiienczven efztendoknek el - forgáfa után. Hallyuk az 
Angyalnak fzavait Dánielhez :

A ' 70 betek meg - rövidittettek a’ Te Népeden , es a' 
Te Szent vdrajodan , /jogy meg-fzünnyék az által - Mgás , és 
véget végyen a’ Mrc , e's el - töröltcfsék a* kámifság , es e/ Aozdí- 
fa/sefe az örökké- vatá igazság , es bé tellyefeigyék a’ /áfás, esd’ 
Prof ét álás , e's meg -kenet te fék a' Szentek ózent e. Tudgyad azért , 
e's vedd efzedbe : A' bíjzédaek ki * menetelétől-fogva , /;ogy í'swcg 
f;:?g - épittejsék Jerufalem ,,a’ Krijtus Hadnagyig , tó  tóefc , e's 
hatvankét hetek léjznek : És ismég meg: építtetik az útjza , e's a’ 
kei-fa lak  az időknek fzorofságában. És hatvan két hetek-után 
meg -ölettetik a’ Kriftus : és nem léfzen o népe, a’ ki-ötét meg- 
tagadgya. És a’ Varaß, e's a’ Szent-helyet el-hánnya a’ föven
dő Fejedelemmel : És az ti vége pufztaság . és a’ hadnak vége 
után az el-végezett pufztítás. Meg - erofsiti pedig a' fzövetsé- 
get Jokakkal egy héten és el -fogy az eledelt , e's egye'ö - /e'/e áldo
zat : és léfzen a’ Templomban a’ puftaságnak utálatofsága : És 
fogytig » és végig meg · marad a’ pufitság.

y ( Egy kevefsé különbőz a’ vulgata a’ Zddó be
tűtől : Mert ez ama ízó - helyet : meg-rövidittettek. 
A melly helyedén mondatik a’ g?>rög fordítás fzerint : 
eygbc jzorittattak. így olvada: e/ - metztztzettek. Ezen 
ízók helyet: bogy véget végen a’ bűn. Ovada : Hogy bé- 
yetsételtejsék a’ bűn. E’ helyett: meg· - kensttefsék a Szentek 
Szente. Zíidóúl vagyon: //. Szentségek Szentségének meg- 
kenettetésére. E’ helyet : Hogy if meg meg - ephtefsék ffe- 
rnsálem. A’ Zddó betii mondja : Vifzfza téritéfre , ά  a* 
fferufalem épitéjéé. E’ helyett: meg-ölettetik a’ Kriflus. Ki- 
vágattatik a' fel-kenetett. Egygyezvén a’ göröggel, a* 
a’ melyben vagyon: Egész fenekéből fel- forgattatiky és eí-véjz- 
a' kenet. Végre pedig ezen fzók helyett: És wem léjzen 
az ó^Népe. Olvada a’ Zddó : .És wem 0 néki.

Ezeket meg-értvén , hafzontalan dolog volna it
ten elé-hozni azokat a’ bizonyságokat , a’ mellyek az 
•miitett heteket az efztendöknek, és nem a’ napoknak
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heteire magyarázzák , mivelhogy  ̂ ezt meg-vallyáfc 
egygyezo értelemmel a’ Rabinusok-is , kivált képpen 
pedig R. Sabadia, és Salomon. De itten a’ Zíidóknak 
tévelygések abban á ll: hogy e’ Prófétálásnak fzavait 
érteni nem akarják , nem-is magyarázzák azokat a’ 
Médiásnak el -jövetelére , hanem különbb - különbb - fele 
érrelmekre ízakadván, annyira egy mais ál ellenkeznek, 
hogy íoha Őket fenki meg-nem egygyeztetheti.

K. Salomon Gábriel Angyalnak Dánielhez mondott 
fzavaitt illyen módon magyarázza : Λ  betven beteken az 
ejztendoknek heteit kell-értenünk , a' mellyek epygyiitt négy Jzáz 
kilentzvsn eßtendoket ttßnek , és az után véget véfzen a’ b'ún, és 
el-töröltetik ay hamifság. Az az : A ’ Titus idejében a* Zfi- 
dók a’ Rabságra fognak menni , el - vévén ez δ bűnöknek érdem- 
lett büntetését. Minnek titánná pedig eleget téfznek , el-fog- joni 
a* Mefliás, és el-hozza a’ Szentek Szentét , a* Frigynek fzökrén- 
nyét, az oltárt, és a* Azení edényeket. Ama fzok : A* Kriflus 
Hadnagyig, jelentikj: -Éppen a’ Czjrusig ; a’ fezrŐ/ írva va
gyon Is aias Prófétánál: a J  Ezeket mondja az Ur Czjrusnafe , 
az én Krifiusomnak. Meg-Ölettetik a’ Krijlus : az Agrippáról 
értetődik , a’ fel-a’ hadakozás idején meg -öletett, w akkor Ural
kodót 9 mikor a’ Templom el-pufztitatott. Ezeket mondja u- 
gyan R’ Salomon, de nem jól mondja. Mert ha az 
lett volna az Iftennek fzándéka , a’ mint ó véli} hogy 
a’ Zíidókat meg-fzabadittsa a’ Babilóniai fogságból, noha 
még - nem töltötték bé az ő bűnöknek illendő bünte
tését , hogy ismét rabságra vefle ugyan azon bűnökért, 
a’ mellyekért ízolgáltak a* Bablilóniai Királynak. Miért 
fzabadittya - ki moltan őket ? Mert talám nem tfeleked- 
hette, hogy tovább-is Szolgáljanak Babilóniában ? Bi
zonyára ,· mikor az Israeliták Egyiptomban ízolgáltak f 
avagy másutt-is haíonló - képpen a* magok bűneikért,
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Sohol fém találom - fel a z t , hogy a’ ki -ízabaditás u- 
tán újra büntette-volna őket az Iften azokért a’ bűnökért, a* 
mellyekért elég képpen meg-lakoltak. Meg-büntette pe
dig akkor, mikor vifzfza élvén az lftennek irgalmáfsá- 
gával , azon utálatos bálványozásnak okádására tér
tek ismét. így történt ezen dologban-is: meg-büntette az 
Ur Iften a Zlidókat Babilóniában 70. efztendőkig tartó 
Rabsággal , és az után Dánielnek, Nebemiásnak, és egye
beknek könyörgő foháfzkodások - által könyörületefség- 
re fel-indúlván , elébbi fzabadságra vjfzfza vitte eket. 
De , mivel hogy el - feledkezvén az lftennek irgalmai1 
«ágáról, immár a’ Maffiásnak el-jövetele-után vifzfza 
tértek okádáíokra , őtet MeffiÁhoknak , és várván vártt 
Hadnagygyoknak meg-ismérni nem akarván , azért 
bünteti Őket az Ur Iften e’ moftani ízolgáíattal. Nagy vak
merőség tehát azt kívánni , hogy a’ Babilóniai fogsá
gon -kívül még málik fogság-után kell a Mefíiásnak föl
di Templomot épétenie, és az Aáron áldozatit fel - állí
tania. Nem kifsebb ennél R. Salomonnak efztelenségege 
is , mikor ama fzókat : Ä  Krißus Hadnagyig. Czirus- 
nak, amazokat pedig: meg-öle tik o’ Krißus. Agrippának 
tnhjdoníttya. Mert , a’ ki. - a’ S2. Iráft jól meg-vis- 
gállyi , nyilván meg - Iáthattya. hogy ama kétfzer mon
dott Krißus, a’ Kiről fzól Dániel, nem két különböző, 
hanem ugyan azon egy Ember Légyen , az tudni il
lik ; a’ kiről mondatik : Ä  Krißus Hadnagyig. Ezzel j 
a’ kiről újra ízól : megöletik a' Krißus. Ez pedig a’ 
Názáreti $E(us az igaz Meffiás , a’ ki a Daniéi Próféta- 
által jövendöltetek hatvan kilentzedik hét-után meg- 
kerefzteltetett, prédikállot, tfudákat tfelekedet, és a’ 
hetvenedik hétnek közzepén a’ Kerefztfán m e g -h ó it, 
és az Emberi nemzetnek válttságát bé- tellyesítette.
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R. ^ íw meg-vallya , hogy ő Igen haboz 
abban , ha ugyan a’ Dániel Prófétának ezeket az imént 
említett fzavait a’ Zfidó Népnek ditséretére , vagy gya- 
lázattyára kellefsék - e’ magyarázni ? minek utánna te
hát meg-tzáfolta-volna R. Sabadiának vélekedését, a’ 
k i-azt állatta : hogy lehet tulajdonítani Csiráinak - is a* 
Mj/ias nevéti Végre azt mondja: hogy ezen fzók-ál
tal : Ä  Krißus Hadnagyig. Jegyeztetik Nebemíás. Ama 
fzók pedig : meg-öle tik a’ Krißus. Azt jelentik ; Hogy 
a’ adik Templomnak fel - raboltatáfa, és el - pufztúlása- 
után el-fogy, és el-múlik az Ifrael Népének uralkodáía. 
De meg-tfalatik vélekedésében Aben ezrá: mert az e- 
lébbeni fzókat, azon okokból , a’ mellyeket fellyebb 
immár meg-mondánk , nem lehet másról, hanem az i- 
gaz MeJJiásról, a’ f}Efiis Kriflusvól érteni. És az utólb- 
biak-is , meg-ó'letik a’ Krißus , nem jelenthetik az U-' 
rasa'gnak , ’s Uralkodásnak el-fogyását; mert ama fzó: 
meg-ölelik a’ Zíidó betűben licaretb fzóval mondatik ki, 
a’ melly halált jelent , és ugyan öllyan halált , a’ 
melly valami' Törvény fzéken Bírói hatalommal végez
tetik. A’* mint ez a’ Szent írásnak több helyeiből - is 
világoísan · ki - tetfzik. ' így Moyf'es első könyvében a ) 
azt Ígéri az Iften , hogy többé el-nem törli az Em
beri nemzetet , és az egéfz világot özön- vízzel ,, mond
ván : [zobetséget téj'zek veletek ; es nem licaretb. Ölettetlk- 
meg minden'teß  a" viz-üzönnel. Ezekiel Prófétánál az 
vagyon Írva b) Vaicbrati. Az az: meg - alom te benned az 
Igazat , és az Ißentelent. Ezt hafonló - képpen értik a’ 
a’ Rabinusok - is. így R. Sabadia magyarázván Dániel 
Prófétát, ama fzóról licaretb: meg-oletik ; Azt mond
ja :  licaretb , meg-öletik: nem mondatik másról, banem ar
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ról , a' ki valamellyBiró-á/tal halálra Ítéltetik ; Nem jelenti 
tehát a’ Zfidó nemzet Uralkodásának el - fogyását, a* 
mint Aben ezra álmodozik, mert az Uralkodáft Bírói 
végezésból fenki meg-nem ölheti, halálra nem ítélheti.

Ezen Dániel jövendölésének harmadik magyará- 
zattyát hozza - elé R. Sahadia , a’ ki ennek azt az ér
telmét lenni íté li: hogy hétfzer hetven , az az ; 490. 
efztendoknek el-forgása-után mind meg-halnak a’ Pa
pok. De hibáz a’ dologban , valamint a’ többiek - is , 
mert a* Papok abban a’ Meffiás idejében nem mondat- 
tathattak Kartusoknak: mivelhogy nem volt akkor a’ 
Zlidóknak a’ fel - kenettetérte - való olaj jók, a’ mind ezt 
bizonyittya Abrabanel, magyarázván Moyfes 2. Könyvé
nek 3odik réízét , ezen Szókkal: meg - találod, bogy nem 
volt a’ máfodik Templomban fel kenetett Pap, mert el-voli 
immár akkor rejtve ay kenetnek olajja , és fenkinek fém en
gedtetett, hogy azt újra el-kéfzittse. Nem lehet tehát a- 
zon fzók-által: meg:okúk a’ Krifius. A’ Papokat érte
ni , a’ kik akkor nem voltak Kriftusok , «  az : fel- 
kenetettek.

A’ többi Rabinufoknak m agyarázatokat el-hal- 
gatom , a’ mellyek , mivelhogy egy máfsal .meg-nem 
egygyeznek , a’ mint ez illyetin nagy dologban meg- 
kellene lennie, nyilván-való jelenségi a’ hazugságnak , 
és hamifságnak.

Moyfés r. könyvében elé-hozza a’ ’Szent írás: 
hogy *Jákob Pátriárka holttá-előtt meg-jövendölvén, a’ 
mellyek következendok valának az 0 Fiaira; midőn $u- 
ddval, az δ 4dik fzulött Fiával, a’ kinek nemzetségé
ből várandó-vala a Mejjiás , fzóllana , monda néki : 
λ )  El nem vitetik o’ Fejedelmi páltza Judából, és a’ Feje-

aSS C o )

a j u n .  4 , 9 ,



( ö )

delem az o ágyékából, mig el -nem jó , a ki el-küldendő* 
A’ Meßäs el - jövetelének nyilván-való jelei-közül te
hát egygyik volt a’ Fejedelmi páltzának a’ Jud a nem
zetségéből - való el - vitetése , nyilván tapafztallyuk pe
dig , es Szemeinkkel láttyuk, hogy a’ Királyi páltza a’ 
c}udd nemzetségétől, és az egéfz Zfidóságtól el-véte
tett ■, eJ-jött tehát Jákob Pátriárkának ezen jövendöléfe- 
l'zerint a’ meg-igértt Meßäs..

Vannak fok tfavargások , és hamis magyaráza
tok , a’ mellyeket a’ Zíidók ezen tzikkelyre mázolnak. 
Némellyek azt mondják : Hogy a’ Zfidóknak mind or- 
fzágok , mint Királyi pálczájok vagyon , nem tudom 
mi Sabbatbion nevű folyó-vizen túl , a’ meily orfzágba 
azon víznek fzüntelen való nagy habjai - miatt fenki 
nem mehet j de ezek mind tfak álmok, és álomban lá
tott ChiméráL· Mivel hogy fzámtalan fok útazáíoknak 
le - írásit ki - adták , a’ kik maid tfak nem az egéfz vi
lágot körül-járták , de a’ Zíidó Uralkodásnak , királyi 
páltzának , és orízágos hatalomnak azokban femmi hi
re lintfen. Azonban , ha meg-engednok-is , hogy va
gyon a’ Zfidóknak a’ világ vaílamelly isméretlen íze- 
gelettyében királlyok , de ők azt foha meg - nem mu- 
tathattyák , hogy ez a’ Királyság á’ Juda nemzetisé
gében , és Jákob Pátriárkától jövendoítetett ígéret föl
deben , a’ Kánaán földében , az Abrahám ízarándoksági
nak földében légyen , a’ mellyet bizonyosan tudunk , 
hogy moflran nem a’ Zfidók Királlyá, hanem a’ Török 
Szultán bírja. Azt lem mutathattyák -meg tehát ele
gendő - képpen: Hogy t a’ Názáreti JESUS, a’ kit tud
juk , hogy a’ maga Mennyei Attyának nevében el-jött, 
igaz Mejfiás ne legyen ; A’ ki-minket a’ fetétségbol az 
Ö tfodálatos világosságára hívót , és meg - világosítván 
minden e’ világra jövő Embert, a’ halálból bennünket
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az életre által vitt. A’.ki-minket fzeretet , és meg
mosott minket a’ a* mi bűneinkből az o vere-által} és 
minket orfzággá t'^tt az o Attyának. Annak dits^íség , 
és Birodalom örökkön örökké Amen a).

§ XXXII.
A’ ZSIDÓKNAK A’ MESSIAS EL-JÖVETE

LÉRŐL-v a l ó  VÉLEKEDÉSÜK.

H ogy a’ MeíTiás a’ Zsidóknak ezen tefti Rabságukból 
való meg-lzabaditáfokra el-fog- jó'ni , azt ok egy- 

gyezó értelemmel hitzik} azért-is e’ végre minden na
pi köny'órgefsel kérik az litent , hogy még az o éle· 
töknek napjaiban küldgye-el etet, de kitfoda, ’s mitíb- 
da léízen az a’ Médiás, és mikor kell néki el jónie ? 
A’ felól nagy ketelkedes , ésviízízálkodás vagyon köz"C- 
tök.

E s , mivelhogy a’ Szent írás a’ MeíPásnak két 
el - jrtvetelcivl emlékezik > I'loíz-'r alázatos fzegenység- 
ben , az után pedig nagy hatalmas , és rettentő dicső
ségben , ezt a’ kettőt ók egybe zavarván , azt mond
ják: Hogy a’ Meiliásnak el-jövetele· előtt , tiz tapasz
talható tfudák , és látható nagy jelek fognak történni , 
a’ mellyek - által minden Ember fel-rébrefztetik, és meg
intetik , hogy az ő el - érkezésére ízemeden vigyázzon} 
ez pedig a’ Zfídók MeJJiáfsa. nem fog olly alatfony tors
ban , és titkon lappangva e l-jón i, mint a’ Kerefztyé- 
neknek Kriftufa jött : hanem nagy pompával , és ré
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tento jeleknek  ̂elé botsáttásával , a' mint ezek amaz 
Abkasrocbet névü kis könyvetekében meg-vannak írva.

Az első jel : Fel-tám afzt, az Men három Ki
rályokat , a’ kik ugyan az δ Vallásokban , és tudomá
nyokban , hamiílak , és egyenetlenek iéfznek , de mind 
azon-által az Emberek előtt úgy fogják magokat tettetni , 
mintha ok az igaz Mennek fzoJgálnának, azonban ezt ók 
igazán nem fogják tfelekedni , hanem minden Embere
reket meg-tfalnak , és el - tévelyitik , úgy hogy az i- 
gaz Iftentól - és a* magok hitöktól el-fzakadnak , el- 
annyira , hogy íokan még az Israeiben-lévó bűnösök- 
közzul - is kételkedni fognak a’ meg- fzabadítatásról, az I- 
ftent meg-tagadják , és annak félelmét el-hagyják. Er
rol vagyon Isaiásnál a* Zlidó betű - fzerint mondva : a )  
Az iga?nig el-vétetett. Mi vétetett e l?  mindnyájan az 
igazságot úgy fogják fzeretni , hogy feregeftuí el-fut
nak , és mint egy repülnek, és magokat titkos lyukak
ba , és alföldnek Setét vérmeibe , és űredékibe rejtik. 
Amaz erős Bajnakok pedig , és kegyetlen Tirannufok 
Ókét üldözni fogják, es meg-ölik. Akkor az Israél- 
ben nem Iéfzen Király ;a* mint írva vagyon: b) Sok na
pokig ülnek az Isméi Fiai Király -nélkíil, ésFejdelem-nél
kül és áldoz at -nélkül , és oltár - nélkül, ’s a* t. nem Iéfzen 
Rofcb escbibba. a’ Sinagógának Feje, nem Iéfznek igaz
Pá/ztorok Israélben , a’ kik a’ Népet az Men tör
vényével tovább-is legeltetnék ; Nem Iéfznek többé ir
galmas ,  és Szent , és hires , neves Emberek. Az E- 
gek bé-léfznek zárva, nem Iéfzen az Embereknek élelmé
re , és táplálására - való. Azok pedig a’ három irgal
matlan Királyok fulyos, és Tirannushoz illendő parantío- 
latokat, és törvényeket /zabnak fzemély - ferínt minden
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Emberekre , (de az írtén rendeléséből tíak k:lentz hól- 
pig fognak-uraskod ni )  úgy hogy az Emberek el - ál- 
melkodnak , és tfudálkoznak rajta, és elő-alván kíván
nak inkább meg-halni, mint fém azt Iftent meg-tagadni. 
dupla nagy a Jót vetnek az Emberekre: llgy hogy, a’ 
ki eddig nyóltzat adót, ez után Hzeífen nyoltzvant , 
a’ ki tizet adót, adgyon fzázat , a’ ki femmit fém ad
hat , fejével fizeífen ; ’s a’ t. Es ménnél tovább , an
nál fulyofsabb terhet vetnek az Israel Kepére. És a’ 
világnak vége-elott ofztán el-jonek rut, ifzonyú, fekete 
Emberek , a’ ki azokat láttya , ijedtteben meg-kell né
ki halni ; mert mindcnikének két feje léfzen , es mint 
a’ tűz láng úgy Szikrázó hét fzeme , ezek pedig ody 
Sebdlen futnak , mint a’ Szarvafok. Akkor fog az Is
rael. ki-áltani : jj-aj ! jaj ! ’s mi érkezik reánk ; az o kis
ded gyermekeik rettegni fognak , és kiáltani: Ab jaj , 
ah ja j! mit tsekkeijyiink mi édes Ay ám ! akkor fjgu né 
kik az Attyok mondani: Imé közzel vagyon _ immár, és 
éppen tsak az ajtó-'előtt az Ifraelnek fzab.iWáía

A’ idik ie l: Az írtén egy nagy hévséget fog- 
erefzteni a’ napból a’ .földre , a’ mellyb'd osztán suli- 
fele forró hideg -leléfek, dbg-halál, es egycb nyavalyák. 
Származnak, a’ honnan-is minden nap ezerízeite való 
ezeren a’ pogányok, és a’ világnak népei k >zzul, es 
minden Iftentelenek az ísraélben meg-fognak halai. Úgy 
hogy végtére a’ Pogányok firnia, és kelérveííen kiáltani 
fognak: Ah jaj! hová jorcliiUynnk mi , ’s hová rejtezk cl- 
gyünk? És el futnak, és magoknak tirt ásnak, és halált 
fejekre kívánnak, ’s magokat a' nagy fzomjuság, ízoron- 
gatás , és fzü-fájdalom miatt lyukakba, és a’ f  ddnek- 
üres vermeibe rejtik ; az Iíraélbeu levő igazaknak pe
dig, és Szent Jámboroknak az a’ hévség orvoíságdl lé-

ízen.
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fzen. A’ mint írva vagyon: a )  És febttimad-iiekUl·, a‘
kik az én nevemet félitek az igazságnak napja, és egéfzség 
az o tollaiban. Errői jövendölt amaz Iftentelen Balaam 
Próféta-is: b ) Óú ! ki él, mikor ezeket meg-tselekejzi az 
Ißen ?

A’ 3dik jel : Az Iften egy vér harmatot erefzt 
a’ Föld re, a’ meilyet a’ Kerefiztyének, és a’ Világnak 
egyéb népéi viz harmatnak, lenni nézik, abból mohón 
iíznak, és mind meg-halnak, hafonló; keppen az Ifidéi
ben levO Iftentelenek-is, a’ kik a’ Szabadűláft el nem 
hiízik, abból ifiznak, és meg-halnak. Az Iften félő 
Ziidóknak pedig, a’ kik az IftenrŐl-való igaz hitben 
álhatatoffan meg - maradnak, ennek a’ harmatnak itala 
nem fog-ártani. A’ mint Írva vagyon : A ’ Tudojjak 
tündökleni fognak mint a’ t/illagok az égen. c )  És az 
egéfiz Világ 3. napig vérrel tellyes lefizen, a’ mint irva 
vagyon : És tsodakat téfzek az égen, és a’ földön , vért, 
és tüzet, és füjlös párát, d )

A’ 4dik jel: Az Iften ismét egy hafiznos, és 
orvosító harmatot erefzt a’ f'Udre, ebből ofztán ifiznak 
ama fél-fizerínt-való jámborok , és igazak, a’ kik az 
elébbeni harmatból ittak, és meg betegedtek, azok et
től a’ harmattól újra meg gyógyulnak. A’ mint irva 
vagyon : És léjzek mint a’ harmat Ifraelnek , és '0 vi
rágozni-fog mint a' rofa. (V ulg:) liliom, e )

Az 5dik jel : Az Iften a’ a’ napot 30. napig 
fetétséggé változtattya. A’ mint irva vagyon : A ’ nap 
Jetétséggé változik, és a' hold-vérré: mink'előtte el jöjjön 
az ̂  Urnák nagy , és rettenetes napja. Harnrntz napok- 
után ismét elébbeni fényefiségére térj a’ mint irva vagyon: 
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Egybé-gyujtetnek egy kéve kötésben a' verembe, és ott tóm* 
lötzbe rekefztetnek: és fok napok-után meg - látogat tatnak, a) 
Akkor a’ Krefztyének igen meg - rémülnek, és meg- 
ismérík, hogy az illyetin tsudálatos dolog az líráéi né
pének tekintetéért történik, és fokán közülök a’ Zíidó 
vallásra térnek. A* mint írva vagyon : Λ  kik a* bivsá- 
gokat j követték el - bagygyák azokhoz - való fzerelmöket.

Hatodik jel: Az. Iften mec fogja engedni, hogy 
amaz Iftentelen Édom Orfzága (a* Romai Birodalom) 
az egéfz világon llralkodgyék. Egy azonban különöiTen 
fog Romában támadni, ez 9. holnapig az egéfz Világon 
Uralkodik, és nagy Tartományokat el-pufztít. Énnek a* 
haragja fel-gyullad az líráéi Népe-ellen, és nagy, terhes 
adót vét reájok, nagy ínséget, és nyomorúságot hoz fe
jekre , és akkor az líraél Fiai meg - kevellébbednek, és 
le-nyomattatnak, és éppen femmi íégedelmök nem léfzen. 
Erről az időről jövendölt Ifaiás: b )  És látta, bogy nints 
Férfiú, és el-álmélkodék, mert nints a’ ki elejét vegye. 9. hol
nap után el-küldi az Iften a* Tófef Fiát a’ Mediád:, a’ ki 
a’ Jófef Fiai közül ízülettetik, a* ki-is a’ maga igaz ne
vén fog - hivattatni Nehemiás a* Hufiel Fia ; ez el fog-jdni 
az Efíraim, Manafles, és Bénjamin Nemzetségivel, és 
a’ Gád Fiainak egygyik réfzével. Mihelyeft ezt az líráéi 
Fiai meg hallyák, és éfzre vefzik, minden Várafokról, 
és Tartományokról Ó hozzá gyülekeznek} a’ mint írva 
vagyon, a )  Térjetek-meg el-térö Fiák , (úgy mond az 
U r)  mert én vagyok a’ ti Férjetek, és én hozzám vifzlek-tite- 
kei egy gyet a’ Varasból, és kettőt d' Nemzetségből, és bé-vifz- 
lek titeket Sionba. Akkor a* Médiás a’ Jöfef Fia nagy erős 
hadat indít az Édom Királlya-ellen, őtet meg-gyozi, és

nagy
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nagy réfzét az δ Népének meg-öli, magát pedig az Édom 
Kiráilyát meg-fojtya, a’ Római birodalmat el puíztíttya , 
és egy nehány Szent Edényeket, mellyek mind eddig Elia- 
nns Csáfzárnak Tárházában mint egy kintsül meg-tartva 
voltak, ismét Jeruíálembe viízíza vifzi. Az Égyiptomi 
Király-is bekefséges frigyet köt az Ifraél Fiaival, és 
mind azokat, a’ kik *fsrujhlem, D am askusés Eskalon. 
körül la k n a k ,m eg-öü, ’s el-veízti, a’ melly dolognak ofz- 
tán a hire az egéfz Világra ki terjed, és egy ízörnyü 
nagy rémüíés-efik innét minden Nemzetekre.

Hetedik je l : Úgy mondják ezen kÖnyvétské· 
ben a’ Zlidókj hogy Romában egy fzép fzüznek már
vány köböl-való képe vagyon , a’ mellyet nem Emberi 
kéz , hanem Illeni erő mívelt. Éhez a’ Képhez öfzve 
gyülekeznek az Iílentelenek, és a gonoíz-tevok a’ népek-kö- 
zíd , és ahoz hajtyák fzerelmóket, és tifztátalaniü bu- 
jálkodnak véle , az után az lilén egy állatot, Vagy 
gyermeket formál abban a’ márvány képben, és végre 
a’ képet meg-hasíttya , és a’ gyermeket belőle ki-bo· 
tsáttya ; Annak a’ gyermeknek Armillus Harafcba léízen 
a’ neve, ez az Iílentelen Armillus ugyan önnön az 
fog leoni, a’ kit a Kerefztyének Anticbrijiusnak neveznek. 
Ennek az Ármilusnak ízéle, -hofzíza tizenkét Sing léízen, 
a* fzemei- köze egy kerefzt - tenyérnyi fzélefségu , 
mellyen be-efett vörös fzemei, a* haja arany fzinu, a’ 
lába talpa zöld , és két feje léízen , Ez amaz Iftente- 
len Romai Királyhoz el mégyen és azt fogja neki mon
dani: hogy o a' Meíliás , és az o Illene ; akkor a’ Ró
maiak mindjár húznék o benne , és otet magok felibe 
Királlyá tefzik , és fzeretni fogják o te t, ’s hozzá ra- 
gaízkodnak E/űwnak minden Fiai, az a z : a’ Kereíztyé- 
nek. Armillus pedig nagy ízóval fogja parantíolni : Hoz· 
tatok ide-nékem fi Törvényt, fi mellyet én nektek adtam ;
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Akkor elé hozzák ok néki a’ Törvényt a’ magok jmádsá- 
gos könnyvökkel egygyütt , és o azt meg - isméri, és 
bé-vefzi, mondván. Hogy o ezt a’ Törvényt azért 
adta nékik , hogy ö benne hidgyenek. Annak utdnna 
Nehemidshoz a’ Hujiel Fiához, és az egéfz Israel Né
péhez Jerusalembe fog-követeket küldeni, és meg-fog- 
ja keményen parantfolni , hogy ok - is hozzák el az ö 
Törvényüket , és vallyák - meg , hogy <S légyen az egy 
igaz Iften. Ettől oíztán az izenettől az Israel Fiai fzörnyen 
meg-ijednek , és nagyon el- álmélkodnak. Akkor Ne- 
bemids az Effraim Nemzetségéből válogatott 30. ezer 
Vitézekkel Útra indűl , és a’ törvény könyvet magával el- 
v ifzi, és az Armillus - előtt abból ezen Ízókat ki-fogja 
olvafni : En vagyok a Te Urad Jflenect ne Ügyének Te 
néked ideg n lßenid én előttem a ) Erre az Armillas azt 
feleli: Hogy ez nem igaz , mert illyetin dolog éppen 
nintfen az o Törvényükben , hanem mindjár jöjjenek 
elé , és vallyák meg, hogy Ő légyen az egy igaz lften, 
és fogadgyák bé otet a’ magok' Iftennyeknek, mint az 
Umofok , és egyéb Nemzetségek tfelekedtek. Erre Ne-" 
berniéis az Uziel Fia azonnal meg - parantfoilya a’ ma
ga Pzoígainak : hogy fogják , és kötözzék meg - otet , 
’s fel-kelvén a’ maga 30000 Vitézivel rajtok ü t, és 
két fzáz ezeret vágat le az Armillas Népéből. Ezért 
az Ánvfhis igen meg - haragűván , és fel-gerjedvén az 
egéfz népét öfzve fzedi egy melly völgybe , és az Is
rael Fiai ellen hartzolván közzü'lök felette fokát le - vá
g a t, azon a’ hartzon ama jó Meßds -is a’ Jofef Fia 
e l-é lik , és az Angyalok otet fel vévén , alvilágnak 
egyéb Pátriárkáival egygyütt e l-re jtik , és meg -oltal
mazzák , az Israéliták pedig nagyon meg-rémülnek, és
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az o fzivök el-olvad, és el - folyik mint a’ viz az Ar- 
mllus pedig éfzre nem vefzi, és meg nem tudja , hogy 
az a’ jó Mejfiás, a’ fj-ófef Fia meg hóit, mert, ha meg 
tudná, egy lábig mind le vágatná Őket, és egygyet fém 
hagyna meg-életben. Akkor minden egyéb Nemzetsé
gek-is a' magok földéről az líráéi Fiait ki-verik, és 
meg nem engedik , hogy tovább nálok lakjanak, és ol- 
lyan fzorongatás léfzen a’ Zfidók k özö tt, a’ miilyen nem 
volt a’ Világnak kezdetétől-fogva. Akkor elé jön Mihály 
Angyal is, és ki-válafztya az Ifráél fiai-közzül az Iften- 
teleneket. A’ mint írva vagyon: a )  Az időben fel-támad 
Mihály a nagy Fejedelem, ki a* te Népednek Fiaiért áll, és 
el-jo az idb a* minémü nem vélt attól fogva, bogy a’ Nem
zetségek kezdettenek lenni, mint ez ídeiglen. A’ kik meg
maradnak a’ pufztára futnak , és ottan'meg-próbállya 
őket az Iften mint az ezüftot, és aranyat. A’ mint Ír
va vagyon: b )  És el-válafztom közzuletek az engedetleneket, 
és Istenteleneket, és az Ő lakó földökről ki vifzem eket, és az 
lfraél földére bé nem mennek. Ismét a’ mint Dániel mond
ja: c )  Ki-vdlogattalnak, és meg-feirittelnek , és mint a’ tűz 
meg próbaitatnak fokán. És igy léfzen ofztán, hogy a’ 
puíktában meg-maradott lfraél fiai mind fzentek léfz- 
nek , és ottan maradnak negyven őt napokig , Zöldsé
get, füvet, ’s fú Leveleket észnek, és Ő rajtok bé tel- 
lyeíedik, a’ mi Oséás Prófétánál mondatik: d )  Azokaért: 
imé én magamhoz édesgetem otet, és a pujztaba vifzem 
etet, és az o fzivére Jzqllok. De hol vagyon meg je
gyezve, hogy ők negyven napig várjának a’ pufztában? 
Ez eránt ugyan az vagyon Írva Dánielnél: e )  És az 
időtől fogva, mikor el - vitetik a' fzuntelen való áldozat és
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d’ pufztába tétetik az utálatofság ezer két fzáz kilentzven net- 
pig. Boldog a ki várakozik, és el-éri az e er bárom Jzáz 
barmintz ot napot. (Vedd éfzre, ha az elébbi 1290, 
fzámhoz 45. tefzel, úgy léfzen 1335.) az alatt az ido- 
alatt mind meg halnak, és el-velznek az Iílenteienek 
líraélben, a’ kik nem érdemlik, hogy meg-lafsák a’ fza- 
badűláft. Azon kézben amaz Méntélén Armiilus egéfz 
táborával Égyiptomra ü t, és azt hatalma-alá véfzi. A’ 
mint írva vagyon: a )  És a' k.zét a' földekre veti, e'i az 
Égyiptus földe meg mm mcmkelik, fi uralkodik Égyiptus- 
tiak arany, ά  eziifl kintiéin , fi minden drága Marháin. 
Onnand ismét Jerufdemre fordul, és bátorkodik még 
máPodl'zor-is meg-ízállani azon Várad, és azt rablani, 
fartzolni. A mint írva vagyon; És fel vonnya Sátorát 
Apadtában á  tengerek - közötti t a* hires, és Szent Hegyen, 
és annak tetejéiglen mégyen, fi finki meg nem fcg'.ti etet.

Nyóltzadik jel: Akkor fel-támad ama nagy An
gyal Mihály, és háromfzor meg-fufia ama nagy trom
bitát. A’ mint írva vagyon: b )  Az napon meg fuval
ly ák a* nagy trombitát , és meg-jonek, d’ kik el-vejiuk 
vata, Aßynujok földéről , és a* Égyiptus földére 
ki - vettettek - vala. Ismét c )  jEí λζ LJr ifin  trombita ni
fog , fi f ’-jo á  déli forgó ( é'ben. M'kor előfz^r fzep gyen
gén , és egvgyezo hanggal meg fújja a* trombitáti elé· 
jő amaz igaz Médiás a’ Dávid fia, és Illyés Próféta, 
és a’ Meííiás magát ki - nyilatkoztattya amaz ifién félő 
Ifraélitáknak, a’ kik a’ Juda pufztáira futottak , és igy ők 
ismét neki bátorodnak, az ő el-"bádgyadótt kezeik meg
erősödnek, az Ő fáradott, és meg-lankadott tsontya'k 
meg - vallagittatnak , és erőt vefznek. Sőt az egelz
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világon lévő Zfidók-is mind meg - hallyák annak aT trom
bitának hangját, és meg isménk, hogy az Iften a’ ma
ga Népét kegyelmeden meg-látogatta, és immár ama 
közönséges, és tellyefséggel való meg- fzabadulás jelen; 
vagyon, és öfzve gyűlnek még azok-is, a’ kik Ally- 
riába fogva vitettek. A’ Kerefztyénekre pedig, és a*' 
Világnak égyéb Nemzetségire annak a’ trombitának har- 
fogásától nagy rettegés,, és félelem élik, nagy, és nehéz 
nyavalyák fogják-el okét. Az alatt a’ Züdók a’ magok 
földére el-kéfziilnek , és Jerufalem felé útra indulnak. 
A’ Médiás-is pedig a’ Dávid F ia , és Illyés Próféta 
egygyütt azokkal az Iftenfélőkkel, a’ kik a’ pufztákra 
futtotak , és mind a’ többi Israeliták - is , a* kik ő hoz
za öfzve gyűltek , nagy örömmel Jerufalem felé men
nek.

Mihelyeft ezt ama gonoíz Armillus meg- hallya,. 
azt fogja mondani: Meddig marad-meg ez az el-ve- 
tett , és hála adatlan Nemzetség ? És újra nagy Sere
g e t ,, és hadat ., fzed öfzve a’ Kereíztyénekból, és Jerusá- 
lem felé indul , hogy az ellen az uj Király ellen har- 
tzollyon. De azonban; az Iften Ókét egy nyomorúság
ból a’ maiikba esni nem engediT hanem; azt fogja mon
dani a.’ Médiásnak : level, ülly az én jombbomra j Az 
Israel Népének pedig : Nyugodalmajfan legyetek, és üllye· 
lek , tfindefségben , és nézzetek a* nagy fegedelmet, a' mellyet 
ma az Ißen-mustot nektek. Akkor az Iften tüzet, és kén-kö
vet hullat az égboL A’ mint írva vagyon a} És meg
ítélem o tét dog -halállal ,, és vérrelT és Jibes zápor eís'ovel, 
és ψ η  nagy kövekkel ,. tüzet , és kén-követ botsatok es· 
sitii re áj a , és az Ö badara , a fok népekre a’ mellyek vele 
vannak.· Akkor ofztán amaz Iftentelen Armillus egéfz ha-
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dával egygyiitt ottan fz">rnyen meg - fog halni, és amaz T- 
ftenteien Edomiták,a’ kik a’ mi Uleniinknek házát, el- 
pufztitották , és minket a’ mi Orfzágunkból fogva el-vit- 
tenek idegen földekre, siralmasan el-vefznek , és ak
kor a’ Zíidók a’  ̂magok földére vifzlza térnek. A mint 
írva vagyon: a) És thz léjzen a' LlkoiJ báea, és láng a’ ffó- 

fe f  baza , és az Elán / haza pozdorja : és f i i  gyuitatnak, és 
meg-eméfötik okét : És nem léfznek Maradéki az Ksau há
zéinak.

KUentzedik iel : Mihály Arkangval , egy nagy 
harfogású , hofzfzas hanggal meg-fuiia máfodfzor trom
bitáját, és Jerusalemben minden-koporsók ki-nyilnak , és az 
lilén a’ halottakat újra ismét fel - eleveníti j a’ M [Jias- 
is pedig a’ Dávid Fia, és Illyés Próféta ama jámbor 
M jfiáji aff-ofef fiát, a ’ ki a’ Kapa alatt-el-rejtve, cs te
metve vala, uj életre hozzák. Azonban az őszve 
gyülekezett egcfz Népe Israel nek el - küldde követségre 
a’ M ffiájf a’ Dávid Hát az el-maradott ZHdókhoz,a’ kik 
meg-imitt, amott a’ Kerefztyének - , cs a’ Világnak egyeb 
Nemzetségi - között el - fzélledve maradtanafc hogy azok- 
is jöjjenek Jerusalembe. Azon órában minden nemze
teknek Királyi a’ kik k’*zött még Zndók laknak , okét 
a’ magok vállaira, és hintó ízekereire veízik és úgy 
Vifzik Jerufalembe. Hejie Zíid ík nagy besulet , és fze- 
rentsés állapot ez ! llraság léfzen a’ dolgotok , ha ezt 
még valaha meg érhetitek. De nem tudom , mellyik 
Prófétának iráfiban találhatnánk fel ezt a’ jövendőiéit

Tizedik jel. Mikor Mihály Arkangyal harmad- 
fzor meg-fújja trombitáját az Klen azokat, a’ kik a’ 
Kofán patakán-túl , Lacblacb , és Tábor hegyén - túl , és 
a’ j htda Várasiban laknak , ki-vezeti , és meg fzámláí-
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hatatlan fokafság a’ Moyfes fiaival egygyutt a’ Paradicsom
ba mennek, és az egelz fi'üd-ízine 6 előttük, és után- 
nok tifzta tűz , és láng léfzen, és a’ Kerefztyéneket, ’s 
más egyéb nemzeteket mind meg eméfzti. És mikor 
az Ifraéínek tiz Nemzetsége meg indul, az Ifién ditsós- 
ségének, és felségének f e ly h o  ofzlopi korul vefzik okét. 
A’ mint írva vagyon: Akkor elé jó egy valaki, a ki Ö 
elüttök utat nyit, és ók el-valnak, és a' kapuhoz által kel· 
nek, és azon bé mennek, és az o Királlyok elöltök megyén j 
és az Ur.

Az Ifién ó nékik vizeket-is fakafzt, a’ mellyek 
amaz élet fájának távéból ki folynak, és kutakat nyit, 
és okét az úton azoknak vizeivel itattya, hogy fzom- 
júságot ne fzenvedgyenek. A’ mint Írva vagyon : a )  
Ä  magas halmokon folyó vi eket fakajztok, és a’ mező kö
zépén kutakat , a pujztát vizek tavaivá téfzem, és az út 
nélkül való földet vizek patakivá. Ismét b ): Λ'em ébezn k , 
fe nem fiomjíiüozmk v és nem süti ókét a' kévség, és -a' nap.

Ezek helyébe a* Meífiás el-jövetelének tiz rette
netes jeleinek helyébe , a’ mellyekért Ó nékik nagy fizo- 
rongatáfokat, és í zükséget kellett fzenvedniek, léfzen a’ 
Ziidóknak újra tizfzerte való vigafztaláfok.

El só vigaíztalás léfzen: Hogy a1 Médiás el-fog- 
jöni. A’ mint Írva vagyon: c )  Vigaclgy Sionnak leánya, 
örvendezz fferufakmnek leánya ·, lmé a’ tg Királyod el-ja 
néked.

Mafodik vigafztalás: Hogy ő az egéfz Világra el- 
fzéllefztett Zíídokat ismét egybe gyójti. A’ mint írva 
Vagyon: d) lmé én el-hozom ok t az Éfzak földéről, es 
egybe gyójtöm őket a’ föld batáriról: a! kik között íefznik
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vak ,  és sánta, nehézkes, és fzhl'o egyetemben, és léfzen az 
ide tévőknek nagy Serege. Ebből ki vehettyük az t, hogy 
ha egy sánta, vagy pedig vak meg hal, a’ Médiás eze
ket ismét sántán, és vakon támaíztya fe l, és azokat 
újra jól meg visgállya, és ki-isméri, de az lilén okét 
az után meg gyógyíttya , úgy hogy a’ sánták ugrálni 
fognak mint a’ fzarvafok; a’ mint irva vagyon, a) Ak
kor meg nyílnak a’ vakok fzemei, és o’ fiketek jülei nyitva 
léfznek ,  akkor ugrál d’ sánta mint d  Jzarvas ,  és nyitva 
léfzen a némák nyelve., b )

Harmadik: Az lilén a’ halottakat ismét fel - ta
rn afzty a i a’ mint írva vagyon : c )  És jokan azok-közül 
d  kik. ahfzndk d  föld porában, fel - ébrednek.

Negyedik: Az lilén ismét fel-építi a’ harmadik 
Sz. Templomot, azon formában, és állapotban, a’ mint 
azt Ezechiel Próféta látta., d )

Ötödik: Akkor az Ifrael Népe uralkodni fog az 
egéfz Világon, az egygyik végétől fogva a’ maiik vé
géig. A’ mint irva vagyon: e) A  Nemzetség és orfzág, 
λ’ melly néked nem fio'gdly el véfz , és a’ Pogányok pufz- 
tasággal pufzt iratnak el. És az egéfz Világ az Iílenhez 
tér, és az o igazságinak,  és törvényinek engedelmes
kedik , a5 mint irva vagyon : O  Akkor adok d  Népeknek 
választott ajakat, hogy figítségúl bijjak minnyajan az Uv ne
vét , és fzolgállyandk néki egy vállal.·

Hatodik : Akkor az lilén bofzfzút áll az 6' Né
pének minden Ellenségin. A’ mint irva vagyon: g ) És bojz- 
fiúmat állam Iduméán az én Népemnek Ifraélnék keze.-által
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Hetedik :Aft Iften minden nyavalyát, és beteséggefc 
<el-vészen akkor az Israel Népéről. A’ mint írva va
gyon: a.) És nem mondja a* ßomjz'ei el - bádgy adtam : a' 
tneliy nép abban lakik , el-vitetik attól a' bamifság.

Nyóltzadik: Az Iften az Ifrael Népének eízten- 
deit, és életeknek napjait meg hofzfzabíttya, és annyi 
ideig élnék és fen állanak mint λ t'Ugyfa, a’ mint írva Va
gyon: Az én Népemnek napjai lésznk a’ fának na piai fzerinh 
a ) Ismét: Nem léjzen ott többé Kitsiny idejű Gyermek, és 
Fen, o’ ki-el ne töltfe az ó napjait, mert a' fzáz ejztendvs 
gyermek meg-bal. Az az : Mikor egy valaki az Israel 
Fiai küzül fzáz efzténdos korában meg - hal , azt fog
ják felőle mondani : hogy gyermekségében , avagy 
egy eyenge gyermek haltt-m eg, és olly hofzízafsan 
élnek akkor az Emberek , mint az Adám ideiétől fog
va Noé ideiéig éltek, íbk fzáz efztendokig , a’ mint e- 
zen tzikkelyt magarázza Aben Ezra b )

Kilentzedík: Az Iften az Israel fiainak úgy ki- 
nyilatkoztattya magát, hogy ok ótet fzinrol fzinre látni 
fogják. A’ mint írva vagyon : És ki - nyilaikoztatik az 
Ur ditsófsége , és meg-láttya min i n tejt egyanfo-keppen , 
b >gy az Ur Jzájá fzőllot c ) Az Iften ezen -f'lllyul az egéfiz 
Israel Népéből mind Prófétákat tefzen j a’ mint irvá va
gyon á j  És léjzen ezek után, ki · ontom az én lelkemet 
minden teftre, és Prófétáinak o' Ti Fiaitok, és leány itak- e )  

Tizedik: És ez léfzen ama tellyes , és tokélle- 
tes vigasztalás , mert az Iften minden gonofz , és vét
kes indulatokat el-véfzea tőlük. A’ mint írva vagyon:

O
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λ )  És adok nektek uj fzivet , es uj lelket adok leletek: És 
el-véfzem a' kő fzivet tefletekből,  és adok nétkek bus f i  ívet. 
A’ mint magyarázza ezt amaz Abkas rocbel névü köny- 
vetske , a’ melly ki-jelentij minémii nagy vigasággal 
élni , és társalkodni fog o vélek az o földökön a’ Mef- 
fiás ; Mert , mikor a’ Médiás minden Zfidókat minden 
földről, és az egéfz Világnak minden fz egei étiből ösvve 
gyŐjti, és őket ofztán ama tejjel, mézzel folyó Kánaán 
földére bé - vezeti. A’ melly pompás bé vezetés ( a’
mint Rab Salomon Super C. 4. Exod. írja} igy fog meg
történni : El - fog zCMeJfiás jőni egy vén fzamáron , és 
nevezet - fzerint azon a’ Szamáron , a’ kién ült Ábra- 
lám Pátriárka , mikor a’ maga tiát Isaákot fel-áldozni 
akarta , és a’ kién iiltt M oyßs, és az 0 Felesége Sefo- 
ra , mikor Egyiptomba mentek ; így már moftan az a" 
fzamár mint egy 3620. efztendős volna. Mikor oíztán 
a’ Médiás ezen az agh ízamáron el - fog - ja n i, Illyés 
Próféta egy nagy fzarv-kürtöt meg-fúván , annak el
jövetelét ki-jelenti, és minden Züdók meg-hallyák an
nak a’ kürtnek hangját , és azért mind egy helyre 
öfzve fognak gyűlni , mihelyeft pedig a’ Züdók igy 
öfzve gyűlnek , e l-jő  ofztán a’ Médiás azon a’ vén 
Szamáron , akkor a’ Züdók mind fel-ülnek arra a’ fza- 
márra , és a’ Meüiáfsal egygyüüt a’ tengeren által arra 
az áldott földre mennek, a’ Kereíztyének - is örömed: reá 
ülnének arra a’ Szamárra, de oda nem férhetnek, hanem 
az Idén rendeleléséből annak a’ vén fzamárnak tíak a’ 
farkára kell nékik íilniök. Mikor osztán ez a’ Szamár 
a’ tengernek közzépen léfzen , a’ farkát le-erefzti, és 
meg-tsóvállya, úgy hogy a’ Kerefztyenek arról mind a’ 
vízbe hullanak, és egy ízem-pillantásban a’ tenger el

nyeli
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nyeli okét, a’ Zfidók pedig a’ fzamár hátán vígan el’* 
mennek , és mikor arra az áldott földre érnek , a’ Mefi· 
fiás egy Királyi lakodalmat kéfzíttet, és nagy örömmel- 
és Vigafsággal a’ Zfidókat mind arra a’ lakodalomra 
vendégül hivattya , és nagy barátságos fziveíséggel lát- 
tya okét. Ottan ofztán ama nagy barmokat le-vágják, 
és oIly nagy halakat, madarakat , mellyeknél Soha 
nagyobbakat, nem teremtet az lften, le - ölnek. Süt
nek , főznek , azonban vígan efznek , és ama drá
ga , fejedelmi, jó-finom bort ifzfzák, melly régenten 
a’ Paradicsomban termett , és az Adám Pintzéjében 
mind ez ideiglen jó gond-vífelés-alatt meg-tartatott.

ElÖfzör-is elé jón ama tíüdálatos erejű, és nagy
ságú ökör, al melly irVa Vagyon Jób könyvében , és 
BekwiOinak neveztetik j a )  Azt írják a’ Zfidó Rabi- 
nusok : hogy éppen ez légyen amaz ökör, a’ kiről az 
o Zsoltárjukban olvafsák : b )  Enyimek az erdőknek min
den Vadai még amaz ezer hegyi Bebemos-is. Az az: ama 
Bebemos nagy Ökör, a’ ki · minden nap ezer hegyet 
föl legel i de talám itten egy valaki azt kérdené: ho
vá mégyen az után ez az ö k ö r, ha a’ többi hegyeket,, 
és- mezőket az egélz világon fel - legeli, holott minden
nap! ezer hegyet, völgyet meg legel , és fiivét fel rág-· 
ja ? Azt felelik erre a’ bölts Rabinufok : Hogy Bebe
mos ízüntelem azon egy helyen marad, valamint a’ hiz-- 
laló , vagy goböly ökör , és Valamit nappal fel legel 
az a’ következendő étízaka más napig haíbnló nagyság
ra , és sűrűségre nevekedik, mint az elébbeni napon vóltt..

Máfodfzor: Erre a’ nagy Lakodalomra ki-fogják a’ 
tengerből ama nagy Tzethalat-is Leviatbánt , (  Zfidoúli 
likasán ) a’ melly ugyan azon Jób könyvében Írva va-*

Q q gyón.
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gyón. Ezekről a’ két barom állatokról azt olvafsuk a’ 
Talmudbéli hagyományok között ama bolts Rabinusok- 
nak vélekedése-fzerint j monda R. tyhuda : Valamit az 
Iften e’ világon teremtet , azt mind férfiúvá , és Afz- 
ízonnyá, hímmé, és nöfténnyé teremtette, tehát bizonyof- 
ían ama Leviathan Tzethalat-is úgy alkotta, d e , hogy 
egymáfsal terméfzet * ízerint ne közösködnének, és a ’ 
magok nemét ne ízapóritanak , ’s -az o nagyságok, és 
fokaíságok miatt az egéfz világot el-ne pufztítanák, az 
Iften a’ hímet ki - herélte, a’ noftényt pedig meg - ölte , 
és ama Tzaddíkim, Iften féló, Szent életű' Zíidók fzá- 
mára , a’ jövendő : az az : a’ MeJJiás ideiére bé Sózta. 
A’ mint írva vagyon: a )  Az napon meg-latogattya az Ur 
az ii kemény , és erős kardjával a’ rudhoz bafinlo leviathan 
kígyót, és meg - öli a* tzetbalat, tnelly λ’ tengerben vagyon. 
Hafonló képpen amaz ezer hegyi nagy Bebemos ökröt- 
is hímmé, és nöfténnyé teremtette, de azonban, hogy ne 
fzaporodnának, és az egéíz világot el-ne rontanák mit 
tfelekedet az Iften, A’ Bikát ki herélte , a’ tehenet pe
dig meg - hidegitette , és magtalanná tötte , és azt - is 
ama jámbor , és Szent Zíidóknak fzámára meg - tartotta. 
A’ mint írva vagyon, b )  Imé Bebemot, mellyel veled 
teremtettem , az o ereje az ő ágyékiban, és az 6 erc fsége 
a'· hasa köldökében. Harmadfzor; Azt írja Illyés a’ Leói 
fia a maga Tisbi nevű dicteionáriomában : Hogy o azt 
fok meg-éllemedett, és fzent életű Rabbinusoktól hal
lotta j Hogy erre a’ drága nagy vendéségre még ama fz''r- 
nyü nagyságú P arjukne madarat-is meg-ölik, és meg
sütik j a’ melly nagy madárról a’ Talmudban írva va
gyon c )  Hogy ez a’ temérdek állat egykor a’ maga

fcfz-
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féízkébol egy tojáft le - vetet, és mikor az a’ nagy 
tojás le - esett , 300. magas Tzedrusfát le - cöj- 
t'H: , és öfzve tö r t, ’s mikor ofztán a’ tojás-is el- 
zuzott, hatvan falura ki - áradott , és azokat el-butí
totta , ’s mint a’ tenger , vagy más nagy vizek árja el
nyelte ·, Ebből kiki által láthattya , hogy ez a’ madár-is 
ama meg -nevezett haltól , és ökörtöl nagyságára ké
pért nem (okát különbözött, és azt is jól meg-gondolhat- 
tya, melly’jó izu falat, és kellemés drága petíenye lehet belőle.

De azonban ezt fenki azért fabulának, és me
sének ne tartsa ám } mert még több illyetin nagy Ma
darak is találkoznak abban a’ Zíidó orfzágban ; Ugyan a’ 
zóna’ helyen olvad uk a’ Τα'mud ban egy hollóról, a) a’ ki- 
hasonlóképpen nem kitsin volt ,· a’ kit egy fzava hiheti? 
Rabin látót ; Ez pedig igy történt: Monda R. Bar Cban- 
nah. hgy időben láttam én egy békát , a* melly oliy nagy volt 
mint amaz síkra nevű falu Hagroniában , Mekkora volt az a’ 
falu. ? Olly nagy volt. hogy hatvan házból állót ; Íme elé jón 
egy nagy Kígyó , es el-nyel azt a" békát , az alatt oda érkezik 
egy nagy hollo , és el-nyeli a’ kígyót btkáfiúl egygyfitt, el-re
pül , és reá fzál egy fára- Gondold meg, melly nagy, és 
erős lehetet az a’ fa ági Erre monda Samuel fia Rah pa
pa : Ha én magam, ott nem tettem volna, és Szemeimmel 
mm láttam, volna, Soha ezt el-nem hittem válna ; eddig 
fzól a’ Talmud. Azonban ki-hazuttolhattya-meg ? és 
hamis hir költéséért büntetés alá ki-vetheti ezt a’ Rab
bit ? mikör o fzemeivel látta azt a’ tfudálatos dolgot. 
Én fém Kételkedném Emberségében, ha láthattam vol
na , meg-vallom igazán. írja ezen fellyul ama R. Kim- 
ebi a’ 49 Zsóltárben ama Z 1Z  fzót magyarázván: b )  
hogy a’ Simeon fia Rabi tybitda hiteleden mondotta lé-
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legyen : Z IZ  olly nagy madár, hogy m ikor f i  árnyait 'ki
te η ej zti , a’ napnak fugarit el -fogja , és fiietséget hoz az 
egéfz világra. Történt ismét egy korban, hogy bizonyos 
Rabbi a’ Tengeren által hálózván, látót egy madarat a” 
tengernek kellő közzepén áüani, a’ kinek a' tenger vize tfak 
térdig ért , monda azért Rabbi a’ Társának : Feredgyunk 
meg - itten , lám melly tfekély a* v iz !  Étre egy hangos 
fzózat jőve az Égből. JS!e tjelekedd ezt jó Rabbi! és .ne 

Jzerentséítesd magadot, mert ennek előtte bét efitendóvel ej
tettek le - itten a’ tengerbe, egy fejfzét , í ’ mÓf fim  ért ál 
fenékre. Ebből ki-hozhattyuk, melly hofzízu liba fzára vóltt 
annak a* madárnak, és melly nagynak kellett ehez ké- 
peíl (  á proportione)  egyéb tagiainak lenni j tíak a’ fe
je velejéből - is elég katona béleli .süthetnek , a’ .bóldo- 
gűltt Zíidók.

> Ezek a’ nagy madarak minden kétség - nélkül o- 
maz Éla erdején tartózkodnak , a’ hol ama hallattlan, 
és ifzonyu nagy Orfzlány-is lappang , a’ kiről azt 
olvafsuk a’ Talmudban: a )  Egykor egy Csajé ár azt kér
dezte Rabb. Ischosua Hananiától : miért hafiulittya a' 
ti Iflmetek magát az Orofzlanyboz ? és , ha ugyan vagyon 
e' o néki annyi ereje , bogy egy Orofzlányt meg - tudna 
ölni ? felele o’ Rabbi : A* mi Iß énünk nem ha/onlittya magát a’ 
közönséges orofzlányhoz, hanem ahoz, a' ki az Éla erdejében tar
tózkodik- Monda a’ Csáfzár: mutasd̂  meg nekem azt az orofz
lányt , az a’ Rabbi tehát imádkozott és imádságával azt tselekedte, 
hogy az az orofzlány a’ maga barlangjából ki - jött, ek mikor a* 
Csájhdr felé közzelitene, es «égy fzáz mértt-fóldnyire válna hoz
zája, oVy Jzörnyu módon el ordította magát, /zogy Romában min. 
den nehézkes Ajzjzoryok el - vefztették a’ gyermeküket, ek a’ Fi- 
r ásnák ko· falai mind le-dőltek; mikor megint J'záz mértt-földdel 
közzelebb jött volna, o//y rettenetes orditafl tett, Z*ogy az £ge/z

a) Cholin.̂ c. 3. pag, 59.



■fold meg · rendülvén , agy meg · rlízódott, fcogy Romában az Emié-
reknek minden fogai ki hullottak, ά  a* Cs ájzár, Jzekéből ki es* 
vén, nuyi halálra törte magát; ezt látván a’ Cíá/zár , nagyon 
kérte a' Rahinujt, /zagy tselekedné meg imádsága - által, hogy az 
az orojzldny tsak fordullyon vijzfza; o’ mint ofztán o' Rabinus. 
imádságára meg-is történt. De térjünk azonban ama nagy 
űri vendégséghez, és láíluk meg ottan tovább-is a* 
dolgot.

Ama vén ökör, ’s tehén húshoz, és a’ régen 
bé - sózott halhoz valami jó ital-is kell, mert egyéb 
aránt a’ Zíidóknak gyomrában eméfztettlen maradván, 
meg-terhelné halókat; azért a’ Meííiás ezen nagy la
kodalomkor jó finom ó bort-is ádat fel-azon kedves 
.vendéginek, éppen abból, a’ meily mindjár a’ világ te- 
remtéfé után a’ Paraditíbmban termett, és attól fogva 
( a’ mint elébb - is említőnk ) az Adámnak jó hives pin
céjében, ízemes gondvifelés alatt, mind e’ napig meg
tartatott. A’ mint írva vagyon: a )  Az napon a' μ  η bor 
fzolleje énekel néki, én az Ur , a' ki azt tartom. .Zfidóúl pedig: 
Akkor énekelni fog az Ember a' fzolönek leg jobb bórától, én 
az Ur , λ’ ki azt meg őrzöm.

Azon lakodalomnak alkalmatofságával a’ ditsofsé- 
ges Meffiás , valamint egyéb Királyok-is fzoktak tsele- 
kedni , ízeretett Vendéginek múlattatására egy baj-vivó 
játékot-is fog tartatni. És e’ végre ama nagy Beb mot 
ökröt a’ Lifjafán Tzethallal egy tágas helyen öfze erefz- 
ti, hogy egy ideig a’ Médiás előtt, és az ő kedves Ven
dég! előtt jádzadozzanak; a’ mint írva vagyon, b ) Min
den mezei vadak o előtte jádzadoznak. Avagy a’ Zfidó 
magyarázat fzerínt: A' Lifjazán, a’ kit alkottát, bogy vek 
jádz&nál. Akkor az a’ nagy kövér Ökör, mint a’ bo
gárzó, ide, ’s tova fitzkándozva futos, és fzarvaival
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ama temérdek Tzethalat döfödi, és ezen tsatának na
gyon fog örvendezni a’ Médiás, és igen jó kedve tel· 
lik benne, a’ mint ama kellemés Zfidó magyarázatban 
meg-vagyon írva : a )  És keclvesbb léfen az Ißtnnek a’ 
gyermekded borjúnál, melynek fzarvaiy és körmei kein k. El
lenben a’ Leviathán-is fel-borzad a’ maga tetemes héjjá- 
Val, mint a’ réz pántzellal, az ökör ellen; a’ mint ír- 
Va vagyon: b ) Az o iejie mint az \‘öntött paizfok egy mdß 
nyomó hal-béjjakból egybe raggattatott.

És itten oíztán nagy bömbölés, egymás ellen va
ló bugás, és ba j- v ív ó  küzködés, a’ nézőknek nagy ha
hotával való nevetségökre kezdődik e’ rettenetes nagy 
két barom állat között , de hfazontalanúl, mert, mi
velhogy egygyik fém eresebb a’ másikánál hanem egy 
erejűek, és egy izmofságnak , egymáfl: meg - nem győz
hetik , hanem mind addig hánnya , veti , döfi egygyik 
a’ másikát , miglen mind a* ketten a’ nagy küfzködés- 
ben el-fáradnak , és a’ földre dűlnek, akkor a’ Médiás 
ki-vonnya kardját ,  és mind a* kettótt által döfi , ’s 
meg-öli. A’ mint írva vagyon: e j  Az napon meg - Utogattya 
az Vr ,  az 0 kemény, és nagy, és erős kardjával a’ mel
lőz bafonló Leviatbdn kígyót, és meg - oli a' Tzethalat.

Itten ofztán sütnek , főznek , a’ lakodalmat 
drága jó izu' étkekből el-kéfzitik. a’ mint írva Vagyon
d )  É j  a' Seregek Um minden Népeknek e’ begyen Kövé
rekből való lakodalmat fiercz j a' fzüretnek, a* velős kövé
reknek , Söpr'ó nélkül-való fzúretnek lakodalmát; Ama
nagy halat-is fel - dara bolíyák , és vígan efzikj ; A’ 
mint írva vagyon : e) Fel vagdallyak - e* otet a’ Te Ba
rátid ? fel - ojztyák - e’ etet a Kereskedők ?

Ez

a )  Pfal. 68- 3* b) Job 41- 6. c )  Ifai. »7. 1. d )  Ifai. 
»5- 6. «5 Job‘ 40, 25.



Ez után a’ nagy Uri lakodalom -után a’ Médiás 
neki hévül, meg - házafodik , és magának feleséget vé- 
fzen. A’ mint Írva vagyon : a) a '.Királyok Leányt cí te 
tißtefiegedben , a’ Királyné jobb kezed felöl állott aranyai 
ruházatban , k'ornyU vétetvén fok Jzinn ékefséggel. Ennek 
nagyobban való ki -világofitására azt mondja ama bolts 
R. Kimcbi: hogy a ’ leg-fzebb, és leg-drágább öltözetű 
Afzfzonyok közzíil , a’ kiket a* Médiás Feleségül fog
venni , a’ Királyoknak Leányi léfznek, mert minden 
Nemzeteknek Királyi között ki ki magát fzerentsésnek 
fogja-tartani, és nagy betsülletül vefzi , ha a’ maga 
Leányát a’ Zlidó Médiásnak Feleségül adhattja, de ugyan 
tsak, m ég-is a’ Médiásnak amaz főbb,és igaz Feleségi, 
a’ Királynék, az líráéi nek leg - fzebb Leányi knziil leik
nek, és négyen négyen ama fris, fzép, és ékes Királyi 
fzobákban laknak a’ többiek pedig , úgy mint a’ máíö- 
dik rendbeli Feleségi, tsak egy nagy palotában, avagy 
Afzfzonyi Házakban fognak lakni, nem -is mennek a’ 
Királyhoz egyébkor, hanem tsak mikor nevek - fzerínt 
hivattya ókét. Fog azért a’ Médiás ebben a’ Házas 
állapotban, és ama fok Afzfzonyokkal való tárfalkodásá- 
ban Fiakat nemzeni, és látni fogja Fiainak fiait; az u- 
tán pedig nagy fok efztendók múlván, Ó-is meg-fog
halni mint más Emberek. És ö utánna az 0 Fiai fog*, 
nak Uralkodni , r és orfzáglani Ifraélen. A’ mint írva 
vagyon: b )  0  pedig bqjzfzú életű magot lát, és az Ur 
akarattya az ö keze-által fzerentsés Vefzen. Az az : a’ 
mint Rambam írja: a’ Médiás igen nagy hofzízú ideig 
fog élni, áz után pedig nagy ditsŐfségben meg-fog hal
ni, és az 0 Fia fog utánna Uralkodni, és az után an
nak a’ maradéki firól fira. De azonban

Ho-
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Hogyan fognak élni ama fzerentsés boldog Zfi
dók a’ .magok téjjel - mézzel - follyó tf'ldjökon a’ MeP· 
íiás alatt? Elofzör-is : A’ Kereíztyének , és egyéb 
Nemzetségek , a’ kik meg-maradnak , és a’ kiket a’ 
Melliás még el-nem  vefztett , és a’ Világból ki-nem 
törlött , el-jo'nek, és a’ Zlidóknak házakat, és Vara
ik a t. építenek, mezejeket meg-ízántyák, ’s bé-vetik, fzollo- 
két plántálnak fzámukra , nem bérben, nem pénzért , 
nem fizetésért, hanem ez: által mind kézi munkájokat, mind 
javaikat a’ zlidóknak tifztes ajándékul bé-mutattyák ja’ Feje
delmek. , és nagy Urak o nekik fzolgálnak , és enge
delmeskednek , a’ Zfidók pedig fzép drága ruhákban ,, 
mint amaz Urnák, fzenteltetett , es fel-kenetett Papok 
fel- ’s alá sétálgatni fognak- A’ mint írva vagyon: a )  
És meg- építik a’ jövevények Fiai a’ Te kei falaidat , es azok· 
nah Királyi Szolgálnak neked : és meg-nyittatnak a" Te Ka
puid fziintelen , Nappal,. és éjjel lé-nem tétetnek, hogy hozzad ha· 
zattajfék a’ Pogány ok ér seifs ege , és azok Királyi hozzád vit ej
fenek y Mert a' Nemzetség , és Orfzág , melly néked nem Jzql- 
gál r el -véfs% és a’ Pogányok pufztasággal pufztuatnak-el. És 
elei állanak az idegenek r és a’ Ti barmaitokat legeltetik , és o: 
jövenvéiyek Fiait a’ Ti Szántóitok , es fullo mive fit ek léptnek, 
Ti pedig az JJr Papjainak hivattattok , és mondani fogják nek
tek : A ’ mi Iftenünk Jzolgái ! a’ Pogányok erő feget efiitk-meg, 
és az o ditsofségökben ditsekedtek. ’s a’ t.

Itten a’ Zfidók ízép , u j, fris , és egéfzséges le
vegő eget-is kapnak y a’ mint írva vagyon : b )  Mert 
Íme én uj egeket és uj;földet teremtek. Azért fris egéfz- 
segben fognak maradni, és hofzfzu ideig el-élnejc, mint az 
viz özön előtt vóltt Emberek , és koros vénségökben- 
is olly friíTen, és olly erőben meg-maradnak, mint if-

fiú-
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a)Isai 6a. io. feqq. b)  Ifai, 65. 17,



fjúságokban voltak ; a’ mint Írva vagyon : a )  M eg-far
kasodnak az eros'vénségben-is , és jó állapatűak lejlnek.

Ha a’ búzát egyfzer el-vetik az után efztendoro 1’ 
efztendore fziintelen magától ki - k é l,, zóldellik, virág
zik , meg-érik ,, nem különbben mint a fzollö’,, a* 
mellyet tfak egyfzer kelletik eí-ültetni j a’ mint írva 
Vagyon , es ama jeles f  Jetiket J  Zíidó fordítás fzerínt 
imigyen fzól : b )  ü k  pedig k i - k i n e k  mint a búza , és 
virágoznak mint a* fzolló to. Igazán pedig igy vagyon: 
B ikával eln k , és virágoznak mint d  Szollo.

Akkor ok a’ magok búzájokat, és borokat bé- 
takaríttyak nagy tfendefségben'és" femmi ellenség nem 
fogja okét háborgatni , a’ mint Írva vagyon: c )  Meg-· 
esküit aZ' LJr az o jobbjára és az o erojségének karjá
ra : ha a' Te búzádat többé éhségül adom az ellenségednek: 
és ha ifzszák az idegen f á k  a* Te borodat, d  m elyért 
munkálkodtál , mert a’ kik azt bé - gyjójtikg azok ejzik- is 
meg:r  es dit sérik- az · Urat:-

Néim Iéfzen akkor'had', és hadi kéfzíilet a’ föl
den, hanem nyugodalmas békeíseg, es bátorságos tfendef- 
ség az Emberek , és vadak között ; a’ mint írva va
gyon : d )  És jz övét s éget: JzerZtk nékik azon aznapon d  
tnerei váddá’ , és az égi m a d á r r a l é s  d  földi tjúfzo, má-· 
f iú v a l  : és d  kéz ijjat , és d  kardot el - vefztem  
d  főidről ,, és meg- t  felekéfzemy hogy bátorsága fa n  a’ngya-· 
nak. Ismét Isaiásnál.- e )  Ä  Farkas d  báránnyal lakik, és 
d  párdntz d  gú^lycvel· egygyütt f k j z i k  y d  borjú , és az 
erofzányg és d f j u h  egygynt’ laknak.·

Hk a’ Pogá^yok , és idegen Nemzetségek k ö 
zött had',, és igyenetlenség támad , a’ Melfiás Ókét öfz--

R r ve

Φη (  0  ) ' v í

a*)Pfalm. 9η 15. b) Of c, 4. 8. ej Isai. 62. 8* i ) )
Ofec, 2, i8. lüií ír.
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ve békélteti , és egygyefséget fzerez k“‘z ’’tt"k , bogy 
többé, kardhoz ne nyullyanak. A’ mint írva vagyon : 
5 a )  É s  m e g - í té l i  ad P o g á n y  o k á t ,  és m eg  fe d d  Joli népeket . É s  a z  
Jza b lyá jo kb o l fz á n to  - v a s a k a t , és dárdá f okból S a r ló k a t ts in á ln a k  , 
nem em el e g y  n em ze t m ás n em ze t elleti k a r d o t , és nem  ta n í t ta tn a k  
többé h a d a ko zá sra .

Akkora* Zfidók vég - nélkül - való, és el-fogy
hatatlan örömben élnek; eíznek, fiznak, tántzoínak , vi
gadnak, tfak fzüntelen mennyegzc'ket, és lakodalmakat 
tartanak , és az Iílent mindenkor ditsérik , és rmgafz- 
tallyák , minnyájan tellyefsek ielznek boitseíséggel, és 
az Mennek ismeretségével. A’ mint írva vagyon : b )  
Meg - h állatik még e* helyen , me ilyet Ti pufztának mondo
tok , - - az örömnek fzava , ’s a’ vigafságnak βανα , 
a' Vó-legénynek fzava, s’ a’ meny - Afzfzonynak fzava, azoknak 
βανα, a’ kik azt mondják: Hálákat adgyatok a Seregek Urának, 
mert jo az Ur. Somma-fzerint; Ennek az áldott, és fzeren- 
tsés Népnek olly nagy léfzen az o bóLdogsága , hogy 
azt az elme meg-nem gondolhattya , ’s a’ nyelv pe
dig ki-nem  mondhattya. Hadgyuk tehát ebben a’ nagy 
boldog állapotban nyugodni a’ boldogtalan Züdókat , és 
az o vallásuknak el-rejtett titkait a’ Kerefzüyének izé
méi eleibe tovább ne terjefzfziik , rútságát, es Izemér- 
met fel ne fódözzük , elég légyen , a’ mit eddig a’ 
magok könyveiből , és iráliból húségeíTen elé-hoztunk, 
’s ki-nyilatkoztattunk , talám ez fém fog fzájjok ize- 
ízerint esni, hogy vagy tfak ezeket a’ képtelenségeket, 
és egymáil meg-ham isitó, ’s fel forgató efztelenségeket a’ 
magok fzavaival a’ Világ eleibe tetjefztettpk. Azon
ban :

A’

, >

a) Isai* i ,  4» b ) Jerem, 33. 10. feqq.
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A’ Kerefztyén Olvasó elég világofsan ki -nézhe

ti , k i-veheti, és által - értheti ezekből az Ésöpus fa
buláinál alább való, és hihetetlenbb mesékből, hogy a’ 
moftani Zlidóknak egéfz hite , vallása , és Illeni tiízte- 
lete nem ama Moyfes Törvényére, hanem fzámtalan , 
és temérdek hazugságokra, áz el kábűltt Rabbinufojínak 
fabuláira, es a’ meg - tfalatkozott tudatlan írás tűdóknak 
eíze vefzett költeményire épltetett ; És ne véllye , ’s 
ne mondgya ennek utánna egy kerefztyén Embér-is azt, 
hogy a’ Zíidók a’ Moyfes Törvényét keményen , és i- 
gazán meg - tartyák , m ert, noha mind a’ Moyfes fza- 
vait , mind egyéb Prófétáknak iráfit , valamint a’ var
ga a’ bagariát, eró' fzakkal a’ magok kaptáinkra, és bal 
értelmükre húzzák, vonnyák , fatsarják, de mind azon 
által azoknak igaz értelmétől tovább eílek mint az ma
gas ég a’ földtől. És valóban azt móndhattyuk felölök,’ 
a’ mit hajdan Jeremiás Próféta mondott az o Elejék fe
lől a) El-fordiilti ez d  Nép meg - ált alkodon el - forduláf- 
fiil, a.' hazugságot ragadták , és mm akartak meg- térni. . . mi
képpen mondjatok ; Böltsek vagyunk, és az Ur Törvénye nálunk va
gyon ? Bizony hazugságot Jzerzett az írok hazug pennája, 
Az Ur igéjét el-vetették , és femmi holt séf ség nints lennek. Ki- 
tfinytol- fogva nagyig minnyájan a’ fösvénységét követik : A* 
Prófétától fogva a’ Papig mind hazugok. Ismét alább : b ) 
Nem küldöm vala a’ Prófétákat , és ök futnak vala ,· nem fzollok 
vala nekik , és ok Prófétáinak vala. És a1 mint Kriftus 
feddette a’ régi Farizéusokat, a’ kiket a’ inoftaníak-is 
követnek , mi-is azt móndhattyuk e j  Mién hágjátok 
Ti által az Iften parantfolaUyát a’ Ti hagyományotokért ? 
kép mutatók jól prófétáit felőletek Isaiás , mondván : Ez a* 
nép ajakival tifztel engem , az Ó Szívok pedig távul vagyon

tó-

(  ο  )  e&

a) Jerem. 8· 5· kqq, b) Jerem. a$. s í. c) Matth, 15. $. 
fegq.
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tőlem. És a’ mint már fellyebb-is mondának y meg-tör-- 
téntt ezeken a kemény fzivu' vak Zfidókon a’ Moyfes 
átka, mellyet δ hajdan jövendölt felölök : a )  Verjen meg- 
téged az Úr balgatagsággal, és vaksággal, és elmédnek dű
lő fségével ,, tapogafs· dé ben y mint a’ vak Jzokott tapogatni a 
Jetéiben, és ne tudgyad igazgatni utadat. Mi azonban Ke- 
refztyének az Iítem Anya - Szent- egy-hazával buzgó 
fzivbcl..

b )  T^önyörögjünk: a’ hitetlen · Zlidókért-is : hogy as 
mii Urunk Iíleuünk vegye el a’ fedelet az o lzivök- 
r.o'l .-hogy ok is megismerjék a’ mi Urunkat a* JEíüs> 
Kriíluft..

-IVIihdenható örök lilén·’,-. a’ ki-még a’ Zíidó hi
tetlenséget - is a’ Te irgalmafságodtól el - nem űzöd ; 
halgassd meg - könyörgésünket, a’ mellyet ennek a’ Nép
nek vakságáért hozzád nyújtunk, hogy meg - ismérvén a’ 
Te igazságodnak: világofságát, a’ melly a’ Kriílus, a’ ma
gok fetétségökbcl ki hozattafsanak. Ugyan azon mi ll· 
runk JESUS Kriílus - által, ki Te veled , és a’ Szent Lé
lekkel; él ,, és Uralkodik- örökkön^ örökké.

Á M E N .

».) Deu*. «9. b )  Oratí Eccl. Fer. VI. in Parafc,

» 19)
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