
VIII Rész 
Az Egy házi rendröl. 

Elsö Articulus 
Mi légyen287 az Egy házi rend. 

K Mitsoda az Egy házi rend? 
F Ez olyan szenttség amely hatalmat és kegyelmet ád 

az olyan szolgálatra a mely az Isteni ditséretet, és a lélek 
üdveségit tekénti. 

5 Mondám hogy az egy házi rend szenttség. mert olyan 
[92a:] láthato jel. amely kegyelmet ád. mivel midön apüs-
pök kezeit tészi arra a kit fel szentel., és imádságot mond 
reája. ebböl áll a külsö lathato jel, ahatalom, és a kegye-
lem. a melyel követi a szent szolgálatokot. ugymint a 

10 szent Mise áldozattyát, a bünök botsátását. a predikál-
lást, és a szenttségek ki szolgáltatását. etehát a kegyelem. 
melyet ád ez a láthato jel 

K Honnét tudgyuk mi azt hogy ez a jel ezeket a lelki 
dolgokot tselekeszi? 

15 F Azt tudgyuk az Irásbol. és atraditiobol, az Irás 
tészen emlékezetet, az Apostoloknak kezekel valo illetés-
röl. apapság, és a Diaconusag iránt, és akegyelemröl. 
mely a kézel valo illetéshez. és az imádsághoz vagyon 
ragasztva. Tudgyuk minden saeculumoknak traditiojá-

20bol., hogy az Anyaszent egy ház az Irásokra valo nézve, 
mindenkor ugy tekéntette a püspököknek288 az ur szol-
gaira valo kezeknek tételét az imádságal együt. mint 
olyan Ceremoniát, amely kegyelmet oszt 

Act 6. 6. 1. Tim 4. 14. 2 Tim I. 6. s. Chrys. hom de epist s. paul. s. Ambr de digni sacerd cap 
5. s. Aug. lib 1. contr. epist parmeni. s. Hier. dialog. contr luciferí 

287 légyen [e-e-ből javítva az ékezet áthúzásával;] az Egy házi [E-e-
ből javítva.] 

2 8 8 a püspököknek <^ug) az ur szolgaira [Az i betű pontját az a fölé 
rakta.] 
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K Kit289 illet fel adni az Egy házi rendnek szenttségit? 
F Tsak egyedül a püspököt. ezt láttyuk a szent irásbol. 

hogy tsak az Apostoloknak. és a helyekben következet 
püspököknek. adatot ahatalom akézel valo. illetésre. ezt 
a traditiobol is tudgyuk., mivel az Anyaszent egy ház290 5 

[92b:]mindenkor azt tartotta hogy tsak egyedül apüspö-
köknek volt arra hatalmok, és mindenkor ellene állot 
azoknak, kik apapoknak is akarták tulajdonitani azt a 
hatalmot. 

1. et 2. Can. Apostol. s. Chrys. hom 1!. in 1 epist ad Tim. s. Hier. epist ad Evagrium 

K Az Egy házi rend szenttséginek melyek az effectusi? 10 

F 1. A hatalom amelyel követi arendhez tartozo hiva-
talokot. 

2 A kegyelem, hogy azokot Áldásal követhese. 3. 
A bélyeg, amely el törölhetetlen. ettöl is vagyon hogy ezt 
a rendet két szer fel nem vehetik. " 

K Hány féle az Egy házi rend? 
F Rend szerént hetet számlálnak. 1. A kapus. ki a 

templom kapujára vigyázot. 2. az olvaso, 3 A Exorcista, 
4. az Acolysta, 5 A sub Diaconus 6. A Diaconus. 7 A papi 
rend. a négy elsöt alatson rendnek nevezik. a három 20 

utolsot nagynak. 
K kellé azt hinni, hogy apüspökök felyeb valok apa-

poknál? 
F Igen is mert még anegyedik saeculumban az Anya-

szent egy ház eretneknek tartá Aeriust azért, hogy ezt az 25 

igazságot tagadá. [93a:] 

s. Epiph. heres 25 s. Aug. lib de heres. In epistolis s. Ignat Mart in 1 saeculo. 

289 Kit<ek kel> [f-n-ből javítva;] illet [i'//eí<kel>alá írva; vö. a 281. 
sz. jegyz.] 

290 egj ház [Utólagos beírás a lap alján; vö. a 276.sz. jegyz.] 
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K Mind ezek a rendek Isteni rendeléseké? 
F A püspökség, papság. Diaconuság. Isteni rendelé-

sek, a többit az Anyaszent egy ház rendelte 
A papságnak. és a Diaconuságnak rendelése. világo-

5 san ki tettzik a szent Irásbol; a sub Diaconusrol és az aláb 
valo rendekröl emlékezetet tesznek még az elsö idejében 
az Anyaszent egy háznak. 

Joan. 20. 22. 23. 1 Cor 11. 24. Act. 6. 5. 1 Tim. 3. 8. s. Cornel. epist ad. fabium Antioch. s. 
Cypr. epist 24. ad optat sub diac. Conc. 4.291 Carthag. 

K Az alá valo rendek tehát nem szenttségek.? 
F vannak olyan theologusok kik az ala valo rendeket 

10 és a subdiaconuságot nem tekéntik ugy mint szenttsége-
ket 

K Mint hogy a szenttségeket akristus rendelte a Diaco-
nuság nem lehet tehát szenttség mivel azt az Apostolok 
rendelték? 

15 F A Diaconuság valoságos szenttség. mivel az egy 
része apapságnak, a melyet is a kristus rendelte. 

Magyarázat 
A midön azt mondgyák. hogy a Diaconuságot az 

Apostolok rendelték, egyebet azal nem akarnak monda-
20 ni, hanem azt., hogy az Apostolok választottak olyan 

hiveket. a kikel tsak azt a részit közlötték a pap-
[93b:]ságnak, ettöl is vagyon hogy sok nevezetes Theolo-
gusok atöbb rendeket is ugy tekéntik mint részeit az Egy 
házi292 rend szenttséginek., egy szoval azon minden meg 

25 egyezik, és ahit ágazattya, hogy az Egy házi rendnek egy 
szenttsége vagyon igazán szolván. mely a papság. apapok 
azt fel szentelésekor veszik., az elsö Diaconusokot az 

291 Conc.4. <Carta> Carthag. 
292 Egy házi [E-e-bő\ javítva.] 
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Apostolok rendelték a püspökök, és apapok könyebsé-
gekre, az aláb293 valo rendeket, a Diaconusok könyebsé-
gire rendelték.294 

2 Articulus. 
Azokrol az akadályokrol melyek meg nem engedik az 

egy házi rendben valo menetelt. 

K Kitsodák azok, kik az Anyaszent egy ház rendelése 
szerént az Egy házi rendet fel vehetik? 5 

F Mind azok akikben valamely akadály nem találko-
zik. akik alkalmatosok az egy házi szolgálatra és akik az 
Istentöl arra hivatalosok. 

K Mit értesz azon. akikben valamely akadály nem 
találkozik? 10 

F Értem az olyan fogyatkozásokot, a mellyek miat. bé 
nem vétethetik valaki. az egy házi rendben, vagy ha bé 
vétetet is nem követheti annak hivatallyát. 

K Hány féle az az akadály.,? [94a:] 
F két féle, 1. az, amely valami fogyatkozástol295 jö. 2.15 

a mely valamely vétektöl vagyon. 
K Melyek azok afogyatkozások amelyek akadályt. 

tehetnek? 
F Nyoltzat számlálnak. 1. az elmének fogyatkozása, 2. 

A296 testnek, 3 A születesnek, 4. Az idönek, 5 A szabad-20 

ságnak, 6 A szenttségnek, 7 A jamborságnak. 8 A maga 
viselésben valo fogyatkozás. 

K kitsodák azok a kiket meg akadályoztattya az elmé-
nek fogyatkozása? 

293 aláb [l-k-ból javítva.] 
294 rendelték. [d-t-ből javítva.] 
295 fogyatkozástol [ás - kereszttel jelölt beszúrás sötétebb tintával; 

tol o-ja a-ból javítva a beszúrással egyidejűleg. Eredetileg fogyatkoztal 
volt.] 

296 A [a-ból javítva.] 
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F Az esztelenek, a kiket anagy nyavalya szokta törni, 
az ostobák, és akik. tellyeségel tudatlanok. 

K kitsodák azok akiket meg akadályoztattya a testnek 
fogyatkozása.? 

5 F A kik tiszteségel nem tehetik az Egyházi szolgálatot, 
ugy mint a kiknek. az elsö vagy a második uja el vagyon 
vágva. kik bal szemekre vakok, sánták. vagy görbék. 

Azok kik ezekben a fogyátkozásokban estenek fel 
szenteltetések297 után., végben vihetik szolgálattyokot a 

10 mennyiben meg engedik ezek a fogyatkozások., ugy 
mint, egy pap akinek akezét el vágták, misét nem mond-
hat, de predikálhat, és gyontathat, hameg süketült, nem 
gyontat-[94b:]hat, de misét mondhat. 

K kitsodák azok a kiket meg akadályoztattya a szüle-
15 tésnek fogyatkozása? 

F Azok. akik nem a törvény szerént valo házaságban 
lettenek. 

K kitsodák azok akiket meg akadályoztattya az idö-
nek fogyatkozása? 

20 F Azok kik még el nem érték azt az idöt hogy az Egy 
házi rendben vétethessenek a szabot rend szerént. 

K kitsodák azok, akiket meg akadályoztattya a sza-
badságnak fogyatkozása? 

F Azok akik rabok., vagy jobbágyok. vagy azok kik 
25 adoságban vannak 

K.298 kitsodák azok, akiket meg akadályoztattya. a 
szenttségnek fogyatkozása? 

F Azok, kik nintsenek meg keresztelve, kik bigamiá-
ban estenek. 

30 K Mit értesz ezen a szón bigamia? 

297 fel szenteltetések [fel szenteltesekbcA javítva; utolsó í-s-ből, é-e-
ből, se-k-ból javítva sötétebb tintával; a javítások után újra kiírta a k 
betűt.] 

258 K. kitsodák [K-ki-ből javítva.] 
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F Ertem azokot. akik egy nehány szor házasodtanak 
meg. 

K kitsodák azok akiket meg akadályoztattya a jám-
borságnak fogyatkozása.? 

F Azok kik olyan tiszttségekben voltanak. a [95a:) 5 

Mellyekben vér ontásokot követtek, ugy mint ahadvise-
lök, kik hartzokon voltanak. a birák kik halálra itélték 
arabokot. 

K kitsodák azok a kiket meg akadályoztattya299 a 
maga viseléseknek fogyatkozása? 10 

F Azok, akiknek nyilván valo penitentziát kelletet 
tartani. azok kik rosz magok viselésekért. rosz hir. név-
ben estenek. 

K Mitsoda vétkek azok. a melyek meg akadályoztat-
tyák azokot kik300 azokban estenek? 15 

F A szán szándékal. valo gyilkoság. akétszer valo meg 
keresztelkedés. az eretnekségben valo részesülés. 

K Mit kell tselekedni az olyannak aki ilyen akadályok-
ban találkozik? 

F Az olyan hogy ha nem Egy házi avilági rendben kel20 

maradni, ha pedig egy házi. minden egy házi szolgálatot 
félben kel hagyni. 

3 Articulus. 
Hogy mitsoda készülettel. és mitsodásnak kel. annak 

lenni aki az egy házi rendben akar menni, és hogy 
hivatalosnak kel erre lenni. 

K Mind azoknak. kik a felyeb meg mondot akadályok 
nélkül vannak, leheté az egy házi rendben301 meni? [95b:] 

F Nem, mert még szükséges azon kivül hogy azokra 25 

199 aka(ly)dályoztattya [{/>>)ből dbetüt próbált javítani, de inkább 
törölte és újra írta a rf-t.] 

300 kik ^abban^ azokban 
301 rendben [d-b-bőYl javítva.] 
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a szent szolgálatokra, hajlandok. alkalmatosok, és Isten-
töl hivatalosok legyenek. 

K. Mitsodásnak kel tehát lenni hogy alkalmatos le-
gyen valaki az egy házi szolgálatra? 

5 F 1. szükséges hogy a világtol magát meg vonya. 2. 
amaga hasznát ne kerese, 3. felebaráttya szeretö legyen, 
4. az Isten ditsöségét., és felebaráttya üdveségét kerese, 
5 tudománya légyen. 6. alkalmatos az Anyaszent egy ház 
szolgálattyára. 7. bátor, és álhatatos legyen. 8. okos, 9 

10 békeséges türö, 10 tiszta életü, legyen. 11 szerese amun-
kát, és atanulást, 12. amagános életet, 13 kerüllye aké-
nyeséget. 14. alázatos és intést szeretö légyen. 15 az imád-
ságot szerese. 

K Ezeken kivül kivántatiké még valami apapi rendhez? 
15 F Még ezeken kivül szükséges hogy arra Istentöl hiva-

talos légyen. 
K Honnét tudgyuk mi azt hogy nem magunknak kel 

ezt a rendet választanunk hanem Istentöl kel arra hivata-
losnak lenni.? 

20 F Azt tudgyuk aszent irásbol, atraditiobol. a303 |96a:] 
proféták, akristus. és az Apostolok példájibol. és valame-
nyi szent püspökök, és szent Egy háziak voltanak azok-
nak példájokbol. 

K kitsodák azok, akik nem hivatalosok az Istentöl az 
25 Egy házi rendre.? 

F 1. Az olyanok., a kikben azok akészületek és indula-
tok nintsenek. a melyekröl szollottunk. 2 az olyanok akik 
ebben adologban tsak a szüléjek, és attyok fiai akarattyo-
kot követik. 3. az olyanok. kik az egy házi rendre tsak 

30 az elömenetelért, és a fösvénységért vágynak, 4 az olya-
nok kik minden féle uton modon azon vannak, és sürge-
tik püspökjöket. hogy fel szentellye öket. 5 az olyanok, 

302 s. Greg. ^nazi]) Nazi. 
303 a [96a:] A proféták, 

s. Hier. epist ad 
nepotianum. s. 
Chrys. de sacerdo. 
s. Greg.302 Nazi. 
ora. 1. 
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akik arendeletlen életböl. az egy házi rendben akarnak 
egy szers mind menni. 

K kitsodák304 azok, akik felöl el lehet gondolni hogy 
az Istentöl hivatattak erre a rendre? 

F Az olyanok, akik noha érdemesek legyenek is ar- 5 

ra3os a rendre. de magoktol semit nem tselekesznek. 
hanem meg várják hogy a püspökjök sürgesse arra. vagy 
is leg aláb egy olyan okos és értelmesnek köve[96b:[tik 
tanáttsát. aki mind buzgo, mind pedig tudgya az Anya-
szent egy ház szabot rendit. mivel tsak kételkedhetünk 10 

abban hogy ha az Isten hivuté ebben a rendben., a midön 
magunk valasztyuk azt magunknak., akár mely jó légyen 
is a mi szándékunk. 

K Miért lehetne abban kételkedni? 
F Mert szent Pál azt mondgya, hogy senki nem veszi 15 

magának etisztességet hanem aki hivatatik Istentöl vala-
mint Aaron. aképen306 a kristus is nem tulajdonitotta 
magának etisztességet hogy fö pap. lenne, hanem azt. az 
Atya Istentöl vette. 

K Szabadé az Atyáknak. a papi rendre szánni azö 20 

gyermekeket? 
F Igen szent dolog azt kivánni hogy gyermekek az egy 

házi rendre hivatassanak., és hogy öket ugy is nevellyék 
hogy arra alkalmatosok lehesenek. de el kel kerülni azo-
kot a vétkeket. a melyekben esnek sok Atyák. 25 

K Melyek azok a vétkek.? 
F. 1 Amidön gyermekeknek hajlandoságokot [97a:] 

eröltetik, 2. midön azt rendelik apapságra amelyikben 
keveseb elmét tapasztalnak 3 a midön tsak az elömene-
telt. és a hasznot tekéntik. 4. amidön tsak azt keresik 30 

hogy valamelyik gyermekektöl meg menekedhesenek. 
vagy hogy az egy házi joszágot. a familiában meg tartha-

304 kitsodák [d-k-bó\ javítva.] 
305 arra [erreből javítva.] 

Catechis. Conc. 
Trid. 

s. Greg. lib 1. 
pastoral. 

Hebr. 5. 4. 
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sák. mint örököst. 5. Mikor a dispensatiohoz folyamod-
nak. az Anyaszent egy háznak minden szüksége és hasz-
na nélkül., 6. midön a püspököknél. és a világi hatalma-
soknál. sok féle mesterségekel azon vannak hogy gyerme-

5 kekért. meg szegjék az Anyaszent egy ház törvényit. és 
a szent Canonokot 

K Mik követik rend szerént az ilyen vétkeket.? 
F l.307 Az Isten rend szerént meg nem áldgya az 

olyanokot. kik ilyen formában mentenek az egy hazi 
10 rendben. és gyakorta familiájoknak gyalázattyára. és az 

Anyaszent egy háznak botrankoztatására lésznek. 2. az 
illyen vétkekért. az Isten átka szál némelykor a familiák-
ra., és azért meg engedi hogy régi familiák el fodgyanak. 
3. ha az atyáknak büntetésit. a más életre halaszttya, 

15 azért tselekeszi hogy keményeb legyen büntetések. 4. 
A szent irásban nagy példákot látunk az. [97b:] olyanok-
rol akik hivatlan akarnak az egy házi rendben menni, 
amelyekért rettegjenek az olyan atyák. akik az Isten 
rendelése ellen akarják abban a szent rendben tenni gyer-

20 mekeket, nagy példa koré, Dathan. Abiron. Osias király 
meg belpoklosodék azért. hogy a füstölöre akará tenni 
kezét., ezek apéldák. az új törvénybéli papságot és szol-
golatot is illetik. 

4 Articulus 
A Tonsurárol. az az. ahaja el nyiréséröl annak, aki 

az egy házi rendben vétetik. 

K Mitsoda a tonsura.? 
25 F Ez olyan Ceremonia,308 a melyel az egy házi rend-

ben vétetvén valaki. azután mind309 egy házi joszágot 
birhat mind atöbb szent rendeket fel veheti. 

306 aképen [n - javítva olvashatatlan betűből.] 
307 1. [Beszúrás a szóközbe.] 
308 Ceremonia, a<(melyben) melyel [A javítás a törlés fölé írva.] 
309 mind <az) egy házi 

Num 16. 4. 
Reg. 15. 
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K Miért nevezik ezt a Ceremoniát tonsurának? 
F Mert nagyob része ennek a Ceremonianak. a haj 

nyirésböl áll. 
K Miböl áll tehát az a Ceremonia? 
F Három dologbol. 1. aki arendben akar menni apüs- 5 

pök eleiben mégyen hoszu köntösben., akarján tartván 
a superpeliciumot, és a kezében egy gyertyát. 2. annak a 
püspök a haját meg nyiri kereszt [98a:] formára, és az alat 
akit nyirnek fogadást tészen hogy. egyedül az Istent veszi 
örökségül magának. 3 apüspök reája adgya azután a 10 

super peliciumot. 
K Miért veszen hoszu ruhát magára az, aki magát 

tonsuráltatni akarja? 
F Mert az, az310 egy házi rendnek ruhája, a szent 

szabot rend szerént. 15 

K Miért tart gyerttyát akezében.? 
F Azért hogy a püspök képében akristusnak ajánlván 

magát. azal meg mutassa hogy az Isten szolgálattyában 
ugy akar égni valamint agyerttya. 

K Miért nyiri el ahaját apüspök annak. akit az egy házi20 

rendben vészen? 
F Meg akarja mutatni néki azal. hogy a világtol tellye-

ségel el kel magát vonni. és el hagyni mind azt. valami 
a szükség felet vagyon 

K Miért mondgya az alat a még nyirik hogy az Istent25 

veszi magának egyedül örökségül? 
F Azt fogadgya fel akristusnak és az Anyaszent egy 

háznak hogy világtol tellyeségel meg válván az egy házi 
rendben akarja tellyes életét az urnak szolgálattyában 
szentelni.[98b:) 30 

K Miért adgya néki apüspök. a superpeliciumot? 
F 1 Azért. hogy meg értesse véle ez által, hogy egy házi 

személy lévén, az egy házi ruhát viselheti, és hogy a 

310 az ^Any^ egy házi 
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fejér311 ruha ártatlanságot, és tisztaságot jelentvén, tiszta 
életet is kel néki élni. 

K Miért nyirik el az egyházi renden lévök haját. 
F Az Anyaszent egy házhoz valo engedelmeségért. a ki 

5 is azt akarja hogy az egy háziak meg külömböztessenek 
az által avilagiaktol 

K A tonsura régi szokásé az Anyaszent egyházban? 
F Közönségesen azt tarttyák hogy a hatodik saecu-

lumban kezdödöt. 
10 Magyarázat 

Az elsö saeculumokban a312 püspökök. és atöb egy 
házi renden lévök semiben nem külömböztettenek meg 
külsö képen a világiaktol. mivel asok féle üldöztetések 
azt meg nem engedték az egy háziaknak hogy más féle 

15 köntösöket visellyenek, valamint hogy még most is anap 
keleti országokban a missionariusok tsak nem egészen 
világi köntösben járnak, hanem azt [99a:J láttyuk szent 
Gergely pápa idejében a hatodik saeculumban hogy az 
egy háziak már különös köntösököt viseltenek, ami pe-

2° dig atonsurát illeti. ahetedik, és a nyolczadik saeculum-
ban már közönséges bé vett szokás volt. 

K kiknek kel atonsurat meg engedni.? 
F Az olyanoknak, akik felöl el lehet hinni. hogy az 

Isten hitta apapi rendre 
25 K Hány esztendös korában lehet valakit tonsuralni? 

F A Tridentinumi Concilium meg engedi agyermeke-
ket is. tsak tudgyanak már irni, olvasni. meg légyenek 
bérmálva, és ahitnek fö ágazatit tudgyák 

K Mitsoda szándékban kel annak lenni aki atonsurat 
30 fel veszi.? 

F 1. olyanban hogy az egy házi rendben akar élni, és 
meg halni. 2. hogy abban az Istennek szenteli magát. 
minden haszon keresés. és kevélység nélkül. 3. hogy min-

3 ' ' fejér ^ j ^ ruha 
312 a [Beszúrás.] 
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denben engedelmeskedni fog apüspökjének. és a szent 
szabot rendeknek. 4. hogy egész életében az egy házi 
jeleket fogja viselni. ugy mint a tonsurat. arövid hajat. és 
az egy házi köntöst. 5. hogy a világot meg veti. és a 
Clericusoknak meg tiltot mulattságokot el kerüli. 6. hogy 5 

magát tellyeségel a szent tudományok tanulásában. és az 
imádságban foglallya, 7. hogy magát meg türköztetö. és 
sanyaru életet fog élni [99b:] 

K Mitsoda hasznai vannak atonsuranak?313 

F 1 A tonsura azembert az egy házi rendben tészi. 2. I0 

az egy házi rendnek privilegiumával élteti. 3. atöb egy 
házi rendekhez314 közeliti, 4. szabadságot ad arra hogy 
egy házi joszágokot birhat. 

5 Articulus 
A Beneficiumrol. vagy az egy házi joszágokrol. és 

a simoniárol. 

K Mitsoda a beneficium? 
F Az olyan egy házi titulus, a mely allando, és meg " 

maradando részt ád annak aki azt viseli. hogy birhasa 
némely részit az egy házi joszágoknak., véghez vivén 
azokot aköteleségeket a melyek ahoz vannak foglalva 

Magyarázat. 
Az elsö saeculumokban, nem ilyen formában üsmerték 20 

abeneficiumokot., mivel az egy házi joszágok közösök 
voltak, apüspökök viseltek azokra gondot, és ök is tar-
tották azokbol az olyanokot a kiket kivántatot, és atöb-
bit. alamisnára. és a templomokra forditották. de idövel. 
és lassanként. az egy házi joszágokbol részt kezdének 25 

313 atonsorunak [Elírás.] 
314 rendekhez [Második e - megkezdett hosszúszárú betűből javít-

va.] 

627 



szabni apüspöknek, részt az egy háziaknak, reszt a szegé-
nyeknek, részt. a templom ujitására., végtire asok változ-
tatások után aza szokás maradot meg. a melyet mostaná-
ban látunk. és ugyan azon mostani szokás szerént is 

5 szollunk it az egy házi joszágokrol. [100a:] 
K Mitsodásnak kel lenni hogy lehesen beneficiumot 

birni? 
F Tonsuratusnak kel lenni. jó életünek, és jó erkölcsü-

nek, és hogy alkalmatos legyen végben vinni. ahivatalo-
10 kot melyek kivántatnak abeneficiumhoz. 

Hogy ha pedig olyan beneficiumot3*5 bir hogy köteles 
amások lelkére vigyázni. papnak kel lenni. predikálani, 
gyontatni. aszentségeket ki kel osztogatni. és ezeket jól 
kel vegben vini. 

15 K leheté beneficiumot adni az Attyafiainak316 vagy jó 
akaroinak? 

F lehet hogy ha azok arra méltobak másoknál. de 
hanem méltobak az Istent meg bánttyák, és az Anyaszent 
egy házat meg botránkoztattyák, igen könyü ez iránt 

20 magának hizelkedni, de jaj annak a ki ebben adologban 
magának hizelkedik. 

K A keresztyéneknek. nem kel tehát tsak könyen arra 
ajánlani magokot hogy beneficiumot szerezenek attyok-
fiainak és jó akaroinak.? 

25 F. Nem mert ha olyan keresztyének kik az Istent félik, 
könyen arra nem ajánlyák magokot, hogy másoknak egy 
házi joszágokot szerezenek, 1. hogy ne részesüllyenek 
azoknak vétkekben kik azokot osztogattyák, és akik 
kérésekre nem a leg érdemesebbet választották, 2. azért 

30 hogy Isten elött számot ne adgyanak azokért avétkekért 
a melyekben eshetik az akinek az egy házi joszágot szer-

315 beneficiumot [ot - beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
316 Attyafiainak [Első í-/-ből javítva.] 
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zették, a joszág ki szolgáltatásáért, a mely keresztyénben, 
élö hitt vagyon, az olyan retteg amidön [100b:] láttya 
hogy amások vétkiért317 is számot kel adni Istennek 

6 Articulus 
A simoniárol. 

K Mitsoda a simonia? 
F A nem más hanem amidön fel tett akarattal akarják 5 

meg venni. vagy el adni alelki dolgokot., vagy azt ami 
alelki dolgokot illeti, 

K Hány féle a simonia? 
F Három féle, valoságos, Conventionalis. és mentális, 
K Mitsoda avaloságos simonia? 10 

F Midön pénzt,318 vagy egyebet adnak. vagy vesznek 
valamely lelki dologért, vagy azért, ami alelki dolgot 
illeti. 

K Mitsoda a Conventionalis simonia? 
F A midön azon meg alkusznak hogy aföldi jókért lelki 15 

jokot adgyanak, hogy ha az alkut végben vitték, a valosá-
gos simonia, hogy ha pediglen nem, Conventionalis. 

K Mitsoda a mentalis simonia? 
F A midön fogadás. vagy alku nélkül, olyan szándékal 

adnak valamely lelki dolgot hogy azért testi hasznot 20 

vegyenek, vagy hogy olyan szándékal. adnak valamely 
földi jót. hogy azért lelki jót vehesenek. 

Példának okáért én másnak egy házi joszágot adok de 
azért, mert reménlem hogy azért ajándékot veszek, más 
képen nem adnék, valamely hasznos szolgálatot teszek, 25 

[101a:] ajándékot is adok, de olyan végre, hogy én azért 
magamnak, vagy atyám fiának egy házi joszágot nyerhe-

1 Tim. 5 22. 

317 vétkiért [/-é-ből javítva.] 
318 pénzt, [Az n fölött áthúzott vessző van.] 
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sek. én semi igéretet. se alkut319 nem tettem, az én szán-
dékom tsak a, hogy a lelki jóért, földi jót szerezhesek, 
vagy a földi jóért, lelki jót, mind azon által. szivemben 
és elmémben simoniát tselekedtem. 

5 K Simoniaé valamiben szolgálni az olyannak a ki 
beneficiumot adhat. vagy szerezhet? 

F Simonia, hogy ha a szolgálatban320 a beneficiumot 
tekéntik, ha a szolgálat nem a béneficiumért vagyon. 
akor nem simonia 

10 K Honnét jö ez a szó simonia? 
F Símon magustol. a ki pénzt akart adni hogy ö is 

tsudákot tehesen. 
K Honnét tudgyuk mi azt, hogy a simonia tilalmas? 
F Az okoság meg tanyithat arra. hogy nem szabad se 

15 el adni, se meg venni a lelki dolgot, de ezen kivül mind 
akristus, mind az Anyaszent egy ház ezt tilalmaza. Ad-
gyátok ingyen. mondgya akristus. a mit ingyen vettetek. 

K Mitsoda büntetésel büntetik meg a simoniát? 
F 1 Hogy ha a simonia nyilván valo., az exCommuni-

20 catio a pápát illeti, hogy ha titkos. apüspököt. 2. apapi 
joszágot tölle el veszik. 3. semmi papi joszágot többé321 

[101b:] nem birhat, gyalázatban esik. és arégi szabot rend 
szerént a papi hivataltol el tiltathatik, 

7 Articulus 
A Beneficiariusok köteleségiröl 

K Mitsoda aköteleségek azoknak, akik egy házi joszá-
25 gokot birnak? 

F 1. Hogy nagy hüségel vigyék322 végben. azokot 

319alkut[í-/-ből?javítva.] 
320 szolgálatban [lat szótag javítva; /-;-ből, a - megkezdett 6-ből? 

javítva.] a (f) beneficiumot 
321 többé <n>[101b:] nem 
322 yjgyék A)\ végben . 

Act. 8. 19. 

Matth. 10. 8. 

Conc. Calcedo. 
Cap 2. extra de 
sim. 
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ahivatalokot melyek azon egyházi joszágokot illetik. 2 
igen vigyázanak arra, hogy a joszág elne romollyék, és 
annak323 levelei elne veszenek., 3. hogy annak jövedel-
mét szentül költtsék el. 4. hogy az Isteni szolgálatot 
szorgalmatoságal. és buzgoságal vigyék végben. s 

K Mire kel forditani abeneficiariusoknak az egy házi 
joszágot? 

F Az egész joszágban lévö meg romlot epületeket meg 
kel ujitani. 2. A joszágban lévö templomokban az oltári 
ruhakra és eszközökre gondgya légyen. hogy az Isteni >o 
szolgalat tiszteségel menyen végben 3. tarttson anyi szá-
mu papokot. és egyházi renden lévöket. amenyi kivánta-
tik az egy házi joszágnak fundátiojához. 4. minek utánna 
mindeneket ki fizetet volna, ajövedelemböl324 tsak anyit 
tarttson meg. a menyi szükséges hogy magát betsületesen is 
tarthasa., 5. minek utánna ki vette volna [102a]: amaga 
szükségire valot., a mi meg marad adgya aszegényeknek. 

K Mitsoda szegényeknek kel adni. minek utánna ki 
vette volna a maga szükségire valot? 

F Fö képen az olyan szegényeknek kel adni. akik az 20 
egy házi joszághoz valok, a kik ót lakosok, az okoság 
hoza magával. hogy az olyanokot kik a joszágokot az325 

Anyaszent egy háznak adták kik annak tizedet fizetnek 
és annak szolgálnak, inkáb kel segiteni mint sem az 
idegeneket., a felebaráti szeretet is azt hoza magával., 25 

mindenik egy haznak vannak olyan szegényei akiket 
tartani kel. 

K A ki egy házi joszágot bir. adhaté az attyafiainak a 
jövedelemböl. 

F Hogy ha az attyafiai szegények. nem tsak adhat. de 30 

kel is azokot segiteni. ugy mint szegényeket., de azért 

323 anak [A rövidítésjelet és ak-ot utólag írta an mellé, a sorvégen.] 
324 ajovedelemböl [Ékezethiba.] 
325 az (egy^ Anyaszent egy háznak 
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adni hogy meg gazdagullyanak, hogy kényesebben. és 
nagyob uraságban élyenek, avétek volna, amelyet az 
egész Conciliumok, és a szent Atyák kárhoztattyák. 

8. Articulus. 
Az Egy házi also rendekröl 

K Melyek az egy házi also rendek? 
5 F Négyet számlálnak. ugy mint akapus, azolvaso, az 

exorcista. és az Acolystha 
K Miért nevezik ezeket also rendeknek.? [102b:] 
F Hogy meg külömböztessenek326 afö szent renden 

lévöktöl,. akik az oltárhoz közeleb valok, és akik tellyesé-
10gel. az Anyaszent egy háznak szenteltettek.. 

K Mitsoda akapusnak hivatalya.? 
F 1. Hogy a templom kapuját meg nyissa. és bé zárja, 

2 hogy a hitetleneket. eretnekeket, és az ExCommunica-
tusokot a templomban ne botsása. 3. hogy meg ne enged-

15 gye hogy mások bé menyenek a sanctuariumban hanem 
tsak azok. akiknek illik oda bé menni., 4 meg ne enged-
gye atemplomban atiszteletlen dolgokot a hejában valo 
beszélgetést, 5 a templomban lévö eszközököt, az oltár-
hoz valo ruhákot, és atemplomot tisztán tarttsa, 6. a 

20 szabot idöben harangozon 
K Mitsoda az olvasonak hivatalya? 
F 1. Hogy énekelye. vagy fel szoval olvassa az Episto-

lákot, és a szent Atyák irásit, 
2. A régi idökben a midön apap magyarázta anépnek 

25 a szent irást, az olvaso fent szoval olvasta el averseket. 
a melyeket magyarázot, tudni illik, az olvaso el olvasot 
egy részt, a pap azt utánna magyarázta, midön pedig a 
püspök magyarázta az Évangyéliumot, akor a Diaconus 
olvasta el a mit meg kelletet magyarázni. 

328 meg külömboztessenek [Ékezethiba.] 

Conc Trid. sess 
25. Cap. I. de 
reform 

Pontifi. rom. ad 
lector 
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K Mitsoda az Exorcistának hivatallya.? [103a:J 
F. 1. Régenten az ördögöket ök üzték. ki akikben 

voltak, de már mostanában ezt a hivatalt. apapok viszik 
végben. 2. a szentelt vizhez valo sót. és vizet. néki kel el 
késziteni. 3 a midön apüspök, vagy egy pap exorcizálni 5 

akar valamely ördöngöst., néki kel elö kesziteni mind azt 
valami ahoz kivántatik. 

K Mitsoda az Acolythának hivatallya? 
F. 1 A gyertyákot ö gyujttya meg, 2. a nagy Misekor, 

aprocessiokor. a gyertyát ö viszi. 3. a füstölöt, és atem- 10 

jént ö hordoza, 4. atüzet, és atemjént ö készitti el.,327 5. 
A szent áldozathoz valo bort és vizet el készitti. és azokot 
a sub Diáconus kezében adgya a misekor. 6. A szent 
áldozatkor a Diaconusok. és apap mellet vagyon. 

K Nagyra kellé betsüleni mind ezeket a hivatalokot? 15 

F Mind avalami azembert akristushoz közeliti, és ré-
szesé tészi a szenttséges titkokban. a mind nagy, és méltó 
atiszteletre. arégi idökben nagy jutalomnak tartották ha 
bé vették az olyanokot, kik apogányok elött vallást tettek 
ahitröl., ha tsak aleg aláb valo rendben is, ezt láttyuk a 20 

szent Cypriánus 33. és 34 leveleiböl melyeket irt a maga 
népének ket olvasonak ordinatioirol. akik az üldözéskor 
vallást tettek ahitröl. [103b: üres; 104a:] 

9 Articulus. 
Az Egy házi fö rendekröl 

K Melyek az Egy házi fö rendek.? 
F A sub Diaconuság, a Diaconuság és a papság. 
K Miért neveztettnek ezek a rendek fö rendeknek? 
F 1. Azért, mert akik azokot fel veszik, az Istennek. és 

az Anyaszent egy háznak vannak fel szenteltetve. meg 
változhatatlan képen. és az Anyaszent egy ház töllök, 

327 készitti el., ^a^ 5. A szent 
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szüntelen valo tiszta életet kiván. 2. mert ezek az oltár 
mellet szolgálnak. és nagyob hatalmok vagyon, mint az 
aláb valo egy házi szolgáknak. 

K Meg volté mindenkor tiltva a subdiaconusoknak. 
5 Diaconusoknak, és a papoknak aházaság? 

F Igen is. mivel soha nem volt szabad a püspököknek 
papoknak, Diaconusoknak. subdiaconusoknak. felszen-
teltetések után meg házasodniok. mindenkoron e volt. a 
Görög, és a Deák Anyaszent egy háznak szokása. 

Can. 27. Aposto justini Impe. lib 45. Cap de Episcopis. et Clericis. Conc in Truilo. Can 6. 

10 K Nem látunké sok házas papokot Diaconusokot a 
görög Anyaszent egy házban.? 

F Igen is. de fel szenteltetések elött házasodtanak meg. 
K szabadé tehát egy házas embert sub diaconusnak 

Diaconusnak, papnak,. vagy püspöknek fel szentelni? 
15 F A Deák Anyaszent egy házban nem szabad., hogy 

ha [104b:] tsak aférfiu, és az aszony azt fel nem fogad-
gyák. hogy holtig különösön fognak élni egymástol. a fel 
szentelés után, hasonlo szokást tartanak agörög328 püs-
pökök iránt, de a több egy házi renden lévöket agörög 

20 Anyaszent egy házban fel szentelik házaskorokban, nem 
kötelezvén öket arra hogy el vályanak feleségektöl. 

K Honét vagyon ez a két féle szokás? 
F Onnét vagyon hogy a Deák Anyaszent egy ház meg 

tartotta azt a régi szokást, mely az elött agörögöknél is 
25 meg volt. de idövel ök azt el hagyták, és uj szokást vettek 

bé. 

Conc Nicae. can 2. conc. Ancir. can 9. s. Ambr. lib 1 de offic. s. Hier lib contr jovinianum 

K Mioltatol fogvást engedte meg a görög Anyaszent 
egyház a házaságot a papoknak.? 

F A hatodik saeculumnak avégin apüspökök Constan-

328 agörög [Szóvégi g-k-bó\ javítva.] 
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tinapolyban gyülvén. acsászár palotájában. arol törvényt 
tsináltanak 

K A Romai Anyaszent egy ház nem allaé ellene annak 
agyülésnek.? 

F Eleinte mindgyárt ellene álla, de azután látván hogy 5 

az a szokás nem tekintené ahitet. abékeségnek kedviért 
el szenvedé. 

Conc. later. sub Innocentio III. Can. ut Clericorum mores. 

K Miért parantsolya az Anyaszent egy ház hogy az egy 
házi renden lévök meg ne házasodgyanak.? 

F Azért. hogy a világi dolgoktol. bajoktol. gondoktol. 10 

melyek követik aházaságot. mentek legyenek, és hogy 
szabadosan járhasanak az Isteni és a felebarati szolgálat-
ban. [105a:] tiszták lévén. testben. és lélekben. jobban 
vihesék végben az óltári szolgálatot 

10329 Articulus 
A sub Diaconusnak. Diaconusnak. papoknak. és 

püspököknek hivatalyirol. 

K Mellyek a sub Diaconus hivatalyi? I5 

F 1. Hogy az Isteni szolgálatkor segittsen a Diaconus-
nak, 2. a nagy misekor az Epistolat énekelye. 3. a nagy 
misekor vizet tölttsön a kehelyben, 4. gondgya légyen a 
ruhákra, melyek szükségesek a szent áldozathoz 5 a Cor-
poralet. és a purificatoriumot meg mosa. 6. az Evengyeliu-20 

mos könyvet tarttsa a Diaconusnak. és azt a papnak 
vigye330 meg tsokolni. 7 az ajánlot ajándékokot a nép 
kezéböl el vegye. 

K Mitsoda jó erkölcsöt kel birni a sub Diaconusnak.? 

329 <8> 10 
330 vigye <g> meg tsokolni. [A törlés helyén tintafolt van.] 

Conc in Trullo 
Can6. 

1 Cor 7. 32. 33. 
34 

pontificale 
Missale. 
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F. 1 A tisztaságot 2 atanulásnak szeretetit. 3. az Isten 
hazához valo nagy buzgoságot. 4. az imadságot., 5. ape-
nitentzia tartást, 6 az Anyaszent egyházhoz valo szerete-
tet. 7. az alázatoságot, 8.331 a püspökjéhez valo engedel-

5 meséget. apapokhoz. és Diaconusokhoz valo tiszteletet 
K Mellyek a Diaconusnak hivatallyi? 
F 1 Hogy az oltar elött szolgályon. apapnak kezé-

[105b:]ben adgya mind azt, ami a szent áldozathoz szük-
séges noha ö nem szentel. de apapal együt ajánlya aszent 

10 áldozatot. anépnek nevében, 2 az Evangyéliumot éneke-
lye, 3 oktason., és predikályon ha arra szabadságot ád 
apüspök, 4. Ceremoniával keresztellyen szükségben. 5 
hogy anépnek hirt adgyon atemplomban amidön le kelle-
sék térdepelni, az Isteni szolgálat után anépnek tudtára 

15 adgya, hogy ki ki el mehet. 6 A templomban mindenre 
vigyázon: régenten adiaconusok viseltek gondot az egy 
házi joszágokra apüspök parantsolattya alat. ök is oszto-
gatták az alamisnát. 

K Mitsoda jó erkölcsök szükségesek a Diaconusok-
20 nak.? 

F szent pál hasonlo jó erkölcsöt kiván töllök valamint 
apüspököktöl., ugy mint atisztaságot. egyeneséget., ne 
legyenek magok hasznok keresök, tellyesek legyenek hit-
tel. szeretettel. okoságal. buzgoságal. alázatoságal. tudo-

25 mányal, szegényekhez valo buzgo szeretettel., egy szoval 
tellyesek legyenek szent Lélekel. valamint az elsö hét 
Diáconusok 

K Melyek a papnak hivatallyai? 
F Hogy a szent Mise áldozattyát ajánlya. 2. hogy a 

30 szenttségeket ki szolgáltasa, a bérmálás, és apapi ren-
den332 kivül, 3 az Isten beszédit hirdese,, 4. a lelkeket 
[106a:] vezese, 5 anépet meg áldgya, és érette imádkozék 

K Mitsoda jó erkölcsök szükségesek apapnak? 

331 8. [Beszúrás.] 
332 renden^deken^kivül, [Törlés a sor elején.] 

Act. 6 3. 
1 Tim. 3 8. 
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F Minden féle jó erkölcsnek kel benne lenni, mivel a 
pap az Isten embere., egy papnak minden tselekedetének, 
oktatás helyet kel leni,. szükséges is hogy tellyes légyen 
Isteni szeretettel., az Isteni szeretet pedig magában foglal. 
minden féle jó erkölcsöt. 5 

K Melyek apüspöknek hivatallyai? 
F A szent Lélek öket vigyázoká tette. az Isten Anya-

szent egy házának legeltetésére, melyet tulajdon vérével 
kereset. mondgya szent pál. apüspökök az Apostolok 
helyeit tarttyák., öket is illeti, az Anyaszent egy háznak 10 

igazgatása. és annak nagyobra valo ki terjesztése. 
K Mitsoda jó erkölcsök szükségesek apüspököknek.? 
F A püspökség leg nagyob tekélleteségü. rend lévén 

szükséges tehát egy püspöknek minden féle jó erkölcsö-
ket birni, nagy tekélleteségel., de mindenek felet. az Isteni is 
szeretettel. okoságal. tudományal. bátorságal, álhatato-
ságal. buzgoságal vigyázásal, és nagy alázatoságal bövöl-
ködgyék. 

A ki apasztoroknak jó erkölcseiröl333 bövebben akar 
tudni. szükséges hogy olvasa a Nazianzeus szent Gergely 20 
1 discursusat, sz. Chrysostomusnak apapságrol valo 
könyveit. szent Hieronimusnak nepotianusnak irt levelét, 
de mindenek felet a szent pál Timotheusnak. és Titusnak 
irt leveleit. de hogy még jóbban mondgyam. az egész új 
testamentumot. [106b:] 25 
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11 Articulus334 

Magyarázattya. a Ceremoniáknak a melyekel. fel 
szentelik apüspököt. 

K A valasztot püspököt, miért kel három püspöknek 
fel szentelni? 

F Ez a szokás még Apostoli traditio, és az Anyaszent 
egy ház, ezt mindenkor követte 

5 Magyarázat 
A Nicaeai Concilium Can.4. azt hagya, hogy a püspö-

köt, leg aláb az egész tartományban lévö püspokök szen-
tellyék fel. Episcopum Convenit maxime quidem ab omni-
bus quisunt in provincia ordinari. ennek a szent gyülésnek 

10 hagyásábol ugy tettzik mint ha azt kivánná az Anyaszent 
egy ház hogy az egész világon lévö püspökök jelen lenné-
nek egy püspöknek fel szentelésin, és mindnyájan tehet-
nék kezeket az új püspökre, hogy ha a meg lehetne, 
apüspökségnek egyeségiért, de mint hogy a nem lehetö, 

15 se nem szükséges, hogy mindnyájan jelen legyenek, atar-
tománybéli püspökök jelentik az egész Apostoli gyüleke-
zetet., de mint hogy azis nehéz dolog. hogy az egész 
tartományban lévö püspökök mindnyájan jelen lehese-
nek a szentelésen. a szent Nicaeai gyülés azt hagya, hogy 

20 leg aláb három háromnak jelen kel leni, ugyan ezis az 
Apostoli traditio. de azt hagya, hogy a mely tartomány-
béli püspökök jelen [107a:| nem lehetnek, azok irásban 
fel tegyék hogy jóvá hagyák a fel szentelést. 

K Miért mondgya egyik apüspökök közül a föveb 
25 Consecratornak, hogy az Anyaszent egy ház azt kiványa. 

hogy a mely papot néked bé mutatok püspöknek szentel-
tesék 

F Meg akarja az által mutatni hogy a püspököt tsak 
valamely Anyaszent egyháznak szükségére szentelik fel. 

334 Articulus [/-i-ből javítva.] 
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K A föveb Consecrator miért olvastattya el a bulat 
minek elötte a fel szenteléshez kezdgyen? 

F Mert a mostani törvénye szerént az Anyaszent egy 
háznak., a deák Anyaszent egy házban apüspököket fel 
nem szentelhetik apápa engedelme nélkül, és hogy ha fel 5 

szentelésekre valo szükséges bulát nem nyernek 
K Az uj püspök miért teszi le ahitet a Consecrator 

kezeiben? 
F Meg akarja azal mutatni hogy holtig egyeségben 

akar lenni a szent székel. és hogy apápához, és az utánna 10 

valoihoz tisztelettel lészen. 
K Miért tudakozodik apüspök a ki Consecral az új 

pöspöktöl335 a maga hitéröl, szokásirol. és más egyebek-
röl a melyeket meg lehet látni a romai pontificaléban? 

F Mert az Anyaszent egy ház azt akarja hogy olyan 15 

püspökököt tegyenek, kik ahitet meg tarttsák. kik a szent 
szabot [107b:] rendet hiven kövesék 

K Miért adgya eleiben a Consecrator az uj püspök-
nek,336 a püspökök köteleségeit.? 

F Azért hogy azok aköteleségek. fel szenteltetése- 20 

kor337 adatván eleiben. azokot holtig nagyob köteleségel 
vigye végben. 

K Miért mondgyák el a minden szentek litániáját mi-
nek elötte a fel szenteléshez kezdgyenek.? 

F Azért hogy a Menyei Anyaszent egy ház a földön 25 

lévö Anyaszent egy házal. az Istentöl böséges kegyelmet 
kérjen az uj püspökre, az Anyaszent egy ház annál na-
gyobat nem kérhet, mivel egy jó püspök, mitsoda jót nem 
tselekedhetik az Anyaszent egyházban, ellenben pedig 
egy rosz püspök, mitsoda roszat nem okozhat. 30 

335 pöspöktöl [Leggyakrabban ü'-vel írja; így ritkán fordul elő. L. az 
alábbi jegyz.] 

336 püspöknek, [ü-ó'-ből javítva.] 
337 szenteltetésekor [Utolsó t-s-ből javítva.] 
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K A három fel szentelö püspökök miért tészik az 
Evangyéliumot az uj püspöknek fejére. és338 vállára? 

F Meg akarják véle értetni hogy a fel szentelésel. az 
Évangyéliumnak terhét adgyák reája, a melyet holtig 

5 örömel kel viselni. 
K A szentelö püspökök miért tészik kezeket a püspök 

fejére akit szentelnek.? 
F Eza Ceremonia az imádságal együt amelyet monda-

nak. leg szükségeseb dolog a püspökök fel szentelteté-
10 sek[108a:]hez, a mint eki tettzik aszent Irásbol. és atradi-

tiobol. 
K Miért kenik meg a szent olajal az uj pöspöknek339 

a fejét. 
F Azért, hogy azon külsö kenetel az Istent kérjék, hogy 

15 a belsö kenet. az az, a szent Léleknek kegyelme. le szál-
lyon és bé tölttse az uj püspököt. apontificaléban lévö 
imádságbol meg lehet látni az okát ennek340 a Ceremo-
nianak, a mely Isteni imádság. és mind a szent irásbol 
valo. 

20 K A püspök miért keni meg akét elsö ujjait és kezeit 
az uj püspöknek? 

F Hogy azon külsö kenetel. az Istent kérje hogy abelsö 
kenet, az az. a szent Léleknek kegyelme. foganatosá 
tegye azokot akezeket, és azoknak eröt adgyon azáldás-

25 ra, és meg szentelésre., mind azokra a mikhez érr a 
püspöki szolgálattyában. 

K A Consecrator miért adgya az uj püspöknek. a 
püspöki páltzát kezében? 

F Hogy azal apüspöki341 hatalomban tegye 
30 K Miért ád néki egy gyürüt 

338 és [Beszúrás.] 
339 pöspoknek [Ékezethiba; 1. a 335. sz. jegyz.] 
340 ennek <a> a [Tollhiba.] 
341 apüspoki [Ékezethiba.] 

2 Tim 1. 6. s. Aug 
lib 5 contr. donat 
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F Meg akarja néki mutatni, hogy az Anyaszent egy 
házal, mint egy házasági szövettseget tett. 

K Miért adgya az Evangyéliumos könyvet kezében? 
F Meg akarja néki azal mutatni, hogy az ö legg szoro-

sab kötelesége a lészen hogy az Evangyeliumot hirdese a 5 * 
népnek, aki az ö gondviselése alá lészen bizatatva [108b:] 

Matth. 28. 19. Act 6. 4. 1 Cor 1. 17. Conc Trid. sess 5. cap 2. de reformatione. 

K Miért tarttyák az Evangyélumos könyvet nyitva a 
vállán mind addig még kezében nem adgyák? 

F Meg akarják véle értetni hogy egy püspöknek tel-
lyesnek kel lenni az Evangyéliumal. minek elötte azt l0 

másoknak hirdese, és hogy másokot tanithason. akristus 
terhének viselésére, azt magának kel elsöben viselni. 

K Az uj püspök miért mondgya a Misét együt. apüspö-
kel, ki ötet fel szentelte.? 

F Ez olyan Ceremonia, a mely az égész Anyaszent 15 

egyházban meg volt mindenkor., hogy meg mutasák az 
által, apüspökségnek, és az áldazatnak342 egyes voltát; 
agörög Anyaszent egy házban az új püspök Comunical 
elsöben. öis Communikáltattya apüspököt aki fel szen-
telte. 20 

K343 Misének avégin miért teszik az uj püspöknek a 
fejében a püspöki süveget? 

F Mert az asüveg344 apüspökök fejének ékesége, az 
olyan mint egy sisak. a melyet azért adgya nékik az 
Anyaszent egy ház, hogy rettentöbbek legyenek. az üdve- 25 

ségnek ellenségi elött, mondgya a pontificale. 
K A püspök a ki Consecral. miért ád keszttyüt345 az 

uj püspöknek.? 

342 áldazatnak [Első a javítva z-ből? Másutt általában áldozat ala-
kot ír.] 

343 K ( M ) ( M ) Misének [A második törlésben az M utolsó vonala 
hiányzik]. 

344 asüveg [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
345 keszttyüt [Szóvégi t-k-bó\ javítva.] 
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F ugy lehet a keszttyüt tekénteni apüspök kezein. mint 
akristus tisztaságának és ártatlanságának képit. amelye-
ket magára kel venni apüspöknek. hogy az Isten elött. 
kedvesek, és a népnek hasznosok lehesenek az áldozatok, 

5 és az imádságok melyeket ajánlani fóg. [109a:] 
K A fel szentelés után miért enekelik ate Deum lauda-

must? 
F Azért hogy hálákot adgyanak az Istennek kegyelmi-

ért melyet tett az Anyaszent egy házal., uj püspököt 
10 adván néki, a ki ötet vezérellye. 

K Miért ültetik aszékben az uj püspököt? 
F Hogy püspöki346 székit magának el foglallya 
K A két assistens püspök. miért hordozák el az uj 

püspököt azutan mindenüt atemplomban? 
15 F Hogy a nép ötet vigasztalásal láthasa, és áldását 

vehese. 
K A Tedeum laudamusnak347 avégin az uj püspök 

miért ád Ceremoniaval benedictiot? 
F Ez olyan tisztelet, a melyet néki meg adgyák apüspö-

20 kök. és azon is kezdi el apüspöki hivatallyának hatalmát 
amelyet vett. 

K Az uj püspök miért mondgya három szor meg hajt-
ván348 atérdit apüspöknek aki ötet fel szentelte. Ad mul-
tos annos sok esztendökig? 

25 F Ez olyan köszönet. a melyel349 köszönti a fel szente-
löjét, hoszu életet kivánván néki. az Anyaszent egy ház 
jóvára 

K Mit kel tselekedni azoknak kik jelen vanak ezen a 
Ceremonián? 

30 F Buzgoságal kel azoknak imádkozni azuj püspökért. 
és a szent léleknek kegyelmét kel reája kérni. [109b:] 

346 püspoki [Ékezethiba.] 
347 laudamunnak 
348 meg hajtván (magát^ atérdit 
349 a melyel [el - beszúrás a szóközbe;] köszönti [kószóníböl javítva: 

az i betűt í-re javította és újra leírta az í-t;] a fel szentelöjét.^ek^ [szóvégi 
í-n-ből javítva; a mely köszöni a fel szentelöjének volt.] 



12 Articulus. 
Hogy mivel tartoznak ahivek apüspököknek, papoknak, 

és atöbb Egy hazi renden levöknek. 

K Mivel tartoznak a hivek apüspököknek? 
F Tartoznak nékik, tísztelettel. szeretettel., parantso-

lattyokhoz valo engedelmeségel. és érettek valo imád-
ságal. 

K Mikoron tartoznak föképen érettek imádkozni? 5 

F l.350 Midön papokot szentelnek, hogy olyanokot 
szentelhesenek, akiket az Isten választotta arra, 2. midön 
valamely nagy dologhoz fognak, 3 midön jó tselekedete-
kért valamely üldözést szenvednek, 4. midön valamely 
veszedelemben vannak, 5 midön az egy házi, vagy az 10 

ország gyülésiben vannak, 6. midön betegségben vannak, 
egy szóval a népnek. mindenben kel vigyázni a püspökjé-
re, és részt venni mind abban ami öket tekénti. 

K Mit kel tselekedni anépnek, midön apüspökje meg 
hal.? 15 

F Imádkozni kel érette, kérni kel az Istent hogy ad-
gyon néki kedve szerént valo pásztort., és meg nem kel 
szünni az imádságtol. valamég uj püspökje nem lészen 

K Nem kellé hasonlo képen tselekedni a pápa halála-
kor? 20 

F Igen is mivel az, az egész Anyaszent egy házat tekénti 
K leheté visgálodni, zugolodni apüspök ellen? 
F Nem. mert a nagy vétek. és az Isten keményen 

[110a:] meg bünteti az olyan vétket 
K Mitsoda rosz követi rend szerént ezt avetket? 25 

F A bal itélet, aleg jóbb, és szentebb parantsolatinak, 
meg vetése, az igazságnak meg utálása, az üldözesek, és 
a ragalmazások. 

K Míképen bünteti meg az Isten ezeket avétkeket? 
F Némelykor irtoztato büntetésekel., amelyekröl pél-30 

350 1. [Beszúrás a szóközbe.] 
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dát látunk aszent irásban, de a leg nagyob büntetése 
ahogy, ajó püspököket, és pasztorokot magához veszi, és 
meg engedi hogy helyettek más roszak legyenek. 

K Mit kel anépnek tselekedni ha oly nyomoruságban 
5 esik hogy a pásztora nem az Isten kedve szerént valo, és 

a ki nem épületre. hanem rontásra valo,? 
F Mint hogy az, az Isten haragjátol vagyon., azon 

kellene igyekezni hogy imádságával, és penitentzia tartá-
sával: az Isten haragját meg enyhittse. tsendeségben kel 

10 olyankor suhajtozni, el kel fedezni amenyiben lehet az ur 
kenetettyének351 fogyatkozásit. és tartani kel attol az 
átoktol. a melyben esék hám. egyik a Noé fia. 

K Mivel tartoznak a hivek atöb pásztoroknak.? 
F Mind azokal valamelyekel tartoznak apüspökök-

15 nek, hanem azt kel még azokhoz tenni, hogy tartoznak 
nékik még a dézmát is meg adni. 

K Mivel tartoznak ahivek az olyan papoknak kik nem 
azö pásztorok. és atöbb egy házi renden lévök-
nek? [110b:] 

20 F. Tartoznak nékik tisztelettel. betsülettel. mint a kris-
tus egy házi szolgainak, ne kiványanak töllök olyan álla-
potot mely ellenkeznék az egy házi törvényel., és a tiszte-
ségel. se olyan hivatalban ne tegyék. mely meg kissebite-
né rendeket, ámbár azt magok kivánnák is. nem hogy ki 

25 nyilatkoztatnák. fogyatkozásokot. de söt még azokot352 

el kel fedezniek, és érettek imádkozni kel. 

351 kenetettyének [A. m. fölkentjének] 
352 azokot el kel [Második o-e-böl javítva.l 

osé 13. 11. 
Isai 56. 10. 
Ziika II. 16. 

Genes. 9. 23. 
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13 Articulus 
A szerzetesek rendéröl 

K Tsak az urnak szolgai vannaké az Istennek el szen-
teltetve. arendek által? 

F A keresztyének mindnyájan elszenteltetve az Isten-
nek akereszttség által. de azon kivül, még két féle szemé-
lyek vannak különösön szenteltetve az Istennek, ugy 5 

mint az egy házi renden valok, és a szerzetes személyek, 
K szent állapoté aszerzeteseknek rendi? 
F. Igen is szent. és tsudálatra méltó, mivel az olyan 

rend, a melyben ellen mondanak minden féle jószág birá-
sának, minden féle világi gyönyörüségeknek, amaga saját10 

akarattyának, és szabadságának, ugy hogy tsak egyedül 
az Isten szolgálattyában. és amásokhoz valo engedelme-
ségben tölttse egész életét. 

K Míképen mondanak ellene mind ezeknek a szerzete-
si rendben.? ,5 

F A három féle fogadás tételel. atisztaságal. ellene 
[111a:] mondanak minden féle világi gyönyörüségnek, 
aszegénységel ellene mondanak minden féle földi joknak, 
és az engedelmeségel. ellene mondanak a saját akarat-
nak, és szabadságnak, az elsö fogadás meg zaboláza. 20 

atesti kivánsagot. a második. aszemnek bujálkodását., és 
a harmadika, az életnek kevélységét. ugyan ettöl a há-
romtol is erednek minden féle vétkek. 

K Mitsoda idöben kezdödöt az Anyaszent egyházban 
szerzetesi rend? 25 

F Eröl némely resziben, ajerusálemi elsö hivek közöt 
szép példát látunk, mivel közöttök, minden joszág közös 
volt, de a szerzetesi rend. amint most szoktuk hini, tsak 
a negyedik saeculumnak a kezdetin kezdödék. egyiptum-
ban, szent Antal alat, szent Benedeket ki az ötödik saecu- 30 

lumban élt. ugy tekéntik mint a nap nyugoti szerzetesek 
Attyát. noha a nagy szent Gergely. aki az ö életét irta, 
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azt tarttya hogy nap nyugoton ö elötte is voltanak szerze-
tesek. 

K Sokan valánaké olyanok. akik arra a szent társaság-
ra adták magokot? 

5 F Valának olyan superiorok, akik kezek alat egyszer-
smind három ezer szerzetesek valának. 

K Mitsoda életet éltenek azok a szent remeték? 
F Tsudálatos életet éltenek. inkáb Angyalit353 mint 

sem embe[lllb:]rit, eröl böven szól szent Chrysostomus, 
10 ha azt meg olvasnák azok akik oly könyen beszélnek a 

szerzetesi rend ellen. gondolom hogy azután nagyob tisz-
telettel lennének ahoz a szent társasághoz. 

K Mitsoda okbol kel a szerzetesi rendben menni.? 
F 1 Hogy el kerülhesék. a világnak meg romlotságát, 

15 2. hogy a vétkekért, penitentziát tarthasanak., 3. hogy 
tsak egyedül az Isten szolgálattyára szentelhesék mago-
kot. 

K Hát ha valamely más okbol lenne valaki szerzetes. 
mi következnék abol? 

20 F Az igen nagy vétek volna, az Istennek átkát is vár-
hatná magára 

K Melyek azok arosz szándékok a melyeket el kel 
kerülni midön a szerzetes rendben akar menni valaki.? 

F 1. szerzetesé azért lenni hogy azután könyeb életet 
25 élhesen, 2. hogy az olyan Atyának, vagy Anyának keze 

alol magát el vonhasa. aki ötet sanyargattya, 3. hogy 
valamely superiorságra mehesen. vagy valamely bene-
ficiumot nyerhesen. 4, hogy valamely olyan dolgot el 
kerülhesen. amelyért roszul lenne állapottya. 5. hirtelen-

30 ségböl, és maga meg gondolatlanul., egy szoval. hogy ha 
más okbol, mint sem amint ide fellyeb meg mondottuk 
hogy ha pedig olyan szerzeteseket látunk akik nem szer-
zetesi életet élnek, attol vagyon, hogy nem tiszta szándé-
kal adták magokot a szerzetesi rendre. [112a:] 

353 Angyalit [Kereszttel jelölt beírás az utolsó sor alatt, lap alján.] 
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K Miképen lehesen354 magát meg szentelni valakinek 
a szerzetesi rendben? 

F Nagy szorgalmatoságal. kövesse a szabot rendet 
alázatoságal kerese mindenkor az utolso helyt, kerüllye 
a menyiben lehet a superiorságot, fel vegye mind azon 5 

által ha azá teszik, a maga saját akarattyát letegye., 
semmin meg ne ütközék, mindeneket betsüllyön és tisz-
tellyen, másokal a klastromon kivül szükség nélkül semi 
szövettséget ne tarttson. keveset beszéllyen, mindenkor 
foglalatos legyen. mindenkor kész legyen az engedelme- 10 

ségre., és a mások szolgálattyára, 
K Mitöl vagyon hogy mindenik szerzetes Congregatio-

nak külömb külömb féle köntösök vagyon. meg külöm-
böztetvén egyik rend magát a másikátol. a köntösének 
szinével. vagy formájával.? 15 

F Azt ne tsudállyuk hogy mindenik szerzetben. a szer-
zetesek egy féle ruhát visellyenek. azt láttyuk hogy sok 
helyeken a magistrátusoknak egy féle köntösök vagyon. 
ugy hasonlo képen ahadi embereknek is. mindenik ezer-
ben a mi pedig a sok féle szint, vagy formát illeti, attol20 

vagyon, hogy mindenik társaság. olyan köntöst vett ma-
gának, a mitsodást viseltek abban azidöben, azon or-
szágban a melyben kezdödöt a Congregatio, idövel pe-
diglen a világiak meg változtatták. köntösöket, a szerze-
tesek öket nem követvén, idövel az ö köntösök tsufosnak 25 

tettzet. mitso-[112b:)da külömbözés vagyon alengyel. és 
a magyar köntös közöt, de az országbol ne menyünk ki. 
tsak azt nézük meg hogy ennek elötte. két száz esztendö-
vel. a magyarok mitsoda formáju köntöst viseltenek és 
mostanában. mitsoda külömbözöt viselnek, nem tsak 30 

avilágiak, de még az egy házi renden lévök is, a régi képek 
meg mutattyák. 

A mely scapularist viselnek tsak nem mind azok a kik 
a szent Benedek rendit követik. és még mas Congregatio 

354 lehesen [j-í-ből javítva.] 
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is, arégenten olyan köntös volt. amelyet tsak akor vették 
fel. amidön adologra mentenek., azért hogy a más ruhát 
meg kiméllyék véle, valamint mostanában is a mester 
emberek elö ruhát kötnek elejekben., szent Benedek azt 

5 mondgya,35 5 Cap 55 scapularepropter opera azt is mond-
gya eza szent. hogy azö szerzetesi ne vigyázanak356 a 
szinre, se a köntösöknek durvaságára, hanem az ország-
ban a melyben vannak. aleg közönségeseb posztot vála-
szák magoknak 

10 Mind ezekböl ki tettzik közönségesen szolván. hogy a 
szerzetesek köntösében. semi titkos dolgok nintsenek, de 
mindenikének amaga szerzetében valo bé vet szokást kel 
követni,. hogy ha valamely szerzetes357 világi köntöst 
akarna viselni, abbol az okbol hogy az ö szerzetének 

15 köntöse régenten hasonlo volt avilagiakéhoz. az olyan 
meg érdemlené abüntetést. [113a:] 

IX Rész 
A házaság szenttségéröl 

Elsö Articulus 
Közönségesen a hazaságrol 

K Mitsoda aházaság? 
F A férfiu. és az Aszony közöt törvény szerént valo 

társaság., a melyet az Isten rendelte. az emberi nemzet-
20 nek szaporodására, 

K Mikoron igazán valo ez a társaság? 
F Midön atörvény szerent vagyon. 
K A házaság mindenkor szenttség volté.? 
F. A kristus aházaságot a szenttségre emelte., a mely 

355 mondgya, <C> Cap 55 [Tollhiba.] 
356 vi <d>gyázanak [/'-á-ból javítva.] 
357 valamely szerzetes <Valamely> világi [Törlés a sor elején.] 
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akristus elött tsak a varosi Contractusbol állot. amely 
Contractus a férfiat, és az Aszonyt, olyan társaságban 
tette. a mely el válhatatlan volt holtig. 

K szabad volt mind azon által. a sidoknak. el válni 
feleségektöl? 5 

F A valo, de az, azö sziveknek keménységiért engedte-
tet volt meg nékik, de a nem ugy volt annak elötte, mivel 
az Isten aházaságot ugy rendelte, hogy az el válhatatlan 
és holtig tarto társaság lenne. a férfiu. és az Aszony kö-
zöt. [113b:] 10 

K. szabadé egy férfiunak egyszersmind egy nehány 
feleséget tartani? 

F A hazaság ugy rendeltetet, hogy tsak, egy férfiu, és 
egy aszony közöt valo társaság legyen., mind azon által 
azó testamentumban szabad volt egy nehány feleséget15 

tartani. az emberi nemzetnek szaporodásáért, eki tettzik 
a szent pátriárkák példájokbol. de a kristus az elsö rendre 
hozá aházaságot, és meg tiltá az egynél, több feleség 
tartást, ki is tettzik ebböl, hogy lhuter, meláncton, és 
bucerus, tsalárdok valának, mivel a kristus törvénye ellen 20 

meg engedek a Hassiai landgrávnak. philipusnak hogy 
más feleséget vehetne. az elsö feleségének meg életeben 

K A másodszori, harmadszori, vagy a negyedszeri és 
még a töbszöri házaságot meg engedié az Anyaszent egy 
ház az özvegyeknek.? 25 

F A deák Anyaszent egy ház. azt mindenkor meg 
engedte., követvén szent Pált, aki közönségesen meg en-
gedi az özvegyeknek aházaságot, nem határozván meg 
számát házaságoknak. agörög Anyaszent egy házban 
régi idöktöl fogvást meg vagyon tiltva a negyedszeri 30 

házaság. [114a:) 
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2 Articulus 
A házaságnak szenttségi voltárol. 

K Honnét tudgyuk mi azt hogy a kristus szenttségnek 
rendelte aházaságot? 

F Azon kivül hogy szent Pál nagy szenttségnek nevezi, 
aházaságot, azt bizonyoson tudgyuk atraditiobol. hogy 

5 az Anyaszent egy ház mindenkor ugy tekéntette a keresz-
tyének hazaságát mint az uj törvénynek ígazán valo 
szenttségét: 

s. Ambr. lib 1. de Abrah. Cap 7. s. Aug. lib. de bono358 matrimo. Cap 18. 

K Miben szenttség a keresztyének házasága? 
F Abban hogy olyan láthato jel. mely kegyelmet ád 

10 azoknak. kik ahoz járulnak. és a mely jelenti az Anya-
szent egy háznak. a kristusal valo egyeségit. 

K Mitsoda az a láthato jel a házaságban? 
F A két. résznek egy másnak valo hit adása, és a pap 

áldasa, aki is öket esze köti a házaságnak szent kötelével. 
15 K Mitsoda kegyelmet ád eza szenttség? 

F Hogy békeségben és egyeségben élhesenek együt 
hogy keresztyéni képen nevelhesék gyermekeket., egy 
máshoz valo hüségeket meg tarthasák. egy mást359 segit-
hesék, ez életben valo nyomoruságokban.. 

20 K Házaság miben jelenti a kristusnak az Anyaszent 
egy házal valo egyeségit? [114b:] 

F 1 Abban. hogy valamint akristus el hagyta az ö 
Attyát hogy meg egyesüllyön az Anyaszent egy házal., 
ugy a360 férfiu is el hagya attyát, és Anyát. hogy meg 

25 egyesüllyön feleségével. 2 valamint az Anyaszent egy ház 
a kristusbol formáltatot ugy az Aszony is a férfiubol 

358 bo [no] [A szó végét levágta a könyvkötő.] 
359 egy mást <^seghesék^ segithesék, 
360 a [Beszúrás.] 
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formáltatot, 3 akristus feje lévén az Anyaszent egy ház-
nak. aférfiu is feje az Aszonynak. 4. az Anyaszent egy ház 
egy test lévén akristusal. a férfiu is egy test az Aszonyal. 
5 akristus szereti az Anyaszent egy házát. és az Anyaszent 
egy ház tiszteli a kristust., eképen kel lenni a férfiunak is 5 

feleségéhez, és az Aszonynak férjéhez, 6 A kristus soha 
el nem hagyta Anyaszent egy házát, hasonlo képen a 
férfiu és az Aszony egymástol meg nem válhatnak hanem 
tsak ahalála által valamelyikének. 7. A kristus minden-
ben az Anyaszent egy ház jovát. és hasznát tekénti, az 10 

Anyaszent egy ház is azon igyekezik hogy az ö ditsöségit 
kereshese. igy kel bánni a férfiunak is azö feleségivel, és 
az aszonynak az ö férjivel. 

3. Articulus 
A házaságnak akadályirol. 

K kitsoda szolgáltattya ki ezt a szenttséget? 
F A Theologusok eziránt meg nem egyeznek egymásal. '5 

az Anyaszent egy haz is eröl nem végezet, mivel nemel-
lyek azt tarttyák hogy a hazasulo személyek. a parochus 
és más bizonyságok elött egy másnak tett fogadásokal. 
szolgaltattyák magoknak a szenttséget. némellyek [115a:] 
pedig azt tanittyák, hogy a parochus fogadást tétetvén a 20 

házasulando személyekel. a bizonyságok elött, és áldást 
adván reájok. ö szolgáltattya ki ezt a szenttséget nezd 
meg mit mondanak ez iránt atheologusok. 

K Kitsodák vehetik fel a házaságnak szenttségit? 
F Mind azok, kik az ahoz valo idöt el érték, és a kiknek 25 

házaságokot valamely akadály meg nem gátolya 
K Hány esztendös korában lehet valakinek meg háza-

sodni.? 
F A férfiunak lehet tizen ötödik esztendös korában. 

aleánynak tizen harmadik esztendös korában. 30 
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K Melyek azok az akadályok. amelyek meg gátollyák 
aházaságot? 

F Azok két félek, némellyek aházaságot.. semmivé 
valova teszik, ámbár az esküvés már meg volt is. vagyon 

5 meg olyan akadály. a melyre valo nézve, meg nem háza-
sodhatni. de a házaságot semmivé valová nem tészi. ha 
már meg volt az eskuvés. az elsöket nevezik dirimens 
akadályoknak, a töbit nem dirimens akadályoknak 

K Melyek361 adirimens akadályok? 
10 F Elöször a meg tsalatkozás. 2 arend, 3 atisztaságrol 

valo fogadás tétel. 4. az atyafiság. 5 abün, 6. akülömbözö 
vallás, 7 az eroszak tétel. 8. az egyházi rend, 9 házaság-
nak kötele, 10 a szövettség. 11. atehetetlenség. 12. a lopva 
valo házaság. 13 az el ragadás. 

15 K Melyek a nem dirimens akadályok? [115b:] 
F Az Anyaszent egy háznak tilalma. a másal valo 

mátkasodások, a tisztaság fogadás tétele. 
K leheté az Anyaszent egy háznak olyan akadályokot 

rendelni, melyek aházaságot semivé valová tehetik? 
20 F Igen is lehet. és mindenkor is ugy tselekedet 

Ezeket az akadályokot rend szerént ezen deák versekel 
mondgyák ki. 

Error, Conditio, votum, Cognatio Crimen, 
Cultus disparitas, vis ordo, ligamen honestas, 

25 si sis affinis, si forté Coire nequibis, 
Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae. 
si parochi et duplicis desit praesentia testis. 
Haec facienda vetant. Connubia, facta retractant, 

361 Melyek [Melyékböl javítva az ékezet áthúzásával.] 
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4 Articulus 
Az akadályokrol melyek aházaságot semire valová 

teszik. és a melyeket dirimens akadályoknak nevezik. 

K Mit értesz ameg tsalatkozásnak akadályán? 
F Értem azt, hogy a házaság semire valo a mikor meg 

tsalatkoznak aszemély iránt melyet el akarnak venni, 
példának okáért péternek az a szándéka hogy el vegye 
Ersokot., de ötet meg tsallyák, és Ilonának tészen igére- 5 

tet, gondolván hogy a362 légyen Ersok, az ö házasága 
[116a:] tehát Ilonával semire valo. 

K Miért teszi semire valová aházaságot az illyen tsalat-
kozás? 

F Mert az igeretnek valoságát el fedezi; a mely nélkül10 

nintsen igazán valo házaság. 
K Hát ha péter azt gondolya hogy a szemely akit el 

akar venni nemes, okos, és gazdag, de a házasága után 
meg tsalatkozik mind ezekben. akor semire valoé az ö 
házasága? 15 

F Nem mivel. tsak magában a személyben valo meg 
tsalatkozás teszi aházaságot semire valová. ki veszem 
mind azon által arendben valo tsalatkozást. 

K363 Mit értesz a rendért valo akadályon? 
F Ertem azt. midön valaki valamely rab személyt364 20 

veszen el nem tudva. akor aházaság semire valo. 
K Miért rendelte az Anyaszent egy ház ezt az akadályt? 
F Azért hogy a rabságban valo személy az ö urának 

hatalma alat lévén. nintsen szabadságában hogy másnak 
hatalma alá adgya magát. mind azon által hogy ha tudva 25 

veszi el arabságban lévö személyt, akor aházaság jó. mert 
szabad akarattyábol veszen el olyat, a ki más hatalma 
alat vagyon 

362 a [Beszúrás.] 
363 K<Miért> Mit értesz 
364 személyt [t - utólagos beírás a szóközbe.] 
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K Mit értesz a fogadás tételért valo akadályon? 
F Értem a szerzeteseket akik meg esküttek, az olyanok 

[116b:] meg nem házasodhatnak, ha meg házasodnának 
is. az ö házaságok semire valo volna. 

5 K A fogadás tétel miért tészi semire valová aházasá-
got? 

F Az Anyaszent egy ház ezt igy rendelte, mert az ilyen 
fogadásokot lelki házaságnak tarttya., amely akristushoz 
kaptsolya holtig aszerzeteseket., 

10 K Mit értesz az Atyafiságért valo akadályon? 
F Azt hogy meg vagyon tiltva az atyafiak közöt ane-

gyed iziglen valo házaság. 
K Mit értesz a szövettségért valo akadályon? 
F Hogy erre meg felelhesek azt kel meg tudni hogy 

15 három féle szövettség vagyon. 1. aházasági szövettség. 2 
az ollyan szövettség amelyben esik valaki a szabad, vagy 
házas aszonyal valo vétekért, 3 akereszttség kori, vagy 
abérmáláskori lelki szövettség, ezek a három féle szövett-
ségek., dirimens akadályok lehetnek de külömb féle ké-

20 pen. 
K Miben áll aházasági szövettségnek akadálya? 
F Abban hogy a férfiu azö feleségének attyafiaival. 

szövettségben esik, hasonlo képen az aszony is az ö 
férjének attyafiaival., ha valamelyik akettö közül meg. 

25 hal. a másika el nem veheti meg holt házas tarsának 
negyed íziglen valo attyafiát, mivel házasága semire valo 
lenne, 

K Miben áll a szabad, vagy aházas aszonyal vétekért 
valo szövettségnek akadállya? 

30 F. Abban hogy szövettségben esnek minden attyafiai-
val [117a:l annak aszemélynek, akivel vétkeztenek. és ha 
minek után közösültek365 volna valamely szemelyel. el-
veszik annak második iziglen valo attyafiát. aházaság 
semire valo. 

365 közösültek [Második ö-ü-ből javítva.] 
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K Miben all a lelki szövettségnek akadálya? 
F Abban. 1. hogy szövettségben esik az aki keresztel. 

a gyermekel akit keresztelt, és annak attyával. és anyával. 
ugy hogy aki keresztelt meg nem házasodhatik soha se 
a gyermekel akit keresztelt, se annak attyával. vagy anyá- 5 

val. 2 szövettség lévén agyermek., és akereszt atya és 
Anya közöt, ugy hogy meg nem házasodhatik a kereszt 
atya. vagy anya kereszt fiokal. vagy leányokal. 3. szövett-
ség lévén a kereszt atya és anya közöt, és a gyermeknek 
attya és annya közöt, ugy hogy se akereszt atya, se 10 

akereszt anya meg nem házasodhatik a gyermeknek at-
tyával vagy anyával366 ha valamelyik özvedgyé marad-
na, mert a házaság semire valo volna 

K A testi szövettség miért akadálya aházaságnak? 
F ugyan azon ókbol, a melyböl az, az atyafiság? ,5 

K Hát a lelki szövettség miért? 
F Mert az Anyaszent egy ház azt ugy tekénti mint 

atyafiságot 
K Mit367 értesz abünért valo akadályon? 
F Értem agyilkoságban. vagy a házaság törésben valo. ^0 

esést. olyan formán amint ezt meg fogom magyarázni. 
1 valaki meg öli feleségit azért hogy azt a személyt 

akivel házaság törésben él elvehese. vagy is annak az urát 
öleti meg, hogy ha azután el veszi azt a személyt a háza-
ság. [117b:] semire valo, ámbár ha semi igéretet nem tet 25 

volt és elöször annak a személynek, vagy ha tudtára nem 
volt is az Aszonynak agyilkoság., hasonlo képen az 
aszony is aki meg öletné az urát hogy mást vehetne el. a 
kivel házaság töresben élt, vagy annak feleségit. a kivel 
házaság törésben éll. 30 

2 Hogy ha azért tselekeszik agyilkoságot hogy egy 
másnak368 fogadást tettek, hogy egy mást el veszik az 

366 anyával <v> ha valamelyik 
367 Mit <el> értesz 
368 egy más<ft>nak [Törlés a sor végén.] 
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özvegységkor aházaság akor semire valo volna, ámbár há-
zaság törésben nem éltenek volna is együt, anak elötte, és 
ha semi része nem let volna is a más resznek agyilkoságban 

3. Egy házas személy házaság törésre adgya magát. 
5 olyan igéret alat. hogy el veszi az férje. vagy a felesége 

halála után azt akivel házaság törésben elt, azután ha a 
férje. vagy a felesége meg halna., aházaság törö személy. 
elnem vehetné azt a személyt akivel vétkezet, mivel az 
igéretért. a melyet még házas korában tett, és az igéretért 

10 valo házaság törésért, a házaság semire valo volna. 
4. Egy olyan ember aki házas lévén ujontában meg 

házasodnék. még özvegysége elött, aházaság törésért 
amelyben eset,369 ha azután özvedgyé maradna az elsö 
feleségitöl, az ö házasága semire valo volna amásodiká-

15 val, mivel még házas korában vette volt el, annál is inkáb 
hogy ha aszemély akit el vett. tudta hogy nem özvegyhez 
ment, mert ha meg tsalatot aházaság azután nem lenne 
semire valo. [118a:] 

K Miért rendelte az Anyaszent egy ház ezt az akadályt? 
20 F Azért hogy meg gátolya aházaságban lévö szemé-

lyeknek az olyan házaságokért vétekben valo eséseket, és 
hogy a házasági hüség jobban meg tartassék 

K Mit értesz a külömbözö valláson valo akadályon. 
F Értem azt hogy meg vagyon tiltva akeresztyéneknek, 

25 a hitetlenekel valo házaság, kik nintsenek meg keresztel-
ve, más képen az olyan házaság semire valo volna 

K Miért rendelte az Anyaszent egy ház ezt az akadályt? 
F Azért 1. mert az olyan házaság nem lehetne szent-

tség. 2. azért hogy meg oltalmaza ahiveket ahitnek el 
30 vesztésétöl, ahitetlenekel valo szövettségért 

K A Catholicusoknak az eretnekekel valo házaságok 
semire valoé? 

F Ámbár meg legyen is tiltva, de nem semire valo hogy 
ha más képen. nintsen valami más akadály. 

360 eset [Beszúrás.] 
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K Mit értesz az eröszakért valo akadályon? 
F Értem azt, hogy aházaság semire valo mikor valame-

lyik rész nem szabad akaratbol veszi el amásikát, és hogy 
arra eröszakal veszik vagy köteledzik. 

K Miért rendelte az Anyaszent egy ház ezt az akadályt. 5 

F Azért, mert 1. aházasághoz tellyeségel szükséges 
aszabad akarat, semi pedig ugy nem ellenkezik aszabad-
ságal mint az erö szakoság. 2. azért hogy a hatalmasok 
az [118b:] iránt senkit ne eröltessenek. 

K Mit értesz az egy házi rendért valo akadályon? 10 

F Ertem azt. hogy aki az egy házi rendben kötelezte 
magát, meg nem házasodhatik., és hogy egy subdiáco-
nusnak. házasága engedelem nélkül semire valo volna. 

K Mit értesz aházaság köteliért valo akadályon? 
F Értem azt, hogy aházasok másodszor meg nem háza-15 

sodhatnak. hanem ha özvedgyé maradnak, mert mind 
adig kötélben lévén, magokal nem szabadok 

K Hát sok ideig valo távul370 létele miat egy férfiunak, 
vagy aszonynak nem leheté ötet holtnak tartani és meg 
házasodni? 20 

F Nem lehet akár mely sok ideig tarttson atávul valo 
létel, hogy ha tsak bizonyosan nem tudgyák halálát. 
mivel törtenik némelykor hogy husz. vagy harmintz esz-
tendö mulva is viszá tér agazda házához. 

K Mit értesz atehetetlenségen valo akadályon? 25 

F Értem azt, amidön tellyes lehetetlen eleget tenni a 
házasági köteleségnek. akor aházaság semire valo. hogy 
ha pediglen az a tehetetlenség aházaság után kezdödöt. 
aházaság jó. 

K Hát ha az a dolog valamely babonaságbol történt. 3C 

mit kel tselekedni? 
F Akor az imádsághoz kel fogni. és nem kel más-

[119a:]féle babonaságal orvoslani, mivel anagy vétek 
volna 

310 távul [v-H-ból javítva.] 
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K Mit értesz a lopva házaságért valo akadályon.? 
F Értem azt, hogy a házaság jó lehesen az egy háznak 

szine elött kel meg lenni. (in facie Ecclesiae.)371 aparo-
chus és abizonyságok elött. 

5 K Hány bizonyság kivántatik.? 
F kettö vagy három elegendö. a Tridentinumi ConCili-

um szerént. 
K Mit értesz az el ragadtatásért valo akadályon? 
F Értem azt a midön valamely személyt el ragadnak 

10 a szüléi, vagy tutori akarattyok ellen, akit is el nem 
vehetik mind adig, valamég szabados helyre nem teszik. 
másként a házaság semire valo 

K leheté tsak könyen az Anyaszent egy ház dispensatio-
jához vagy engedelméhez folyamodni. hogy meg lehesen 

15 házasodni ámbár dirimens akadálya legyen is? 
F. Nem lehet, hogy ha tsak valamely nagy ók nem viszi 

arra, nézd meg mit mond ez iránt a Tridentinumi Concili-
um. A mi aházaságot illeti, vagy nem kel semi engedelmet 
adni, a dirimens akadályok iránt, vagy ha adnak is de 

20 ritkán legyen az, és igen nagy okért, és az engedelem 
ingyen legyen. A mi amásodik izen valo atyafiságot illeti, 
arra nem kel soha engedelmet adni. hanem tsak a nagy 
fejdelmeknek. és a közönségesen valo jóért, 

[119b:] 5 Articulus. 
Az olyan akadályoknak Magyarázattya, a mellyek. nem372 

teszik semivé. hanem tilalmasá a házaságot. 

K Mellyek azok az akadályok a melyek nem teszik 
25 semire valová aházaságot hanem tilalmasá? 

F 1 Az Anyaszent egy ház tilalma. 2 amátkás személy-
nek., másal valo mátkásodása, 3 atisztaság. meg tartásá-

371 Ecclesiae. [A kéziratban hiányzik a végző zárójel.] 
372 nem [ne-m-bő\ javítva.] 
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nak,373 vagy valamely szerzetben valo menetelnek foga-
dása. 

K Mit értesz az Anyaszent egy ház tilalmának akadá-
lyán? 

F Értem azt, hogy vétek az Anyaszent egy ház tilal- 5 

ma374 ellen meg házasodni némely idökben., némely 
helyeken. némely személyekel. és bizonyos rend tartás 
ellen. 

K Mitsoda idökben tilttya az Anyaszent egy ház ahá-
zaságot? 10 

F Advent elsö vasárnaptol fogvást., viz kereszt másod 
napjáig. és hamvas szeredátol fogvást, husvét után va-
lo375 elsö vasárnapig. 

K Mitsoda ez iránt az Anyaszent egy ház akarattya? 
F Ezel azt akarja, hogy a hivek nagyob szorgalmatosá-15 

gal foglalatoskodgyanak az Isteni szolgálatban, a böjti 
napokban az Anyaszent egy ház ez iránt a szent péter, és 
[120a:] szent Pál akarattyokot követi. akik arra intik a 
házasokot, hogy azokot a szent napokot a meg türközte-
tésben tölttsék, de mind azon által. egyenlö akaratbol 20 

legyen az. 
K Mit kel tselekedni az olyanoknak. kik valamely 

nagy okért. szabadságot nyernek hogy meg házasodhasa-
nak? 

F Az olyanoknak minden pompa és vendégség nélkül 25 

kel végben vinni lakadalmakot, és mint egy tsak titkon. 
K Mitsoda helyeken tilttya az Anyaszent egy ház a 

házaságot? 
F Az Anyaszent egy ház tilttya raindenüt másut aháza-

ságot hanem a templomban. hogy ha arra engedelem.376 30 

nintsen, a templom is. a parochia temploma légyen 
373 meg tartásának, [s-í-ből javítva.] 
374 tilalma(nak}> ellen [Szóvégi a-á-ból javítva az ékezet áthúzásá-

val.] 
375 valo^m^elsö 
376 engedelem. [le-m-bőY! javítva.] 
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K Mitsoda személyekel tilttya az Anyaszent egy ház 
aházaságot? 

F A hitetleneken377 kivül; akikel aházaság semire va-
lo, tilttya aházaságot az eretnekekel. szabadság nélkül, és 

5 az exCommunicatusokal. mivel az Anyaszent egy ház. az 
olyanoknak osztogattya aszenttségeket akik az ö kebelé-
ben vannak 

K Mire kel vigyázni az Anyaszent egy ház parantso-
lattya szerént aházaság elött? 

10 F Arra hogy három vasárnapon. vagy innep napon ki 
hirdesék a templomban. a házasulando személyeknek 
házaságokot 2. jól meg visgállyák akét résznek állapot-
tyát. hogy ha a házaságra elegendö szabadságok vagyo-
né. [120b:] 

15 K Miért rendelte az Anyaszent egy ház ezt a ki hirde-
tést.? 

F 1 Azért hogy meg lehesen tudni, ha nintsené vala-
mely akadálya aházaságnak. 2 Azért hogy ahivek imád-
kozanak. ahazasulando személyekért. 

20 K Miben áll az eljedzésnek akadálya? 
F Aban. hogy nem lehet el venni egy személyt aki 

másal jegyben378 vagyon, mind addig még tart amátka-
ság. 

K A házaságot379 miért akadályoza ajegyben valo 
25 létel? 

F Azért, mert aki igeretet tett valakinek, azt meg is kel 
tartani. és380 azt meg nem szegheti vétek nélkül 

K Mikor lehet amátkásoknak meg válni, ugy hogy 
szabad lehesen másal meg házasodni.? 

377 hitetleneken [Első n - megkezdett A>ból javítva.] 
378 jegyben [g-d-ből javítva; v helyén felfelé húzott szárú betűt (6-t?) 

kezdett.] 
379 hazáságot [Ékezethiba.] 
380 és <t> azt 
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F Mikor halála történik valamelyikének., akettö kö-
zül, mikor mindenik rész reá áll a meg válásra. 

K Mitsoda fogadások azok a melyek nem teszik semire 
valová aházaságot hanem tilalmasá? 

F A tisztaságnak, vagy valamely szerzetben valo mene- 5 

telnek fogadása. 
K Miért teszik tilalmasá ezek afogadások aházaságot.? 
F Mert nagy vétek az Istennek tett fogadás ellen tsele-

kedni. 
K Mit kel az olyannak tselekedni aki minek utánna 10 

fogadást tett381 volna meg házasodot? [121a:] 
F Hogy ha az olyan házasága elöt fel szabaditatot, meg 

hazasodhatik. de ha fogadását meg szegte. nagy vétket 
tselekedet, és mentöl hamaréb engedelmet kel kérni, és 
penitentziát tartani. 15 

K Az olyan fogadás miért nem tészi semire valová 
aházaságot. 

F Mert az Anyaszent egy ház azt tanittya, hogy tsak 
a solemnis fogadások tészik semire valová a házaságot., 
az Anyaszent egy házon áll. hogy a dirimens382 akadá- 20 

lyokot ugy állittsa fel amint jóbbnak itéli. 

6 Articulus. 
Hogy miképen kel készülni aházasághoz. és kel. 

eltölteni a lakadalmi napot 

K Mitsoda végre kel meg házasodni? 
F 1 Hogy az Isten félelmivel békeségben élhesen a 

személyel akit el veszen. 2. hogy gyermeke lévén. azt 
keresztyéni modra nevelhese. 3 a testi kivánságot meg 25 

zabolázhasa. 

381 fogadást tett (f) volna 
382 dirmens [Másutt dirimens] 
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K Miképen kel tselekedni hogy békeségben lehesen 
élni a házaságban? 

F 1 Azon kel igyekezni hogy Isten félö személyel lehe-
sen az egyesülés. 2. arra kel vigyázni a menyiben lehet 

5 hogy egyenlöség legyen mind az esztendös korban, mind 
a joszágban, mind arendben, mind a természetben., mind 
a hajlandoságban. [121b:] 

K Hogy kel készülni a házasághoz.? 
F A könyörgésekel., jotselekedetekel. a szenttségekhez 

10 valo járulásal.383 

K Mit lehet mondani az olyanokrol. akik házaságok-
kor.384 tsak ahejában valoságban foglalatoskodnak. a 
nagy költtségben, vigaságban., és akik noha a gyonást el 
ne mulasák is, de tsak szokásbol tselekeszik. vagy hogy 

15 a pap köteledzi arra, de akiknek, olyan állapotban va-
gyon az elméjek hogy az Isten felöl nem is gondolkod-
nak? 

F Az olyanok nem keresztyéni modra házasodnak 
meg, el is távoztattyák házaságoktol az Isten áldását. és 

20 a lakadalmok után, nagy keserüségeket fognak meg kos-
tolni. 

K Mit kel tselekedni az esküvéskor. és a lakadalom-
kor.? 

F Nagy buzgoságal kel kérni az Isten áldását. aházasá-
25 gokra, akik jelen vannak, azok is kérjék az Isten kegyel-

mét az uj házasokra 
K Miképen kel tölteni a lakadalomnak napját? 
F Az olyan szent nap amelyet meg nem kel szeplösiteni 

az olyan rendeletlen vigaságokal., a melyek ellenkezné-
30 nek a keresztyénségel. 

K Nem szabadé az uj házasoknak alakadalmokon385 

el hini attyafiokot és jó akarojokot? [122a:] 
383 jámlásal. [Első /-s-ből javítva.] 
384 házaságokkor. [kor-hoz-bó\ javítva.] 
385 alakadalmokon [d-/-bőljavítva;] el<(hivni) hini [a javítás a törlés 

alá írva, lap alján.] 
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F A mind szabad, mind illendö, a szent Irásban lattyuk 
hogy a kristus el ment a lakadalomra, hanem tsak a 
részegséget., tántzot, illetlen beszédet kel ki rekeszteni a 
keresztyeni lakadalombol. 

K Leheté még mást is jovallani az uj házasoknak.? 5 

F Jóbb tanátsot nem lehet nékik adni, mint a melyet 
Raphael Angyal adot Tobiasnak, hogy a három elsö 
éttzakát a meg türköztetésben tölttse el. az Anyaszent 
egy ház azt jovallya hogy az uj házasok leg aláb az elsö 
napon meg türköztessék magokot. de egyenlö akaratbol. 10 

7 Articulus 
A házasoknak egymáshoz valo köteleségekröl 

15 

K Miképen kel a keresztyéneknek magokot viselni 
aházaságban? 

F Nagy okoságal tiszteségel. tisztaságal., és nem okta-
lan állat módgyára, valamint ahitetlenek., akik az Istent 
nem üsmérik. és akik el hagyák magokot merülni minden 20 

rosz kivánságokban 
K A házasoknak egy máshoz valo köteleségek mitso-

da? 
F Azt meg lehet látni a386 szent péter elsö leveléböl, 

Tobiásnak az egész könyvéböl. de ezeken kivül azt 25 

mondhatni hogy az, azö köteleségek hogy egy mást szere-
sék, segittsék egymásnak szenvedgyenek, békeségben él-
lyenek. [122b:] 

K Mellyek rend szerént azok a fogyatkozások a mel-
lyek fel háborittyák abékeséget aházaságban., és a mel- 30 

lyeket el kel kerülni aházasoknak.? 
F A mod nélkül valo nagy szeretet, amely is anyira 

terjed, hogy a rosz kivánságokban és a vétekben egymás-
nak hizelkednek, azután az egy más ellen valo gyanako-

386 a ^szent leveleiböl.^ szent péter elsö leveléböl, 
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dás, hüségtelenség. veszekedés. az egy másnak valo nem 
szenvedés. 

K Miképen kel a férfiaknak magokot viselni a felesé-
gekhez.? 

5 F Szeretni kel öket, kegyeségel kel vélek bánni, jó 
példát kel nékik adni, kedv keresésel kel hozájok lenni, 
adolgokot elöttök elne titkolyák. anyiban. a menyiben az 
okoság azt meg engedi, elne szenvedgyék azt, hogy a 
feleségek uralkodgyék rajtok., hanem mindenkor meg 

10 tarttsák aföséget 
K Miképen kel az Aszonyoknak magokot viselni a 

férjekhez? 
F Tisztellyék és betsüllyék öket, nékiek engedelmes-

kedgyenek, ha szinte haragos természetüek volnának is. 
15 igyekezenek ajó erkölcsre vezetni urokot,387 jó példákal 

nyérjék meg öket az Istennek. békeséges türök legyenek, 
az urok joszágát meg kimellyék. 

K Miképen kel az Aszonyoknak magokot ruházniok? 
F Tisztességesen kel lenni kinek. kinek amaga rendi-

20 (123a:]szerént, magokot ne festtsék,388 a tzifraságokban 
ne bujálkodgyanak, mivel szent Péter tilttya akeresztyén 
Aszonyoknak. atzifra ruhát, és aköves öltözeteket., 

K Hátha a férjek tellyeségel azt akarják hogy tzifrán 
járjanak, kellé abban engedelmeskedni nékiek? 

25 F Igen is kel. engedelmeskedni a férjeknek, de olyan 
formán. hogy az ö tzifraságok ne ellenkezék a szemérme-
teségel. se a magok rendekel. és hogy Esthert, azt a szent 
királynét kövessék. az az, hogy kedvek ellen visellyék 
atzifraságot. és hogy ha. az urok meg engedi, akor kö-

30 zönségeseb ruhában járjanak. valamint keresztyén Asz-
szonyokhoz illik. 

387 urokot, [Első o-a-nak is olvasható; urokot a. m. urukat.] 
388 festtsék, [k-g-böl javítva.] 
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K Miképen kel viselni magokot389 aházasoknak. mi-
dön valamely bajban vagy nyomoruságban esnek? 

F Még elöre kel azokot magokra várni. mivel azok 
meg válhatatlanok aházasági rendtöl. de békeséges türé-
sel kel azokot el veni. és az Istennek áldozni bünöknek 5 

botsánattyára, egymást pedig segittsék és vigasztallyák. 
a szenvedésben. 

8 Articulus 
A házasoknak gyermekekhez valo hivatallyokrol. 

K Mivel tartoznak az Atyák és Anyák gyermekeknek 
mihent születnek.? 

F 1 Azal tartoznak hogy halogatás nélkül meg keresz-10 

teltessék, 2. jó életü kereszt Atyákot, és Anyákot vá-
[123b:]laszanak, 3 magokal ne hálasák egy ágyban, esz-
tendös és egy napi koráig. 4. nagy vigyázásal legyenek 
reájok. 

K Mitsoda fö képen az Anyák kötelesége a midön ,5 

terhesek, 
F 1 Hogy ugy vigyázanak magokra., és ugy meg ki-

méllyék magokot., hogy semi olyan veszedelemnek okai 
ne legyenek., amelyért idö elött kellene el szülni gyerme-
keket,. 2. penitentzia tarto lélekben szenvedgyék mind 20 

azokot a nyavalyákot és fájdalmakot amelyeket szenved-
nek terhes voltokban és szülésekben 

K Mit kel tselekedni az Anyáknak agyermek ágyok 
után? 

F. Magoknak kel szoptatni gyermekeket hogy ha le-25 

het; valamint azok a szent Aszonyok tselekedtek akikröl 
szól az Irás, a szent Atyák is jovallották ezt a keresztyén 
Aszonyoknak, de ha tellyeségel azt véghez nem vihetik, 
jó erkölcsü, és jó természetü dajkáknak adgyák, és mi-
hent a meg lehet, magokat bé avattassák. 30 

389 magokot [mágokotból javítva az ékezet áthúzásával.] 
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K Mitsoda szándékal. kel az Aszonyoknak atemplom-
ban menni, hogy magokot bé avatassák? 

F 1 Hogy az Istennek hozájok, és gyermekekhez valo 
kegyelmiért hálákot adgyanak. 2. hogy az Istennek aján-

5 lyák gyermekeket; kérvén hogy vegye gondviselése alá 
öket, 3. hogy bünöknek botsánattyát kérjék, [124a:] 4. 
hogy gyermekek jól nevelésére kegyelmet nyerhesenek 

K Mire kel vigyázni az Atyáknak. és Anyáknak hogy 
keresztyéni képen nevelhesék gyermekeket, gyermeksé-

10 gektöl fogvást. mind adig az ideig a midön már egy 
kevesé nagyobak? 

F 1. Idején kel öket avallási dolgokhoz szoktatni, azo-
kot szeretetni is kel vélek. 2. semi roszra valo hajlandosá-
gokot el nem kel szenvedniek. 3 semit nem kel elöttök 

15 mondani vagy tselekedni, olyat, ami el fordithatná öket 
ajó erkölcstöl. 4. nem kel meg engedni hogy leány gyer-
mekekel; vagy rosz erkölcsü férfiu gyermekekel társal-
kodgyanak. 5. meg kel büntetni ha szó fogadatlanok. de 
harag nélkül, 6. olyan mestert kel mellettek tartani. a ki 

20 jó erkölcsü legyen, a ki avallást szerese. kövese, a midön 
pedig azt az idöt el érték, egyedül kel öket hálatni 

K Mivel tartoznak az Atyák, és Anyák az ö fiokhoz, 
akik már. agyermekségböl ki költenek.? 

F kegyeségel kel vélek báni, meg ne szomorittsák. és 
25 ha valami kedvetlenséget kel is hozájok mutatni. azt 

szeretettel tselekedgyék. 2. Idején gondolkodgyanak felö-
lök, hogy miképen helyheztessék el öket az ö rendek 
szerént. 3. ne eröltesék hajlandoságokot valamely rend-
nek választására, 4.390 igyekezenek azon hogy gyerme-

30 kek az egyeségben élyenek, egymásal. anak okáért egyen-
lö szeretetet mutasanak hozájok. [124b:] 

K Mivel tartoznak az Anyák. aleányokhoz. akik már 
a gyermekségböl ki költenek.? 

F Az ö elméjeket nem kel nevelni ahejában valoság-

390 4. [Beszúrás a szóközbe.] 
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ban. hogy tsak. atántzot, és a tzifraságot szeresék. na-
gyon kel reájok vigyázni, idején kel öket szoktatni ado-
logra,391 hogy had tanulhasák meg idején ajó gazd-
aszonyságot., és annak hivatallyát., szeretessék vélek az 
imádságot, ajó könyvek olvasását, és a szegényekel valo 5 

jó tételt, kegyeségel kel vélek bánni, okoságal. inteni, 
nem kel hajlandoságokot eröltetni. vagy a házaságra., 
vagy az apátzaságra. 

9 Articulus 
A tselédes gazdáknak, és gazdaszonyoknak tselédgyekhez 

valo hivatallyokrol. 

K Miképen kel a gazdáknak. és gazdaszonyoknak 
magokot viselni atselédgyekhez? ,0 

F Ugy kel magokot tekénteni hogy áttyok, annyok, és 
gondviselöjök lévén tselédgyeknek, öket szeretni kel, 
mind lelki, mind testi szükségekröl kel gondolkodniok. 
ezt a köteleséget pedig oly nagynak kel tartaniok. hogy 
azokrol az Isten még számot kér töllök. 15 

K Miképen kel vigyázniok azö lelki szükségek-
re? [125a:] 

F 1. Azon igyekezenek hogy engedelmesek. legyenek, 
az Istennek., és az Anyaszent egy háznak. 2. oktassák 
öket avallásnak leg föveb részeire., és rendeknek hiva- 20 
tallyira. 3. hogy az Isteni szolgálatra atemplomban el 
menyenek, 4. azt nem kel el szenvedni hogy részegesek. 
esküvök, játékosok, vagy henyélök legyenek., 5 nékik jó 
példát adgyanak, 6. el kel botsátani az olyanokot kik 
magokot meg nem akarják392 jóbbitani, ne hogy a többit 25 
el ronttsák. 7 mutassák kegyeségel. magokot az olyanok-
hoz, kik keresztyéni modra élnek, és hivatallyokot vég-

391 adologra, é̂ŝ > hogy 
392 akarják (be^jóbbitani, 
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ben viszik, igen nagy társalkodásban ne legyenek vélek, 
"mert a kevélyeké tenné. 

K Miképen kel vigyázniok testi szükségekre? 
F Fizetéseket szorgalmatoságal. meg fizesék, és meg 

5 adgyák amiben szegödtek, amiben lehet segittsék öket, és 
házok népit, tisztességesen helyheztessék el mindenikét, 
a maga rendi szerént. és jutalmaztassák meg szolgálat-
tyokot. 

X Rész 
Az Imádságrol közönségesen 

Elsö Articulus 
Hogy mitsoda az imádság és a hány féle 

K Mitsoda az imádság? [125b:] 
10 F A léleknek az Istenhez valo fel emelkedése. 

K Miképen emellyük fel lelkünket az Istenhez? 
F Mikor ötet ditsérjük és imádgyuk. jótéteményiért 

hálákot adunk. kegyelmit kérjük, vagy amikor néki ajan-
lyuk magunkot, jovainkot. tselekedetinket. szenvedésin-

15 ket, ez igy lévén, öt féle imádság vagyon imádás, ditséret, 
háláadás, kérés, és ajánlás. 

K Hány féle képen lehet végben vinni az egyikét ezen 
ött imádságnak? 

F Azt végben lehet vinni belsö vagy külsö képen kö-
20 zönségesen vagy különösön. abelsö képen valo imádság 

az, a mely aszivnek belsö részéböl származik, és a mely 
külsö képen ki nem tettzik, ezt az imádságot393 elmében 
valo imádságnak nevezik, Oratio mentalis. akülsö képen 
valo imádság az, a mely külsö képen ki tettzik. a szozat 

25 által. ezt az imádságot nevezik szoval valo imádságnak.. 
Oratio vocalis de azt meg kel tudni hogy a szoval valo 
imádságnak. belsö képen valonak is kel lenni. hogy jó 

393 imádságot <^ku) elmében valo 
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legyen nem tsak külsö képen valonak. ugy hogy a sziv 
meg egyezék. a szájal., mert más képen semire valo vol-
na, a közönségesen valo imádság a, midön a hivek együt 
imádkoznak atemplomban. akülönösön valo pedig a., 
mikor valaki magánoson imádkozik. [126a:] 

K Melyik imádság kedveseb Isten elöt., aközönsége-
s e n3 94 vaióe, vagy a magánoson valo? 

F Mindenik kedves az Isten elött, tsak buzgo legyen. 
mindenikével tartozunk, de a közonségesen valo imádság 
hathatosab magában. mint akülönösön valo mert az ,0 

Anyaszent egy ház. együt imádkozván, ahathatosab Is-
ten elött, mint sem akülönös embernek imádsága, mert 
akor, amint Tertulliánus mondgya, mint egy szent erö-
szakot vesznek az Istenen., a mely eröszak ö elötte kedves 

2 Mert akor agyengék és abuzgoság nélkül valok. 15 

részesülnek abuzgoknak imádságokban. 3 A kristus azt 
mondgya., hogy amidön ketten vagy hárman ösze gyül-
nek az ö nevében, ö közöttök lészen, annál is inkáb 
közötte lészen az Anyaszent egy háznak midön együt 
imádkozik. 20 

K Melyik az imádságok közöt aleg tekélleteseb imád-
ság? 

F Az, amelyre maga akristus tanitot, a melyet Mi 
Atyánknak nevezik.395 mivel ez az imádság magában 
foglallya rövideden396 mind azt; amit lehet kivánni és 25 

kérni Istentöl. 
K A közönségesen valo imádságok közöt, melyik a leg 

tekélleteseb.? 
F. A szent Mise áldozattya mert. 1. ez a szent Áldozat 

(126b:) magában foglallya az imádást, ditséretet, hálá- 30 

adást, kérést, ajánlást, 2 mert akristust akitöl minden 
kegyelem származik. abban az egész Anyaszent egy ház 
ajánlya. 

394 aközönségesen [Második ö és szóvégi e-é-ből javítva.] 
395 nevezik. [neveife.-ből javítva z beszúrásával.] 
396 rovideden [Ékezethiba.] 

1 Reg.l 13 

Apolog Cap 39. 
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2 Articulus. 
Az Imádságnak szükséges voltárol. 

K Honnét tudgyuk az imádságnak szükséges voltát? 
F A kristus parantsolattyábol. példájábol, és amima-

gunk szükségeinkböl 
K Mit parantsol ez iránt akristus? 

5 F Azt parantsollya hogy szüntelen imádkozunk. 
K Hogy lehet szüntelen imádkozni? 
F Az imádság a szivnek kivánsága, hogy ha az a 

kivánság az Istenhez emel minket, és ha az mindenkor 
meg marad., ugy az imádság szüntelen valo. és betü 

10 szerént bé tölttyük aparantsolatot mondgya szent Agos-
ton 

Magyarázat. 
A nem lehet hogy mindenkor térden ályon valaki, sem 

ahogy mindenkor ditsérje, és kérje szájal az Istent. sem 
15 hogy mindenkor belsö képen az Isteni szeretetnek tsele-

kedetét tégye, de lehet mindenkor szeretni az Istent és 
kivánni az ö véle valo meg egyesülést. [127a:] hogy ha ezt 
igazán kiványuk. minden tselekedetinkben az Istent fog-
juk tekénteni, és atselekedetek helyesek lésznek, mert ha 

20 az Isteni szeretet uralkodik szivünkben, ö érette is mun-
kálodunk., ha szinte akoron nem gondolkodnánk is rola, 
ez igy lévén a mindenkori imádság, az Istenel valo meg 
egyesülésnek mindenkori kivánása, és az Istent szüntelen 
valo szeretés, olyan három féle dolog a mely tsak egyet 

25 tészen. tehát a szüntelen valo imádságnak parantsolat-
tyát, akor viszük végben mikor az Istent szerettyük., a mi 
imádsagunk is akor meg szünik. a midön az Istenhez valo 
szeretetünk meg szünik 

K Miért mondád azt, hogy a kristus példájábol meg 
30 láttyuk az imádságnak397 szükséges voltát? 

F Mert akristus mind példa adásával, mind beszédével. 

397 imádságnak <(szükséges}> szükséges voltát? 
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arra akart minket tanitani, ö leg nagyob részit életének 
az imádságban foglalta., egész éttzakákot aban töltötte, 
és midön valamely dologhoz fogot., ahoz az imádságal 
készült. 

K Miért mondád azt. hogy a magunk szükségiböl meg 5 

láthattyuk az imádságnak szükséges voltát?398 

F Mert mi magunktol semi jót és hasznost nem tehe-
tünk. az üdveségre, tsak leg kiseb jó gondolatunk sem 
[127b:] lehet, minden az Istentöl jö akristus által, és tsak 
az imádság által veszük akristus kegyelmét. i0 

K Nem veszüké az Isten kegyelmét aszenttségben is.? 
F Igen is, de a szenttségek ki szolgáltatása mindenkor 

imádságal vagyon. és tsak ami magunk, vagy az Anya-
szent egy háznak imádságiért veszük az Isten kegyelmét, 
a szenttségekben valo reszesülésre, és igy mindenkor tsak15 

az imádságért veszük akegyelmet 

Magyarázat. 
A bizonyos hogy az Isten tsak akönyörgésre adgya 

kegyelmét., minden kegyelemnek pedig kut feje a kristus. 
és hogy tisztán a maga irgalmasága vitte az Istent arra399 20 

minden kérés nélkül, hogy a kristust a földre küldgye a 
vétek után. de azt is akarta. hogy az emberek sokáig 
suhajtozanak az ö el jövetele után, hogy meg érezék reája 
valo szükségeket, és hogy minek elötte ötet el küldgye, 
adig sok ideig kérjék ötet, A kristus el jövén az ö imádsá-25 

gának. és vérének érdeme által. fel álittá Anyaszent egy 
házát. és már most hasznos, és üdveségre valo kegyelmét. 
tsak az Anyaszent egy ház kérésére, és azoknak kérésekre 
adgya meg, kik annak tagjai. Ez igy lévén, a kik400 meg 

398 szükséges voltát? (F Mert akristus mind példa adásával. mind 
beszédével. arra akart minket tanitani,) F Mert mi magunktol ... [A 
törölt mondatot az előbbi Feleletben már leírta.] 

199 arra ^h^ minden kérés nélkül, hogy 
400 a kik ^még^ meg nem igazultak 
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nem igazultak a kristus által. meg nem nyerik [128a:] se 
nem veszik ameg igazulásnak kegyelmét,. hanem tsak az 
Anyaszent egy háznak, és a benne lévö hiveknek imádsá-
gi által.: de mindenkor,401 tsak a kristus Jesus, a maga 

5 vérinek ereje által. tészi érdemesé az imádságokot, se-
mik402 jobban meg nem mutattyák az imádságnak szük-
séges voltát mint ezek. 

K Miért mondád azt hogy az imádságnak szükséges 
voltát, meg mutattya, az Istennek, az embereken valo 

10 tellyes birodalma.? 
F Mert az a tellyes birodalom tselekeszi. hogy mi 

tartozunk ötet imádni, áldani, és ditsérni, néki ajánlani 
tselekedetinket, személyünket, jovainkat, és kérni tölle a 
szükséginkre valokot. 

15 K Az Istennek. sok velünk valo jó téteménye nem 
kötelezé minket az imádságra.? 

F Igen is kötelez, és mindenkori háláadásal tartozunk 
néki. 

K Mellyek azok ajó tétemények, a melyekért háláadá-
20 sal tartozunk az Istennek.? 

F Azok a jó tétemények. vagy közönségesek. vagy 
különösök, vagy személy szerént valok. 

A közönségesek azok, amelyek az egész emberi nemze-
tet illetik, ugy mint a teremtes. akristus halála. &c. 

25 A különösök azok, melyek sokakot illetik, de nem 
[128b:] mindnyájan az embereket, ilyen ameg igazulásnak 
jó téteménye, aszenttségekben. és az Isten igéjében valo 
részesülés. &c. mert noha a kristus minden emberekért 
meg holt is, de mind azon által. mindnyájan meg nem 

30 igazulnak, se mindnyájan meg nem erösitetnek aszenttsé-
gekel. se az Isten igéjével. 

A személy szerént valok azok, amely jó téteményeket 
vett ki ki Istentöl, és veszen minden nap., tudni illik, hogy 

401 mindenkor, [íráshiba.] 
402 semik jobban [k - utólagos beszúrás a két szó közti hézagba.] 
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keresztyénségben neveltettek, hogy az igazságot meg üs-
merték, avétket403 el hagyták, az ideig tarto nyomorusá-
gokot meg probálták. arosz kivánságok végben vitelé-
ben. akadályt találtak. 

Egy szoval semink nints a mit Istentöl nem vettük 5 

volna, és mind azt is valami rajtunk történik, hogy üdve-
ségünkre szolgályon. hálakot kel tehát néki adni minde-
nért, imádni és ditsérni kel ötet, néki kel ajánlani szemé-
lyünket, és mindenünket, kérjük kegyelmét hogy jóra 
fordithasuk ajándékit,404 és minden idöben áldhasuk 10 

ötet. 
K Kiknek kel imádkozni? 
F Mind azoknak. kik az okoságnak idejét el érték. 

mindennek kel munkálodni az üdveségre. a pedig meg 
nem lehet az imádság nélkül. [129a:] 15 

3 Articulus 
Hogy kinek. kel könyörögni és kiért 

K. kinek kel könyorögni? 
F Egyedül az Istennek, mint akitöl származik minden 

jó és kegyelem. és a kristusnak mint egyedül valo közben 
járonknak, lehet kérni a Boldogságos szüzet, a szent 
Angyalokot, és a szenteket. hogy akristusnak esedezenek20 

érettünk. 
K Tsak magunkért kellé könyörögni? 
F A felebaráti szeretet azt hoza magával hogy másért 

is imádkozunk. Imádkozatok egymásért hogy üdvezüllye-
tek, mert igen hasznos az igaznak buzgoságos könyörgése,25 

mondgya szent Jakab. 
K kiért kel imádkozni.? 
F Minden emberekért. apásztorokért, királyokért. fej-

403 avétket <egy> el hagyták, 
404 ajándékit, <es> és [Tollhiba.] 

Conc Trid. sess. 
25. de invocat. 
sanct. 

5. 16. 

Act. 12. 5 Matth. 
5.44. I Tim. 2. 1. 
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delmekért, birákért, atyánk fiaiért.405 jó akaroinkért, 
ellenséginkért, tselédinkért. az eretnekekért, hitetlene-
kért. 

K Hasznos dologé amások406 imádságiban ajánlani 
5 magunkot? 

F Az olyan szent dolog a melyet követték az ó testá-
mentumbéliek az Apostolok és a régi hivek. 

1 Reg 7. 8. judith. 8. 29. 2 Thess. 3. 1. 2. hebr. 13. 18. 

K Az igazak meg halgattatnaké mindenkor amásokért 
valo imádságokban? [129b:J 

10 F Az igazak imadságira adatik meg a bünösök meg 
térések, de mind azok abünösök akikért az igazak kö-
nyörögnek. meg nem térnek; az Isten meg irgalmaz407 

némelyeknek közüllök, igasságot tészen a többinek, és 
meg bünteti öket. meg nem halgatván az408 ö meg térése-

15 kért tett imádságokot 

2. joan. 1. 16 s. Ambr lib 1. de penitent s. Aug tract 102. in s. joan 

K Mit kel kérni másoknak? 
F Mind azokot valamiket magunknak kel kérni. az 

örök életet. alelki és testi jokot. a melyek arra vezethetné-
nek. 

20 K Leheté ahalotakért imádkozni? 
F A szent Irás azt mondgya. hogy igen jó és hasznos 

ahalotakért imádkozni az Anyaszent egy ház ezt minden-
kor követte. 

2 Makab.12.46. s. Aug.lib.de Cura mort Cap l.et ult Conf. lib. 9. Cap 13. 

405 fiaiért. [ié-er-bő\ javítva.] 
406 amások [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával;] imádságiban [a 

- javítva.] <j) ajánlani 
407 irgalmaz [/-z-ből javítva.] 
408 az ^az imads}> ö meg térésekért tett imádságokot 
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K Mitsoda halotakért kel imádkozni? 
F Azokért kik purgatoriumban lehetnek, mivel a kik 

meny országban vannak. azokért nem kel imádkozni, és 
az imádság haszontalan akárhozattaknak. 

K Mit kel kérni a holtakért? 5 

F Az ö könyebüléseket. és meg szabadulásokot. 
K Egy aránsu képen kellé imádkozni mind azokért 

akik purgátoriumban vannak.? 
F Az okoságos dolog hogy leg különösebben imádko-

zanak409 azokért. akikel leg nagyob egyeségel éltenek a 10 

földön, akikhez leg több köteleségel vannak., a kiknek 
[130a:] imádságik leg szükségesebbek lehetnek, egy szo-
val mindenik410 lélekért kel imádkozni. valamint az 
Anyaszent egy ház tselekeszik. 

4 Articulus. 
Az Imádságnak hasznairol. 

K Melyek az imádságnak hasznai? " 
F. Sok számut lehetne elé411 hozni, de ezek a leg 

fövebbek, az imádság által. 1. Mi az Istent tisztellyük. 2 
a jó erkölcsöknek tselekedetiben eléb megyünk. 3. Eröt 
veszünk arra, hogy a kisértetek ellen álhasunk. 4 Az Isten 
haragját meg tsendesittyük, és irgalmaságot nyerünk 20 

mind magunknak, mind másoknak, 5. meg nyerjük kö-
zönségesen mind azokot a miket kérünk, hogy ha azok 
igaságosok., és okosak, az imádsagnak erejéröl. véghetet-
len példát lehet látni. 

joan. 16. 24. s. Aug. in ps. 144. n. 4. et 22. Genes. 25. 21. Exod. 17. 11. Jud. 3. 9. 1 Reg. 1. 
10. 3 Reg. 17. 37. 42. 4 Reg. 13. 4. Tob 12. 12. Act. 16. 25. Act. 28. 8. 

409 imádkozanak (m^ azokért. 
410 mindenik < l̂elk) lélekért [A <̂k)> betűnek csak a szárát írta le.] 
411 elé (ho$) hozni, 
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K követiké mindenkor ezek a hasznok az imádságot? 
F Igen is. amidön az imádság jó, az az, amidön. jó 

készületben vagyon az, a ki imádkozik. aki tsak azt kéri 
az Istentöl, amit kel kérni, és aki azt ugy kéri. a mint kel. 

5 Articulus. 
Hogy mitsoda keszületben kel annak lenni a ki imádkozik 

5 K Mitsoda készületben kel lenni hogy az imádság 
hasznos legyen.? [130b:] 

F. Hogy erre meg felelhesek, azt meg kel tudni, hogy 
az emberek mikor imádkoznak négy féle készületben 
vagy állapotban lehetnek. 

10 Elöször. Amidön valaki akegyelemben vagyon., má-
sodszor. midön valaki halálos vétekben vagyon. de azt el 
akarja hagyni, harmadszor. midön valamely eretnek. va-
loságal. kiványa keresni és meg üsmérni az igazságot. 
negyedszer. midön valaki szeretvén avétket azt el nem 

15 akarja hagyni, hanem gyakorollya, és aki minden nap 
vétket gyüjt a vétkekhez. 

Ez igy lévén, azt mondom hogy azok akik az elsö 
három állapotban vannak, haszonal imádkoznak, de az 
utolsonak imádsága haszontalan, és nem hogy az Isten 

20 haragját meg engesztelné. de sött meg fel gerjeszti. 
K Miért gerjeszti fel az Isten haragját az olyannak 

imádsága a ki nem akar penitentziát tartani? 
F Mert az olyannak imádsága két szinü, mivel tsufság 

kegyelmét kérni az Istennek olyankor, a midön el nem 
25 akarják hagyni avétket, amelyel ötet ingerlik., nem kel 

tehát hogy az a félelem a melyben lehetnek. hogy az 
Istent meg bánttyák imádságokal. el nyomja bennek a 
kegyelemnek ezt a kis sengéjét. melynek kezdete ámbár 
igen kitsiny legyen is, de végtire ameg térésre vezetheti 

30 öket, ez igy lévén abünös. [131a:] aki alázatoságal, és 
bünéhez valamely gyülölségel imádkozik. annak imádsá-
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ga hasznos. ha szinte imádsága egyébre nem használna 
is; hanem hogy412 észre vegye. nyomoruságos voltát, de 
az olyan bünös, aki alázatoság és töredelmeség nélkül, 
vagy valamely kis jó szándék nélkül, az Isten eleiben mér 
menni, ki nem veszi észre hogy az illyen bünös még 5 

imádságával is ingerli. az Istent. hát menyi sok számtalan 
bünösök tselekesznek eképen minden nap. akik tsak szo-
kásbol imádkoznak Istennek. de a szivek másut vagyon 

6 Articulus. 
Hogy mit kel kérni Istentöl. 

K Mitsoda dolgokot kel kérni Istentöl? 
F Mind azt a mi helyes és igaságos. 10 

K Egy formában kellé kérni mind azt., a mit az Istentöl 
kérünk? 

F Olyan állapotok lehetnek a melyeket tellyeségel kel 
kérni, olyanok is vannak., a melyeket bizonyos ók alat 
kel kérni. " 

K Melyek azok amelyeket tellyeségel kel kérni? 
F Az örök életet, és mind azt; valami arra viszen., ugy 

mint a bünnek botsánattyát., a jó erkölcsöket, az Isten, 
és az Anyaszent egy ház parantsolatinak meg üsmérésére, 
és végben vitelére valo kegyelmet, és a mi rendünk kötele- 20 

ségének meg üsmérését. [131b:] 
K Melyek azok adolgok. amiket bizonyos ók alat kel 

kérni? 
F Mind azok melyek az Isten országában és az igasság-

ban vezethetnek minket, de a melyek nem szükséges 25 

módók az oda valo menetelre. 
K Mitsoda ók alat kel kérni az Istentöl azokot a 

dolgokot.? 
F olyan formán kel azokot kérni és kivánni, hogy az 

412 hogy [Beszúrás.] 

677 

joan 15 7. 

Matth 7. s. Aug. 
in ps. 36. 



Isten ugy adgya meg azokat. ha láttya hogy üdveségünk-
re szolgálnak 

K Miért kel sok állapotokot illyen formán kérni Isten-
töl. 

5 F Mert a mi nem szolgál. üdveségünkre., anékünk 
ártalmas, azt pedig igaságal. senem kérhettyük, se nem 
kivánhattyuk. ami ártalmas. 

K Melyek azok a mik minket mind az Istenhez vezet-
hetnek, mind tölle el is távoztathatnak.? 

10 F Mind egészen a világi dolgok, mind a, valamit testi 
jónak és haszonnak neveznek, ugy mint valamely hivatal-
ban lenni inkáb mint413 sem másban., bizonyos szemé-
lyel inkáb lenni egy szövettségben. mint sem másal, tud-
ni, vagy nem tudni bizonyos dolgokot. egy szoval a mi 

15 egyet jóvá tehet. az el vesztheti amásikát. az ilyen állapo-
tokot tehát tsak anyiban kel kérni a mennyiben az Isten 
láttya hogy az üdveségre szükségesek.[132a:] 

7 Articulus 
Az Imádságnak formájárol 

K A midön kérésünk helyes, mi formában kel kérni 
hogy meg halgatassunk.? 

20 F 1 A kristus nevében kel kérni, 2 lélekben. és igazság-
ban. 3. alázatoságal. és töredelmeségel. 4 figyelmeteségel. 
5 bizodalomal. 6 gyakorlatoságal. 

1 A kristus Nevében 
K Miképen kel kérni akristus nevében? 

25 F A kristus Jésus érdemi által. és véle meg egyesülvén 
kérni kel. ami szükséges az üdveséghez, mert ha valami 
mást kérünk az Istentöl. ha azö nevét emlegetnök is. de 
nem kérnénk azö nevében mondgya szent Agoston 

K Miért kel akristus nevében kérni? 

413 mint sem [í-e-ből javítva.] 

Tract. 102. in 
s. Joan 

678 



F. Mert nintsen más név a melyben lehesen üdvezülni, 
nintsen más közben járonk. tsak akristus., és tsak ö általa 
mehetünk az Istenhez. 

K Midön az Anyaszent egy ház a szenteknek esedezik, 
a kristus nevében imádkoziké akor? 5 

F Igen is mert az által nem akar egyebet hanem hogy 
a szentek. velünk együtt meg nyerjék akristus által azt 
amit kérünk, mivel aszentek ugy valamint mi, tsak a 
kristus által mehetnek az Istenhez. [132b:] 

K Mikor az Istent ditsérik, imádgyák, néki hálákot10 

adnak, neki holmit ajánlanak, akristus nevében kellé 
mind azt tselekedni? 

F Igen is mert mind ezek olyan valoságos könyörgé-
sek. amelyek által alélek az Istenhez emelkedik, de mi 
tsak a kristus által emelhettyük magunkot az Istenhez, 15 

tsak egyedül. ö általa is. mehetünk hozája. 
Lelekben és igazságban. 
K Hogy kel lélekben és igazságban kérni? 
F Egész szivböl kel imádkozni., és ohajtani valoságal. 

hogy meg halgattassunk. 20 

K Miért kel lélekben és igazságban imádkozni.? 
F Mert az Isten lélek, és igazság, és azt akarja hogy 

akik ötet imádgyák, lélekben, és igazságban imádgyák, 
a kik más képen tselekesznek, asidokot, és a kétszinüe-
ket. követik. 25 

Alázatoságal, és töredelmeségel. 
K Hogy kel. alázatoságal. és töredelmeségel kérni? 
F ugy hogy fohászkodo. töredelmes szivel legyen a 

kérés, meg tekintvén nyomoruságinkot, szükséginket, 
gyengeséginket, és meg alázván magunkot. vétkeinknek 30 

sulyos terhe alat 
K szükségesé tellyeségel. az alázatoság és atöredelme-

ség az imádsághoz? 
F Igen is, azok nélkül meg nem halgattatunk, [133a:[ 

4 1 4 sanctr [c-í-ből javítva.] 
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K Mitsoda okra valo nézve indithattyuk magunkot az 
alázatos, és töredelmes imádságra? 

F A mi gyengeségünkre,415 szegénységünkre, szüksé-
gunkre, és vétkeinkre valo nézve, és hogy mitsoda szüksé-

5 günk vagyon az Isten segittségire. a mely minket fel 
emellyen, vagy meg tarttson. 

figyelmetességel. 
K Hogy kel figyelmeteségel imádkozni? 
F Figyelmezni kel arra hogy mit kérünk, és kinek 

10 beszéllünk. 
K A fígyelmeteség nélkül valo imádság haszontalané.? 
F Hogy ha szánszándékal. nem figyelmezünk azimád-

ságra. akor haszontalan valo. de hanem szánszándékal 
vagyon, az Isten ami gyengeséginket meg tekénti, és 

15 imádságinkot meg halgattya. 
K Mit értesz a szánszándékal valo figyelmetlenségen? 
F Értem azt. a figyelmetlenséget. amely vagy magában 

figyelmetlen. vagy kezdetében, a magában valo figyel-
metlenség az, a mely által akaratal fordittyák el magokot 

20 az imádságrol., hogy szánszándékal. gondolkodgyanak 
valamely más dologrol.. a kezdetében416 akarattal valo 
figyelmetlenség az. a melyet okoza, vagy az elmének 
akarattal valo imide amoda valo járása, vagy avilági 
dolgokhoz valo nagy szeretet. [133b:] 

25 Magyarázat 
Rend szerént a sziv. arrol foglalatoskodik az imádság-

ban a mit kedvel. Az Isteni szeretet az, mondgya szent 
Agoston. a ki könyörög. és suhajtoz. A szeretet az, aki 
kér; a szeretet az. aki keres: aszeretet az, aki nékünk meg 

30 mutattya az igazságokot, a szeretet az, a ki álhatatosan 
meg tart minket az igazságokban melyeket nékünk ki 

415 gyengeségünk<(nek),re (szegénységünk<(nek)>,re [Mindkét javí-
tás a törlés fölé írva.] 

416 kezdetében {val) akarattal valo 

s.Aug in ps.68. 

s.Aug.in ps.68. 
s.Cypr.de orat 
Domi. 

s.Aug. tract 6. in 
s.joan 
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nyilatkoztatot hogy ha szivünkben leg aláb valamely sen-
gélye az Isteni szeretetnek nintsen, hogy ha abban tsak 
avilági szeretet vagyon., hogy ha tsak akülsö, és ahejában 
valo dolgokra figyelmez, tsak azokrol is fog gondolkodni 
az imádságában., és mindenkor fígyelmeteség nélkül lé- 5 

szen. és azok a figyelmetlenségek. kezdetekben, szánszán-
dékal valok, mert, a vilaghoz valo szeretet, a mely kezde-
te. ennek a figyelmetlenségnek. akarattal valo. 

K Miképen kel el kerülni azokot a figyelmetlenségeket 
a melyek szánszándékal valok kezdetekben? 10 

F Az imádság elött el kel késziteni lelkünket, ne hogy 
ugy tekéntessünk mint olyanok kik az Istent kisértik. 
mondgya a szent Lélek. 

K Miért kisértene valaki azal az Istent, ha az imádság-
hoz nem járul készülettel.? 15 

F Mert az Istent kisértik akor, a mikor azt el [134a:] 
nem kerülik. hogy ötet meg ne banttsák, az Isten ellen 
vétkeznek pedig akor; mikor szánszándékal nem figyel-
meznek az imádságra, az imádság pedig nem lehet figyel-
metes, hogy ha ahoz nem készülnek. 20 

K Miképen kel az imádsághoz készülni? 
F Vagyon távul. valo, vagyon közél valo készület.. 
K Miben áll a távul valo készület? 
F Hogy rendes, és tisztességes életet élyenek. az Évan-

gyélium tanitása szerént, olyan életet. mely a világi rosz 25 

kivánságokhoz ne ragaszkodgyék, foglalatos417 életet. 
K Miért tekénted az ilyen életet., mint egy szükséges 

készületet az imádságra? 
F Mert minden bizonyal. figyelmetlenek lesznek az 

imádságokban, hogy ha nem kivánnak élni az Evangye-30 

liumi tanitás szerént 
K Az olyan keresztyének. akiknek elméjek tele vagyon 

világi dolgokal. nem imádkozhatnak tehát ugy a mint 
kel.? 

417 foglalatos [foglatosból javítva.] 

Eccli 18. 32. 
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F Igen is nem. valamég nem kezdik érezni nyomorusá-
gokot., a világot el nem akarják hagyni, és az Istenhez 
nem kaptsollyák magokat, ezen szándék nélkül. az imád-
ság semire valo. és gyakorta vétkes. 

5 K Miben áll. a közél valo készület? [134b:] 
F Abban hogy magunkban szályunk az imádság elött, 

az Isten eleiben menyünk, gondolkodgyunk valojában 
arrol. a mit akarunk tselekedni, és azon igyekezünk. hogy 
jól imádkozhasunk. 

10 Bizodalomal. 
K Hogy kel bizodalomal. imádkozni? 
F Ugy hogy az imádság hittel legyen. erös bizodalo-

mal. hogy az Isten minket meg halgathat, nékünk irgal-
maságal lehet, és erös reménségel. hogy azt akarjais. 

15 K Mitsoda ók viszen minket arra hogy az Istent bizo-
dalomal kérjük. 

F Ezek az okok. 1. hogy az Isten meg adhattya kéré-
sünket, minket meg gyogyithat akár mely nagy légyen a 
mi lelki vagy testi nyavalyánk. 2 hogy tsak egyedül az 

20 Isten tehet ami lelki szükségeinkröl, öis gyógyithattya 
meg gyengeségeinket, és azt a kegyelmet tsak azal tseleke-
szi aki ötet kéri, 3. hogy akár mely nagyok legyenek 
vétkeink, de azokért kettségben. nem kel esnünk. mert az 
Isten hatalma nagyob még azoknál. 4. azt meg igérte, 

25 hogy kérésünket meg adgya, ha ugy kérjük amint kel. 5. 
hogy a mi üdvezitönk minket segit, nékünk közben já-
ronk. és szószóllónk, 6. hogy sok számu hozánk hasonlo 
bünösök. meg halgattattak, és irgalmasá-|135a:]got nyer-
tenek, 7. hogy a szent Lélek könyörög mi bennünk, és 

30 hogy annak aszenttséges léleknek könyörgése mindenkor 
meg halgattatik. 

Gyakorlatoságal. 
K Mitsoda agyakorlatoságal valo imádság? 
F A hogy mindenkor kel imádkozni, soha félben nem 

kel. hagyni. 
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K Miért kel mindenkor imádkozni.? 
F 1. Azért mert akristus parantsollya, 2. mert a minden 

napi szükségeinkért az Istennek segittsége mindenkor 
szükséges. 3. mert sokszor. az Isten azért nem halgat meg 
minket, hogy akérésben, álhatatosak, és gyakorlatosak 5 

legyünk. 
K Az Isten miért halogattya meg halgatni kérésünket? 
F 1 Azért hogy meg probálya hitünket, és bizodalmun-

kot. 2. hogy meg büntesse lágyságinkot, és buzgotalansá-
ginkot. mivel az Isten abuzgo, és az áitatos imádságot 10 

halgattya meg, 3. hogy jobban meg üsmértetvén velünk. 
nyomoruságinkot, gyengeséginket., és szükségeinket, az 
által minket alázatosabbaká. és vigyázobaká tégyen. 

K A mi imádságink olyanoké. amitsodásoknak kel 
lenni, hogy ha semit olyat nem kérünk a mi ne légyen 15 

igas-[135b:]ságos, és hogy ha a fellyeb emlitet hat féle 
készületekel. imádkozunk.? 

F. Igen is. mert akor bizodalomal. remélhettyük hogy 
meg halgattatunk., de vagyon még valami hátra, a mit az 
imádsághoz kel tenni, ugy mint az alamisnát, és aböjtöt. 20 

Tob. 12. 8. s. Cypr. de orat. domini s. Aug. in ps. 41. n. 7. 

8. Articulus. 
Hogy miképen halgattya meg az Isten az imádkozokot 

K Az Isten meg halgattyaé mindenkor azokot. kik 
olyan formán kérik. a mint ide fellyeb meg mondottuk.? 

F Igen is, de nem mindenkor halgattya meg olyan 
formában amint kérik. 

s. Aug. tract 78. in s. joan. in ps. 55. n. 12. tract. 6. in epist. s. joan 

Magyarázat. 25 

Az az, hogy az Isten meg adgya azt ami azüdveségci 
és ajó erkölcsökben valo elömenetelt illeti, de némelykoi 
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bizonyos kérésinket meg nem halgattya., noha azok jók 
legyenek is. oka az, mert az Isten minket szeretvén jób-
ban tudgya minálunknál hogy nékünk mi hasznos. és 
szükséges, ha valamit meg nem enged, az, azö jóságátol 

5 vagyon. ha pedig más uton akar minket vezérelni az 
üdveség-[136a:]re, nem azon amelyet mi választunk ma-
gunknak, azt irgalmaságábol tselekeszi. 

K Az Isten nem halgattyaé meg abünösök kérését, 
amit tölle kérnek rosz kivánságal.? 

10 F Sokszor történik hogy az Isten ahamisakot szivek-
nek kivánsági alá adgya. és hozájok valo haragját meg 
mutattya abban. hogy meg adgya amit kérnek, valamint 
hogy irgalmaságábol meg nem adgya sokszor azt amit 
tölle kérnek, hogy ha418 amit tölle kérünk az ártana az 

15 üdveségnek, ha az Isten azt meg adná, arettentö jele 
volna az ö igasságának, és haragjának, ha pedig meg nem 
adgya, ajele Atyai jóságának., ebböl azt kel ki hozni, 
hogy midön az Isten ez életben ostoroz. nem hogy azért 
zugolodni, vagy panaszolkodni kellene, hanem még meg 

20kel néki köszönni. és azt kel kivánni hogy tsak azt a 
kérésünket halgasa meg, a melyikét láttya. hogy az üdve-
ségre szolgálhat. 

9 Articulus 
Hogy mitsoda formában kel lenni atestnek az imádság-

kor. 

K Hogy az imádság jó legyen. atestnek mi formában 
kel. lenni? 

25 F. Külömböztessük meg elöbször a közönséges [136b:] 
imádságot. akülönösös imádságtol., ami aközönséges 
imádságot illeti, jóbban nem tselekedhetünk mint ha az 
Clericusokhoz szabjuk magunkot,. a mi akülönös imád-

418 ha amit [a mit-böl javítva h és a beszúrásával.] 
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sagot illeti, az iránt nintsen semi szabot rend, hogy mitso-
da formában legyen atest, de akar mi formában légyen 
atest az imádságkor, tsak alélek emelkedgyék az Isten-
hez, buzgoságal. az imádság jó. mind azon által igen jó 
szent Pál modgyára térden imádkozni, ahusvéti napok- 5 

ban., és avasárnapokon az Anyaszent egy ház szándéka 
a, hogy fent álva imádkozanak., igen jó némelykor le 
borulva imádkozni, valamint akristus tselekedet, ülve is 
lehet imádkozni mint Illyés. az imádságkor fel lehet emel-
ni kezeinket és szemeinket, valamint Mojses, Dávid, és 10 

akristus. lehet nap kelet felé fordulni az imádságkor. 
valamint tselekedtenek az elsö keresztyének. követvén az 
Apostolokot, az is igen jó szokás a templom felé fordulni 
az imádságkor. ahol. az oltári szenttség vagyon, Ez az 
egy nehány féle formában lévö imádság mind jó tsak 15 

alélek imádkozék. és arra kel vigyázni hogy leg inkáb 
belsö képen gerjeszük fel magunkban a buzgoságot, a 
mely nélkül az imádság nem tetzhetik az Istennek. 

Matth. 26 39. Exod. 17. l l .ps. 120. 1. Joan 16. 1. Tertul. Apolog. Cap 16. s. Basil. libdespiritu 
sanct cap 27. s. Aug. lib419 de cura mort cap. 5. 

K Az Anyaszent egy haz miért imádkozik vasárnapo-
kon és ahusveti napokon fent álva? 20 

F. A kristus fel támadásának emlékezetire. [137a:] 
K Az elsö keresztyének miért fordultak nap kelet felé 

mikor imádkoztak.? 
F Meg akarták az által mutatni hogy eföldön ugy 

voltanak mint szarándokok. és mint szám ki vetésnek 25 

helyén, és hogy tsak a kristust sohajtották., akit nap 
keletnek nevezi az irás, és aki nap kelet felé fordula 
menyben menetelekor. amint tanittya atraditio. 

s. Joan Damas. lib 4. de fide orthodox. Cap 18. 

*19 lib [Beszúrás.] 
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K420 Nem kellé ez iránt valamely viszá élést el kerülni? 
F Igen is. mert a viszá valo élés volna, hogy ha tsak a 

külsöre vigyáznának, és el mulatnák belsö képen a lelkit, 
akoron ugy imádkoznának valamint a sidok. de hogy 

5 ebben ne esék valaki, azt kel meg tudni, hogy az Isten leg 
inkáb a szivünket kiványa. azt is akarja. hogy lélekben. 
és igaságban szolgályuk, atestnek. térden. vagy le borul-
va valo létele. tsak anyiban hasznos a menyiben külsö 
képen jelenti a szivnek buzgoságát. mert a nélkül a többi 

10 tsak kép mutatás. mely az Istent meg bánttya. a mint eki 
tettzik az Irásbol. annál is inkáb meg bánttyák tehát az 
Istent a midön a templomban illetlenül viselik magokot, 
mint ha tsak azért mennének oda, hogy meg banttsák. és 
nem azért hogy könyörögjenek. [137b:] 

10 Articulus. 
Az idöröl, naprol. és orárol. amelyeket az421 imádságban 

kel tölteni. 

15 K Tartoznaké bizonyos idöt rendelni a különös imád-
ságra? 

F Az imádságban kellene foglalni egész életünket, mi-
vel nintsen olyan szempillantás, se nap vagy éttzaka, a 
melyekben. ne tartoznék minden keresztyén szeretni az 

20 Istent, és azt kivánni hogy véle meg egyesülhesen, és tsak 
egyedül érette élhesen, és tsak az illyen szándékal tölthe-
tik bé betü szerént azt a mit akristus mond; hogy minden-
kor kel imádkozni. és soha félben nem kel hagyni. 

De422 az el kerülhetetlen foglalatosági az életnek, és a 
25 mi gyarloságink, meg nem engedik nékünk hogy lelkün-

ket szüntelen az Istenhez fel emelve tarttsuk, ugyan ezért 

420 K <kérdés> Nem kellé 
421 amelyeket az <melyeket az> imádságban 
422 <M> De az 
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is szükséges nékünk, tartozunk is bizonyos idöket rendel-
ni különösön erre a szent foglalatoságra.,, 1. azért, hogy 
magunkot fel gerjeszhesük a szüntelen valo Isteni szere-
tetre, és hogy elé mehesünk ebben a szeretetben. 2. azért. 
hogy a kivánság a melyel kel az Istent ohajtanunk, meg 5 

ne lankadgyék. 3. azért.423 hogy meg ujittsuk lelkünknek 
buzgoságát., és hogy el ne hagyuk aluni az Isteni tüzet, 
a melynek égni kel szivünkben,424 és a mely könyen el 
aluszik, hogy ha magunkra nem [138a:] vigyázunk, 4, 
azért. hogy meg ne hagyuk magunkot tsalatni a hejában 10 

valoságokal, és a sok számu kisértetekben esni,425 a 
melyek környül vesznek minket, 5. azért. hogy426 meg 
üsmérhesük, és eleget tehesünk avétkekért, a mellyekben 
ejt minket minden427 nap az emberi gyarloság. és, hogy 
kérhesük az Isten irgalmaságát. 15 

K Mitsoda idöket kel különösön rendelni az imádság-
ra? 

F Vannak olyan napok, a melyek különösön vannak 
arra szenteltetve, ugy mint avasárnapok, az innepek, és 
a böjti napok, hiven kel tehát azokon428 a szent napokon 20 

imádkozni töbet, mint a más napokon, azokon a napo-
kon kivül amelyeket különösön rendeli az Anyaszent egy 
ház az imádságra, vannak még olyan idök amelyekben 
ezt a szent foglalatoságot inkáb kel gyakorolni a hivek-
nek, ugy mint. 1. amidön. betegségben vannak, keserü-25 

ségben. kisértetben., üldözésben, lelki. vagy testi veszede-
lemben. egy szoval. minden rendkivül valo szükségek-
ben. 2. aközönségesen valo nyomoruságokban. és szük-
ségekben. 3. amidön valamely nagy dologhoz akarnak 

423 azért. (/)> hogy [A törlés valószínüleg egy h kezdővonala.] 
424 szivünk<^nek^>ben, 
425 esni, [ésniből javítva az ékezet áthúzásával.] 
426 hogy ^m} meg üsmerhesük, [Törlés a sor végén.] 
427 minket minden [d- megkezdett k-ból javítva.] 
428 azokon [azonból javítva; k-n-bő\ javítva, on - beszúrás.] 

s. Aug. epist ad 
probam. in ps. 37. 
n. 14. 
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kezdeni. valamint akristus tselekedet., 4. amidön az Is-
tennek valamely különös kegyelmeségit vették, 5. a fele-
barátunk szükségiért [138b:[ ugy kel könyörögnünk. va-
lamint magunkért. a soltárokban szép imádságokot ta-

5 lálhatni minden alkalmatoságokra. 
K Nem tartoznaké. minden nap bizonyos orákot ren-

delni az imádságra? 
F Igen is. és ez egyik modgya hogy a kristus parantso-

lattyát végben vihesék, aki azt mondgya. hogy minden-
10 kor imádkozni kel, kel. leg aláb. regel. és estve imádkoz-

ni., és nintsen semi hasznosab. mint azt tselekedni idö-
közben is. egy nehány szor., Dávid király napjában hét-
szer imádkozot., és minden éttzakákon fel költ az imád-
ságra., ha szinte anyi királyi foglalatosági valának is., az 

15 Anyaszent egy ház, hogy ezt a szent példát kövesse., hét 
részre osztotta az officiumnak oráit. az éttzakai imádsá-
gokon kivül, három szor imádkozik éttzaka., imádkozik. 
nap fel jöte elött, nap fel jötekor, kilentz orakor. délben, 
három orakor. nap le mente elött, és nap le mente után, 

20 ezt is nevezik. ahárom nocturnumnak, laudes, prima, 
tertius, sextus. nonának, vesperásnak. és Completorium-
nak. 

Régenten ahivek minden nap jelen voltanak a közön-
ségesen valo officiumokon. a menyiben töllök lehetet, 

25 mostanában is a ditseretes áitatoság volna a [139a:] kik-
töl a meg lehetne. akiktöl ameg nem lehet. leg aláb, 
hétszer napjában emelyék fel magokot az Istenhez., és 
némelykor éttzakán is. rövid de buzgo imádságokal,. 

K Mit kel tselekedni a regeli imádsagkor? 
30 F 1 Imádni kel az Istent akristus által. 2. hálákot kel 

adni kegyelmeségiért,429 föképen azért. hogy az ettza-
kán. meg tartot minket, 3. botsánatot kel kérni vétkein-
kért, 4. elöre kel gondolkodni hogy mit fognak tselekedni 
azon a napon. és azt néki kel ajánlani., 5. kegyelmit kel 

429 kegyelmeségiért, [k-a-ból javítva.] 

s. Hier. epist 7. ad 
lactam. 
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kérni. hogy a napot vetek nelkül tölthesék. 6. igen jó, és 
hasznos mind ezekért. segittségit kérni a szenttséges szent 
szüznek, az örzö Angyalnak. és a szenteknek. 

K Mit kel tselekedni az estvéli imádságkor? 
F 1. Imádni kel az Istent akristus által. 2. meg kel. 5 

halálni a kegyelmeket melyeket vettenek azon anapon. 3. 
meg kel visgálni hogy mitsoda vétekben estenek azon 
anapon. 4. Azokért Istentöl valoságosan kel botsánatot 
kérni,430 5. fel kel valojában tenni hogy többé azokot 
nem tselekeszik. és azokért penitentziát tartanak., 6 kérni l0 

kel az Istent hogy meg oltalmazon. minden gonosztol. a 
vétektöl. és az ördögnek intselkedésitöl, 7. igen jó. és 
hasznos. mint regel segittségit kérni a szenttséges szent 
szüznek. az örzö Angyalnak. és a szenteknek. [139b:J 

11 Articulus. 
Az Imádságnak helyéröl. és a templomhoz valo 

tiszteletröl. 

K Mitsoda helyen kel imadkozni? I5 

F 1. Minden féle helyen végben kel vinni. a mindenkori 
imádságra valo parantsolatot, mert akár hol legyünk. de 
az Istent szeretni kel., hozája kel fohászkodni, és kivánni 
kel a véle valo meg egyezést, 2. közönségesen valo imád-
ságnak. a templom ahelye, 3. akülönösön valo imádság 20 

mindenüt meg lehet, mert akár hol legyünk. de a szivün-
ket gyakorta kel. az Istenhez fel emelni, a mi pedig akülö-
nös imádságot illeti, jó az iránt. holmire vigyázni. 

K Mire kel vigyázni? 
F 1 különösön valo helyt kel arra keresni. ahol az 25 

emberek ne lássák. és ahol nagyob figyelmeteségel. és 
szabadságal lehesen imádkozni. 2. igen jó magánoson el 
menni atemplomban., akristusnak jelen valo léte meg 

430 (n^ kérni, [k-y-ból javítva; nyérni volt.] 
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ujittya bennünk a hitet, azon kivülis atemplom az imád-
ságnak szenteltetet helye. 3. mikor atemplomban imád-
koznak, igen jó. tiszteletnek okáért távul állani az oltár-
tol. a publicanus példájára. fö képen a ki igen vétkesnek 

5 érzi magát lenni. [140a:] 
K Vagyoné még valami más is ami atemplomhoz valo 

tiszteletet illeti? 
F Vagyon 1. mert szent Pál azt akarja. hogy az aszo-

nyok bé fedet ortzával menyenek, és legyenek a templom-
10 ban, mely igen távul vannak attol. hogy engedelmesked-

gyenek ennek aparantsolatnak, amidön arra a szent hely-
re tsak azért mennek, hogy magokot nagyob ékeségel. és 
tzifra431 öltözetekel mutathasák mindenek elött. 2. nagy 
tiszteletel. és példa adásal kel ót lenni. 3. ót nem kel 

15 beszélgetni. hanem nagy tsendeségben lenni. 4. azt szeret-
ni kel: hogy az Isten háza tiszteségesen legyen. és azt fel 
kel ékesiteni, amenyiben lehet. 5 ha valaki valamely öltö-
zetet, vagy ezüst mivet ád atemplomnak, nem kel arra se 
fel varratni, se fel mettzetni atzimerét, mert az ellenkez-

20 nék a keresztyéni alázatoságal. 

XI Rész 
Különösön az imádságrol. és elöször. az elmével 

valo imádságrol. 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen az elmével valo imádság 

K Mitsoda az elmével valo imádság? 
F Ez olyan könyörgés a432 mely nem külsö,. hanem a 

szivben megyen végben. [140b:] 
K Az ilyen könyörgés hasznosé? 

431 tzifra [A z fölött áthúzott ékezet van.] 
432 a mely [a - beszúrás.] 
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F Igen jó. és hasznos. eröl példát látunk a samuel 
Anyaban. 

K Ez az imádság nehezebbé mint sem aszoval valo433 

imádság? 
F Nem mivel nem nehezeb belsö képen könyörgeni 5 

Istennek, mint sem szoval. 
K Ez az imádság oly szükségesé. mint a szoval valo 

imádság.? 
F. Még szükségeseb; mivel szollás nélkül is lehet imád-

kozni, mert nem aszollásban áll az imadság. hogy ha tsak 10 

asziv meg nem egyezik aszoval., tehát a belsö képen valo 
imádság szükségeseb. 

K Miért tekéntik tehát rend szerént az elmével valo 
imádságot olyan formán, mint amely mindentöl meg 
nem lehet,? 15 

F Azért, mert. nem jól, és nem igazán gondolkodnak, 
az elmével valo imádságrol. és azt mind más féle képen 
képzelik, mint sem amint vagyon., azért mert az elmével 
valo imádságot anagy okoskodásban., és a mély elmével 
valo gondolatokban tarttyák, és azt gondollyák hogy 20 

azok akik oly mélyen nem gondolkodhatnak, az elmével 
valo imádságra sem alkalmatosok 

K Miért mondod azt hogy nem igazán434 gondolkod-
nak arol.? [141a:] 

F Azért mert az imádság nem az okoskodásban áll, 25 

hanem a szivnek az Istenhez valo indulattyában., ez igy 
lévén, tsak ami szivünk az Istenhez emelkedgyék. valosá-
gal, az imádság jó és hathatos, ámbár az elme ne légyen 
is alkalmatos amély, és bölcs gondolatokra. 

K Mitsoda hát az igazán valo módgya az elmével valo 30 

imádságnak.? 
F Az imádság jó. akár. szoval. akár belsö képen valo 

legyen, tsak a sziv az Istenhez emelkedgyék. tsak nyomo-

433 [Sorvégen:] va [új sor elején:] valo 
434 igazán k̂]> gondolkodnak 
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ruságinkot meg érezük, tsak büneinket meg bánván 
azokrol. kiványunk valoságos penitentziát tartani, tsak 
életünket meg jobbitván. kiványunk munkalodni az üd-
veségért., erre tölle kegyelmet kérvén, tsak néki mindene-

5 kért hálakot adgyunk, tsak néki ajánlván egész életünk-
ben435 tett tselekedeteinket. néki fel áldozuk minden436 

rosz hajlandoságinkot a melyek ellenkeznek törvényével. 
K Hogy mind ezek végben mehesenek, nem haszno-

sé437 hogy a szent gondolatokban foglalatoskodgyunk 
10 az imádságban? 

F Azok a szent gondolatok nem tsak hasznosok, de 
még szükségesek. mivel ami szivünk, és akaratunk tsak 
a meg üsmért jora hajol, azért hogy magunkban [141b:] 
fel gerjeszthesük avétekért valo töredelmeséget, avalo-

15 ságnak, és az igazságnak szeretetit. és az Isten jó tétemé-
nyiért valo hálá adást, igen szükséges meg üsmérni vétke-
inket, avaloságot, az igaságot. és az Istennek jó tétemé-
nyeit, gondolkodni438 kel tehát mind ezekröl. 

K Azt mondád ide felyeb hogy az imádság nem áll se 
20 az gondolatbol. se az okoskodásbol. most pedig azt mon-

dod hogy az imádsághoz szükséges a gondolat, nem 
ellenkezelé magadal.? 

F Itt semi ellenkezöt nem látok, mert az imádság a 
szivnek, az Istenhez valo indulattyában áll. azt az indula-

25 tot pedig benne. a gondolatok gerjesztik fel., de azok a 
gondolatok. nem a szivnek indulati, kel tehát gondolkod-
ni, de ahoz még töb is kel. mert a még nem volna imád-
ság, azokhoz az áitatos gondolatokhoz, szükséges még. 
a szivnek töredelmeségit, és suhajtásit is foglalni. 

30 K Tehát az igaz hogy azok kik ilyen formában nem 

435 életünkben [éleíünket,-bő\ javítva.] 
4 3 6 minden ^haj^ rosz hajlandoságinkot 
437 hasznosé hogy [a-o-ból sz-g-ből javítva.] a szent (f) gondola-

tokban foglalatoskodgyunk 
438 gondolkodni \g helyén felhúzott szárú betűt kezdett.] 
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gondolkodhatnak.,439 elégtelenek az elmével valo imád-
ságra? 

F Az igaz, de azt is meg kel vallani hogy azok kik az 
okoságnak idejét el érték, elegségesek az illyen gondola-
tokra, ez igy lévén mindentöl meg lehet [142a:] az elmével 5 

valo imádság. peldának440 okáért egy bünös töredelme-
ségel lévén, az Istentöl büneinek botsánattyát kéri. a 
töredelmeség pedig amint már meg mondottuk másut, 
nem egyéb hanem hogy szányuk és bányuk hogy az Istent 
meg bántottuk. és magunkban fel teszük a magunk meg 10 

jóbbitását, de hogy ilyen szándekban léhesen valaki, azt 
kel meg tudni. hogy miket kiván az Isten mi töllünk, és 
melyek azok adolgok melyek ötet meg bánttyák, meg kel 
visgálni ha estünké azokba, az után meg kel nézni hogy 
mitsoda okok vittek minket azoknak tselekedetire., mi 15 

modon lehet el kerülni a vétekre vivö alkalmatoságokot., 
de elsöben meg kel tudni melyek azok az alkalmatosá-
gok., ezt hivják gondolkodásnak. és elmélkedésnek, tehát 
az igaz. hogy szükséges az imádsághoz az elmelkedés. és 
a gondolkodás., kitsoda azért aki alkalmatos lévén a 20 

vétekre, nem volna elégséges az ilyen gondolkodásra., ki 
ki igy gondolkodik mikor agyonásra mégyen. 

K Miért tehát az elmével valo imádságot oly nagy és 
nehez dolognak tarttyák? 

F Azért mert az emberek tsak a szón ütköznek meg, 25 

nem visgállyák meg annak értelmét. tsak a magok441 és 
hajlandoságokot követik. és el távoznak attol. a mit a szó 
tészen. [142b:] 

439 gondolkodkodhatnak., [Elírás; a második kod-kona-bó\ javít-
va.] 

440 peldának [Az e helyén először / betűt kezdett írni.] 
441 a magok (értelmeket,) és [Törlés a sor elején.] 
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2 Articulus 
Az Elmélkedésröl, annak szükséges, és könyü voltárol. 

K Mitsoda az elmélkedés? 
F Az elmélkedés a, midön az elme valamiben foglala-

toskodik. és arol gondolkodik, amidön valaki valamely 
tiszttséget akar meg nyerni, vagy valamely hivatalban 

5 akar menni, elöre elmélkedik azokrol. és jól meg visgálya 
uttyát. modgyát, hogy szándékát végben vihese. 

K szükségesé az Isten törvényéröl elmélkedni? 
F Igen szükséges. ezt igen jovallya az irás, és a szent 

Atyák. 

Deut 6. 7. s. Ambr. in Cain. et Abel. s. Aug lib. 11 de conf. cap 2. 

10 K Mitsoda idöben kel elmélkedni az Isten törvényéröl? 
F Az irás azt tanittya, hogy mind éjel, mind napal. 
K De meg leheté a, hogy az Isten törvényéröl elmél-

kedgyék valaki.? 
F A mindenkor nem lehet. nem is azt kiványa az Isten. 

15 azal. midön azt mondgya. hogy éjel napal. kel elmélked-
ni. törvényéröl., annak értelme a, hogy mindenkor atör-
vény szerént kel tselekedni. és a sziv tellyes légyen a 
törvényel, ugy hogy mindenkor. [143a:] a légyen kalau-
zunk, kel tehát nékünk gyakorta arol gondolkodnunk, 

20 hogy mit parantsol az Isten nékünk 
K Mitsoda idö leg alkalmatosab az elmélkedésre.? 
F A regeli idö valamint Dávid tselekedet, azért hogy 

a napot a törvény szerént tölthesük., estve pedig azért, 
hogy meg visgállyuk miben vétettünk atörvény ellen. 

25 K Azok kik nem tudnak olvasni elmélkedhetneké az 
Isten törvényéröl. 

F Igen is, és kel is elmelkedniek. gondolkodván azok-
rol az igaságokrol a melyekre az Isten tanittya öket akor, 
amidön a szent irást442 halyák olvasni. a midön apászto-

2 irást [A t betű utólagos beírásnak látszik.] 

Deut 6. ps. 1. 2. 

ps. 5. 5. 
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rok íntesit es oktatasit halgattyak. vagy pedig avilagi sok 
féle változásokrol,443 az ilyen dolgokrol. lehet elmélked-
ni a tudatlanoknak is. 

K Az ilyen gondolkodások. és elmélkedések. szüksége-
seké minden féle személyeknek.? 5 

F Igen is szükséges, a szent Lélek elönkben adgya hogy 
a rendeletlenségek tsak attol. származnak. hogy az embe-
rek nem gondolkodnak valojában az igazságokrol. ame-
lyekben kellene mindenkor foglalni magokat. 

Isa 57. 1. jercm 12. 11. s. Bern. lib de Conside. 

K Miröl kel leg inkáb. és leg gyakraban elmélkedni? 10 

F A halálrol. az itéletröl, apokolrol. aparaditsomrol. 
avétekröl. az Isten parantsolatirol: az Évangyéliu[143b:]-
mi tanitásokrol. amagunk rendinek hivatallyárol, de arra 
kel vigyázni, hogy az elmelkedés ne légyen gyümölcste-
len., hanem visgállyuk meg szivünket az igazság szerént '5 

a melyet olvasunk vagy hallunk, szánakodgyunk a ma-
gunk meg romlásán, gyengeségén, és nyomoruságán., 
kérjük az Istennek segittségét, tegyük fel magunkban. a 
meg térést, vigyázzunk444 magunkra, ezt nevezik elmével 
valo imádságnak. 20 

K Tartoziké minden keresztyén eképen könyörögni? 
F Meg láttzik ahol a mit edig mondottunk. hogy min-

den tartozik; de még ezt vilagosaban is meg mutatha-
tom., mint hogy mindennek kel tudni az Isten törvényét, 
mindennek is kel meg visgálni életét. azon törvényröl. 25 

keseregni kel a vétkekért, a melyekért azt meg szegik, 
azokrol botsánatot kel kérni Istentöl, a maga meg jóbbi-
tást fel kel tenni, és azt végben kel vinni, aki eszerént 
tselekeszik, az imádkozik, és elmélkedik. 

K Nehézé az ilyen könyörgés? 30 

443 változásokrol, <(is) az ilyen 
4 4 4 vigjázzunk [/ - beszúrás g mellé; az idegen kézre vö. a 159. sz. 

jegyz.l 
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F Annak aki üdvezülni akar, és a ki meg akar egyesülni 
az Istenel. épen nem445 nehéz, [144a:] hanem annak ne-
héz aki mindenkor feslet életet akar élni, és a ki szivének 
rosz indulattyára valo nézve. soha ugy nem könyörög a 

5 mint kivántatik, mert nem gondolkodik.446 se az Isten-
röl. se magárol valojában. 

XII Rész 
A szoval valo imádságrol közönségesen. 

K A szoval valo imádság hasznosé.? 
F Meg láthattyuk abol nagy hasznát. tsak nézük meg 

a soltárokot., az énekeket. az Anyaszent egy ház könyör-
10 géseit, szent Pál ara int hogy szoval kérjük az Istent. és 

énekellyünk ditséreteket az urnak. 
K A szoval valo imádság szükségesé.? 
F Igen is, valamint, szivel. ugy szájal is kel könyörögni, 

el kel mondanunk az imádságot melyet az ur hagyot 
15 nékünk, atemplomban a papal együt imádkozni kel. és 

énekelni az Isteni ditséreteket. mind ezekböl ki tettzik a 
szoval valo imádságnak szükséges volta. 

F Hasznosé mind azoknak imádságok akik szóval 
imádkoznak.? 

20 F Nem mert tsak azoknak hasznos imádságok. a kik 
bizonyos modal imádkoznak amint már meg mondotuk, 
ugy mint.447 1. a kristus nevében, 2. lélekben, és [144b:] 
igaságban. 3. alázatoságal. töredelmeségel. 4. figyelmete-
ségel., 5 bizodalomal. 6. és alhatatoságal. 

25 K Hasznosé azokot az imádságokot mondani melyek 
akönyvekben találtatnak? 

F Igen is. de leg hasznosab imádságok a Mi Atyánk, 

445 nem <̂ nem> nehéz, 
446 gondolkodik. [n - megkezdett hosszúszárú betűből javítva.] 
447 ugy mint. <a> [?] 1. a kristus 
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a soltárok., és az Anyaszent egy ház imádsági. vannak 
még, más szép sok imádságos könyvek is. 

K Nem leheté viszá élni az ilyen könyvekben lévö 
imádságoknak mondásával.? 

F Igen is mivel aleg szenteb állapottal is lehet viszá élni, 5 

ebben áll azért a viszá élés amelyben gyakorta eshetnek, 
1. mert tsak szájal mondgyák az imádságot nem figyel-
mezvén arra a mit mondanak., 2. azt tarttyák hogy ele-
gendö akönyvböl el mondani az Isteni szeretetnek atöre-
delmeségnek, háláadásnak, tselekedetit. 3. azt gondol- 10 

lyák hogy a hoszu imádság inkáb meg halgattatik., a 
kristus ezt nem igy tanittya. 

K Mit kel tselekedni hogy ne esünk az ilyen fogyatko-
zásban? 

F szükséges 1. hogy a sziv meg egyezék a szájal. 2. azon 15 

legyünk, hogy az akaratunk is érezze azokot a tselekede-
teket a melyeket mondunk az imádságban és azt ne 
gondollyuk hogy azok a tselekedetek a szi-[145a:]vünk-
ben vannak. mert az imádságban azt olvasuk, te benned 
hiszek uram., te benned remenlek, és tegedet szeretlek, 20 

hanem azon kérjük az urat. hogy maga olttsa szivünk-
ben. ezeket a tselekedeteket 3. akár hoszu imádságokot 
mondgyunk., akár rövideket., de azt el hitesük magun-
kal., hogy tsak anyiban halgattatunk meg, a menyiben, 
hittel,448 buzgoságal. és áitatoságal imádkozunk, és nem 25 

anyiban a menyiben hoszu. avagy449 rövid az imádság 
melyet mondunk. 

K Mitsoda nyelven kel imádkozni? 
F A különösön valo imádság hasznosab a midön értik 

a mit mondanak, mert akor szent Pal szerént az elme meg 30 

egyezik aszivel. és a nyelvel. ha pedig nem értik, a nyelv 
és a sziv könyörög. de az elme ara nem figyelmezhet., 
aközönségesen valo imádságokban pedig ahoz anyelvhez 

448 hittel, [Sorvégi margóra írva.] 
449 avagy [v-z-ből javítva.] 
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kel magunkot alkalmaztatni. a melyen az Anyaszent egy 
ház imádkozik., ennek az okát meg mondgyuk ezután., 
és meg mutattyuk hogy abban a közönséges Anyaszent 
egy ház meg egyezik a szent Pál tanitásával. [145b:] 

XIII Rész 
Az urnak Imádságárol. 

Elsö Articulus. 
Ennek az imádságnak magyarázattya. 

5 K Melyik aleg föveb és leg tekélleteseb a szoval. valo 
imádságok közöt? 

F. Az urnak imádsága, tudni illik ami Atyánk nevezte-
tik e képen mert a kristus adta maga ezt nékünk., ezaz 
Isteni imádság magában foglallya rövideden mind azt, a 

10 mit kel kérnünk, és mitsoda rendel kel azt kérnünk. hét 
féle kérésböl áll, 

Mi Atyank ki vagy amenyekben. Elsö kérés. szenteltes-
sék meg ate neved. 2.jöjjön el ate országod. 3. Legyen meg 
ate akaratod miképen menyben., azon képen . itt aföl-

15 dön450 is. 4. A mi minden napi kenyerünket ad meg mi 
nékünk ma., 5. botsásad451 meg nékünk a mi vétkeinket, 
mi képen mi is meg botsátunk azoknak,, kik452 mi elle-
nünk vétettenek. 6. és ne vigy minket akisértetben. 7. de 
szabadits meg minket agonosztol Amen. 

20 K Mikor kel ezt az imádságot el mondani? 
F Minden nap, mivel a minden napi vétek ellen valo 

orvoság mondgya szent Agoston [146a:] 

450 afoldön [Ékezethiba.] 
451 botsásasd meg [íráshiba.] 
452 kis <^m) mi ellenünk [Tollhiba; a törlésben csak az első felét írta 

le az m betűnek.] 
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K Miért hijuk mi Atyánknak az Istent ezen imádság 
kezdetin? 

F Hogy irgalmaságát vehesük. fiainak nevezvén ma-
gunkot, és hogy nagyob bizodalomal kérhesük ötet. mint 
fiai. 5 

K Miért mondgyuk mi Atyánk. és nem Én Atyám? 
F Hogy meg mutasuk az által, hogy a mit kérünk nem 

tsak magunknak kérjük, hanem az egész keresztyének-
nek, a kik is a mi Atyánk fiai., és hogy az egész Anyaszent 
egy ház. nevében kérjük., akinek tagjai vagyunk. 10 

K Miért mondgyuk utánna ezeket a szokot ki vagy a 
menyegben. holot az Isten mindenüt vagyon? 

F l.453 Azért. mert az ég leg fövebb része lévén a 
vilagnak, az Isten ót nyilatkoztattya454 ki nagyob fénye-
ségel az ö ditsöségit., és tekélleteségeit. 2. azért, hogy 15 

nagyob buzgoságal kiványuk azt aditsöséges helyt, a 
szenttséges Atyánknak. lako helyét., és ahol közli magát 
a szentekel. oly nagy ditsöségel. 

2 Articulus 
A Mi Atyánkban lévö kéréseknek magyarázatya 

K Midön azt mondgyuk. szenteltessék meg ate neved. 
ez által azt akarjáké kérni hogy az Isten neve még nagyob 20 

szenttségü legyen.? [146b:] 
F Nem, mert az Istenben a szenttség és atekélleteség. 

véghetetlen nagyságal vagyon., hanem azt kérjük hogy 
azö neve meg üsmértessék, tiszteltesék. és szolgáltasék mi 
általunk, és minden emberek által, valamint az égben. 25 

Ezekböl akövetkezik hogy azt kérjük az Istentöl. 1. 
hogy ahitetlenek meg térjenek,455 2. hogy az eretneksé-

453 1. [Beszúrás.] 
454 nyilatkoztattya ki [Első í-z-ből javítva.] 
4 5 s meg térjenek, [r-/-ből? javítva.] 
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gek el töröltessenek. és hogy azok akik az Anyaszent egy 
háztol el távoztanak, az igazságot meg üsmervén, viszá 
térjenek. 3. hogy mind azok avétkek amelyekel meg kis-
sebitik az emberek az Istennek szent nevét. tellyeségel ki 

5 irtassanak 4. hogy minden bünös valoságos penitentziát 
tarttson. 5 hogy minden emberek ajó erkölcsökben fogla-
latoskodgyanak. 6. hogy mi, és minden keresztyének ate-
kélleteségben elö menyenek, és abban végig meg marad-
gyanak. 

10 K Miböl veszi eredetét ez akerés? 
F Az Isteni szeretetböl, amagunkhoz valo helyes szere-

tetböl, és a felebaráti szeretetböl. 
K A szeretet miben eredete ennek akérésnek.? 
F Abban 1. amidön az Istent szerettyük azt kiványuk 

15 hogy ö meg üsmértessék. szolgáltassék, és tiszteltessék. 
2. midön helyesen szerettyük magunkot, az Istennek 
szent nevét kiványuk meg üsmérni, szolgálni, és tisztelni, 
3 amidön. ugy szerettyük felebarátunkot mint magun-
kot, hasonlot is kivánunk néki mint magunknak. [147a:] 

20 K Azok kik meg kisebittik az Istennek szent nevét 
esküvesel, káromkodásal. el nem mondhattyák tehát ezt 
az imádságot.? 

F Hogy ha azt penitentzia tarto szándéknélkül tseleke-
szik., valahányszor káromkodnak. mind anyiszor mond-

25 gyák ki magokra az itéletet., mert aszivek meg nem egye-
zik a szájokal. azt mondgyák hogy ohajttyák, hogy az 
Istennek, neve meg szenteltessék, és tiszteltessék, és leg 
elöbször. ö magok gyalázák, és kisebitik azt meg. 

K Miképen kel tehát azt meg mutatni hogy igazán 
30 kiványuk midön azt mondgyuk azlstennek. szenteltessek 

meg a neved? 
F Tsak azt kiványuk amit mondunk, igyekezünk azon 

hogy az ö nevét meg szentelhesük magunk viselésivel. és 
meg szenteltessük azt másokal is. 

35 Második kérés. Jöjjön el ate országod. 
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K Mit kerünk mi ez altal. az Istentöl. Jöjjön el a te 
országod.? 

F. 1. Hogy olyan tellyeségel uralkodgyék az embere-
ken valamint az Angyalokon, tehát azt kiványuk hogy az 
Istennek örökös uralkodását az emberek meg üsmerjék, 5 

és magokot az alá vessék örömel., 2. hogy az igazak, az 
Isten Atyai gondviselésének456 jelit vegyék, és az ö üldö-
zöjök457 meg szégyenitessenek. vagy meg térjenek, 3 
hogy az Anya-[147b:Jszent egy ház mindenüt el terjed-
gyen, az ördögnek és avéteknek birodalma el rontassék, 10 

és akristusé jöjjön el, 4 hogy a kristus uralkodgyék egye-
dül szivünkben kegyelme által. és hogy fel álittsa abban 
az igasságnak, és a szenttségnek birodalmát. 5 hogy mi 
is véle együt uralkodhasunk ditsöségében. 6 hogy akris-
tus jöjjön el meg itélni az embereket. és minek utánna 15 

meg alázta volna ellenségit. egyedül gyözedelmesked-
gyék. 

s. Cypr orat Domi. s. Aug. serm. 48 de diversis tract. 9. in s. joan. 

K A penitentziát nem tarto bünösök mitsoda ortzával. 
mondhattyák458 el ezt az imádságot, amidön tsak azon 
vannak hogy meg gyarapithasák magokban arosz kiván- 20 

ságnak birodalmát. és akik minden tehettségekel azon 
vannak. hogy ellene álhasanak. mind magokban. mások-
ban a kristus birodalmának.? 

F A magok itéletekre mondgyák, valahányszor mond-
gyák ezt az imádságot, hogy ha töredelmeség nélkül 25 

mondgyák. mert azt mondgyák szájal az Istennek. hogy 
jöjjön el ate országod, és szivekben mind ellenkezöt mon-
danak. 

K Miért kérjük az Istentöl azt. hogy az ö országa 

456 gondviselésének [sé-n-ből javítva.] 
457 üldözöjok [Ékezethiba.] 
458 mondhattyák [d-h-ból javítva.] 
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jöjjön el. minek utánna459 azt kértük volna, szenteltessék 
meg az ö neve.? 

F Mert azon nem munkálodhatunk hogy magunk vise-
lésivel. azö nevét meg szentelhesük, hogy [148a:] ha akris-

5 tus nem uralkodik kegyelme által szivünkben. 
Harmadik kérés. Legyen meg ate akaratod miképen 

menyben it aföldön is. 
K Mit kérünk Istentöl ez által. Legyen meg ate akara-

tod. &c. 
10 F Kegyelmet, a melyel az ö akarattya alá vesük ma-

gunkot., hasonlo buzgoságal és szeretettel. valamint az 
Angyalok, és a szentek tselekesznek az égben. 

K Mit értesz az Isten akarattyán.? 
F Elöször értem azt, amit az Isten akarja hogy meg 

15 tselekedgyük. 2. azt, a mi azö460 rendelesét illeti irán-
tunk, vagy a töb teremtet állatok iránt 

K Mit akar az Isten hogy meg tselekedgyük. 
F 1 Azt akarja hogy ne kövesük kivánságinkot, hanem 

szüntelen igyekezünk azokot meg gyözni. 2. hogy minden 
20 féle vétket el kerüllyünk, és az el multakért penitentzi-

át461 tarttsunk. 3 hogy minden féle jó erkölcsökben fog-
lallyuk magunkot 4. hogy abban ahivatalban menyünk 
a melyre hivut minket. 5 hogy álhatatosak legyünk abban 
ahivatalban. a melyre hivut. és annak köteleségeit be-

25tölttsük. 6. hogy példainkal., intésinkel. kérésinkel, má-
sokot arra vihesünk,462 a menyiben töllünk [148b:] lehet. 
hogy kövesék az Isten akarattyát, egy szoval. hogy mun-
kálodgyunk a magunk meg szentelésin. 

K Mit kérünk mi Istentöl ami az ö akarattyát illeti? 
30 F Hogy nékünk és másoknak azt a kegyelmét adgya 

459 utánna [Az u fölött törölt ékezet van.] 
460 azö rendelesét [z-r-ből javítva.] 
461 [Sor végén:] pe [új sor elején:] pitentziát [íráshiba.] 
462 vihesünk, (h~) a menyiben 
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hogy néki engedelmeskedgyünk. és hogy bé tölthesük 
minden köteleséginket és hivatalinkot 

K Mitsoda dolgok azok, melyek az ö rendelésit illetik, 
mi irántunk, vagy atöb teremtet állatok iránt? 

F Minden valami ezen avilágon történik, az Isten ren- 5 

delése szerént vagyon. mivel semi nem lészen az ö rende-
lése vagy engedelme nélkül. 

K Mit kérünk mi az Istentöl az ö rendelésire valo nézve 
midön azt mondgyuk legyen meg ate akaratod.? 

F kegyelmet kérünk. hogy az ö akarattya alá vethesük 10 

magunkot. a következendö dolgokban. a melyek463 min-
ket, vagy atöb teremtet állatokot tekintik. 

Magyarázat 
A következendö dolgok, vagy meg egyeznek, vagy464 

ellenkeznek ami hajlandoságinkal., példának okáért, va- 15 

lamely pernek, jószágnak. vagy tiszttségnek meg nyerése, 
vagy kivánságunknak végben menetele, ellenben. vala-
mely betegség. Atyánk fia halála., joszág [149a:] el veszté-
se, a szerentsének meg változása, ameg aláztatás. 

Az olyan465 következendö dolgokban, a melyek meg 20 

egyeznek hajlandoságinkal., ennek az imádsagnak, lé-
gyen meg ate akaratod, az értelme a, hogy hálákot ad-
gyunk az Istennek jó téteményiért, és kérjük hogy vegyc 
el tölünk a felyeb emlitet jókót, hogy ha azok árthatnak 
üdveségünknek, mivel az Isten akarattya a, hogy üdve- 25 

züllyünk valami tehát ellenkezik az üdveségel., az Isten 
akarattyával ellenkezik, midön tehát azt kérjük hogy a/ 
ö akarattya legyen meg, mint ha azt kérnök. hogy vegye 
el azt mi töllünk, a mi akadályára lehetne üdveségünknek 

Az olyan dolgokban pedíglen a melyek ellenkeznek a 30 

mi meg romlot hajlandoságinkal. valamint szoktak lenni 

463 a melyek <(va) minket, vagy [Törlés a sor elején.] 
464 meg egyeznek, vagy <jneg)> ellenkeznek [Törlés a sor elején.] 
465 A olyan [Az olyan] 
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anyomoruságok. az inségek. ennek az imádságnak le-
gyen meg ate akaratod az értelme. a, 1. hogy az Isten 
rendelése alá vessük magunkot. és mondgyuk néki akris-
tusal. ne ugy legyen a mint én akarom. hanem amint te 

5 akarod. 2. adgyunk néki hálákot a nyomoruságokért. 
meg üsmervén azokban az Isten kezét, aki mint jó Atya, 
meg akar minket jóbbitani. 3. kegyelmit kel kérni hogy 
azokot anyomoruságokat jora fordittsuk és azok az ideig 
valo szenvedések el vonván minket avilágtol. az üdveség-

10 re vezesenek. 
K Miért kel nékünk kegyelmet kérni Istentöl az ö 

aka-[149b:Jrattyának végben vitelére. és arra hogy az ö 
rendelése alá vesük magunkat.? 

F Azért466 mert a meg romlásnak olyan kezdete va-
15 gyon bennünk, a mely szüntelen ellenkezik azal. a mit az 

Isten kiván tölünk, és olyan gyarlok vagyunk, hogy se-
gittsége nélkül nem engedelmeskedhetünk néki, se abban 
az engedelmeségben álhatatosak nem lehetünk. 

K Miért kérjük mi hogy azö akarattya légyen meg 
20 mindgyárt azután. midön már kértük hogy az ö országa 

jöjjön el.? 
F Mert akristus ugy fog uralkodni szivünkben kegyel-

me által., és ugy fóg magával uralkodtatni ditsöségében, 
hogy ha az ö akarattyát követtyük elsöben és hogy ha az 

25 ö parantsolati alá vettyük magunkot. 
Meg láthatni ezekböl. hogy mint függenek egy mástol. 

a három elsö kérések, azt kérjük elöször, hogy a kegye-
lem szentellye meg bennünk a mi magunk viselésivel az 
Istennek szent Nevét., azt mi nem tselekedhettyük, hogy 

30 ha akristus nem uralkodik szivünkben, ezis a második 
kérés, akristus pedig ugy uralkodik bennünk, hogy ha bé 
tölttyük akarattyát, ez a harmadik kérés. 

Negyedik kérés. A mi minden napi kenyerünket admeg 
mi nékünk ma. 

466 Azért {meg) mert a meg romlásnak 
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K Mit kérünk Istentöl ezáltal, A467 mi minden [150a:] 
napi kenyerünket ad meg mi nékünk ma? 

F Azt hogy méltoztassek ez életben lévö minden napi 
lelki és testi szükségeinkröl tenni. 

K Miért emlittyük a szükségeket a kenyérnek neve 5 

alat? 
F Mint hogy akenyér leg szükségeseb ez életre., az 

szent irás rend szerént ezen a neven nevezi alelki és testi 
szükségeket. 2. A kristus a kenyérnek neve alat azt akarta 
velünk meg értetni, hogy tsak azt kel kerni ami szükséges, 10 

és ami azt meg haladgya. se kérni, se kivani nem kel. 
K Miért teszük hozája ezt aszót ma.? 
F Hogy meg tudgyuk. 1. hogy nem kel szorgalmatos-

kodni a holnapi naprol., és hogy tsak a minden napi 
szükségeinkért kel minden nap kérni az Istent.,468 2. 15 

hogy aleg gazdagabbak is meg tudgyák. hogy az Istentöl 
vettek mindeneket., azért szükséges nékiekis valamint 
aleg szegényebbeknek. a minden napi kenyeret kérni, 
mert tsak az Istenen áll, hogy egy szem pillantás alat. leg 
nagyob szegénységben ne esenek. 3. mert aleg tekéllete- 20 

sebnek is vagyon szüksége arra, hogy az Isten meg segitt-
se lelki szükségiben. valamint aleg nagyob bünösnek. 4. 
hogy mind ezekre az okokra valo nézve. magunkot inkáb 
meg alázuk. és az ö rendelésitöl fügjünk. [150b:] 

K Miért vagyon meg tiltva a holnapi naprol valo 25 

szorgalmatoskodás.? 
F Azért hogy szoktasuk magunkot az ö rendelésétöl 

fügeni, és hogy ezen életben nyughatatlanság nélkül le-
gyünk. 

K Az elöre valo gondviselés, amagunk vagy a tseléd 30 

szükségire, meg vagyon tehát tiltva?469 

467 A [ad-ból javítva.] 
468 Istent., [te-en-bö\ javítva.] 
469 tilva [íráshiba.] 
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F Nintsen, mivel akristus470 tsak azt tilttya, a mely 
nyughatatlanságal. és bizodalom nélkül megyen végben 
az Istenben valo bizodalomal., és békeségel kel tenni a 
szükségröl, vigyazván mindenkor az igaságra, nem ugy 

5 mint az olyanok. kik nagy nyughatatlanságal. és kételke-
désel. gyüjtenek. amely az ök kevés hitektöl vagyon. és 
attol. hogy inkáb biznak az emberben. mint sem az Isten-
ben. 

K Mitsoda testi szükségek értetnek akenyér nevezete 
10 alat? 

F Mind azok valami szükségesek az élethez, az ételhez, 
ruházathoz, és lako helyhez. 

K szabad tehát kivánni és kérni ilyen állapotokot? 
F Igen is, tsak hogy a szükséget, és az igaságot tekén-

15 tsük mindenkor, és az Isten akarattya alá vessük magun-
kot. ha szinte meg nem adná is kérésünket, ugyan ezért 
is mondgyuk el még elöre. hogy azö akarattya légyen meg 
és ne a miénk.471 [151a:] 

K Miért engedi meg az Isten hogy az ö szolgai nagy 
20 szükségekben legyenek? 

F Hogy meg probálya az ö hiteket, evilágtol elvonya, 
hogy ez életben penitentziát tartasson vélek, hogy beke-
séges türök legyenek, és öket meg koronáza az égben. egy 
szoval azért, mert öket szereti, és jóvakot akarja, 

s. Chrys. hom. de providentia. s. Aug lib 1. de Civ Dei Cap. 8. 9. 

25 K Mellyek azok alelki szükségek. a melyeket a kenyér 
neve alat kérünk? 

F Mind azok a melyek szükségesek a lélek táplálására, 
ugy mint az Istennek beszéde, akristus kegyelme, és az 
oltári szenttség. 

470 akristus ^azt ugy^ tsak azt tilttya, [tsak azt (azt ugy)> fölé írva;] 
<̂ hogy)> a mely [a mely (hogy) fölé írva.] nyughatatlanságal, és bizoda-
lom<(al)> nélkül 

471 miénk. [n-r-ből javítva.] 
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K Miért nevezik alelki vagy testi kenyeret, minden 
napi kenyérnek? 

F Mert minden nap vagyon arra szükségünk. 
E nyilván ki tettzik472 a testi szükségben. könyü azt is 

meg mutatni hogy alelki eledel. hasonlo képen szükséges 5 

minden nap aléleknek, akegyelem oly szükséges, hogy a 
nélkül semit nem tselekedhetünk. Nálam nélkül mond-
gya a kristus semit nem tselekedhetek., ez igy lévén. a 
kegyelem nem tsak minden nap szükséges., de minden 
szempillantásban, azt is el mondhatni. hogy az oltári 10 

szenttség a mi minden napi kenyerünk, a szent Atyák 
[151b:] szerént. a mi minden napi eledelünkre rendeltetet, 
és ha arra elegendö szenttségünk nintsen. hogy minden 
nap azal táplallyuk magunkot, igyekeznünk kel oly tiszta 
életet élni, hogy azt meg érhesük, mivel ez, akristus, és az 15 

Anyaszent egy ház akarattya, minden nap ajánlyák a 
szent áldozatot, azért hogy azok akik oly szent473 álla-
potban vannak, minden nap Communicalhassanak, mi-
vel az elsö keresztyének eszerént tselekedtenek. 

K Mitsoda szövettsége vagyon ennek a negyedik ké- 20 

résnek. atöb három kérésekel.? 
F Az Istennek, mind lelki, mind testi segittségit kérjük. 

ö tudgya melyek szükségesek arra hogy bé tölthesük 
akarattyát., azt474 bé töltvén, bennünk uralkodgyék, és 
bennünk uralkodván, és lakozván, az ö szent neve meg 25 

szenteltessék475 bennünk, és általunk. 
Ötödik kérés. Botsasd meg ami vétkeinket miképen mi 

is meg botsátunk azoknak akik mi ellenünk vétettenek 
K Mit kérünk mi ez által az Istentöl. botsásd meg ami 

vétkeinket mi képen &c. 30 

F Azt hogy meg botsása vétkeinket valamint mi is meg 

472 ki tettzik <alelki> testi 
473 szent <(tek> állapotban [Törlés a sor elején.] 
4 7 4 azt [az-és-ből javítva.] 
475 meg szenteltessék [é-a-ból, vagy á-ból javítva.] 
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botsátunk másoknak. 2. hogy irgalmaságal. bányék vé-
lünk, az iránt a mivel tartozunk néki, [152a:] valamint mi 
is irgalmaságal. bánunk azokal. kik nékünk tartoznak 

K Miért nevezik ebben az imádságban a vétket ado-
5 ságnak? 

F Mert a vétek adosoká tészen minket. az Isten igasá-
gának., mely vétek meg büntetödik vagy ezen, vagy amás 
világon, ezen avilágon meg büntetödik. az ostorozások. 
betegségek, nyomoruságok, és az inségek által., vagy is 

10 az akarattal valo penitentzia tartás által, 
Meg büntetödik avétek a más életben, vagy ideig476 a 

purgátoriumban. vagy örökösön apokolban. a halálos 
vétekért, a melyért botsánatot nem vettek volt a földön, 
ideig a purgátoriumban, abotsánando vétekért, vagy még 

15 a földön meg botsátot halálos vétekért, is,477 de a me-
lyért eleget nem tettek volt a penitentziával. 

K Azok akik vétekben nem érzik magokot leni tartoz-
naké botsánatot kérni? 

F Igen is, mert azért hogy vétkesnek nem érzik mago-
20kot lenni. azal meg nem igazultattak, mivel az Isten 

itélete aki a szivet láttya. külömbözik a miéinktöl. 
Ha azt mondgyuk hogy vétek nélkül vagyunk. [152b:] 

meg tsalyuk magunkot; és az igaság nintsen mi bennünk. 
mondgya szent János. Mert nintsen olyan ember, a ki 

25 vétek nélkül volna mondgya salamon. ki vévén akristust 
aki nem vétkezhetet. És a Boldogságos szüzet. a kiröl netn 
is kel szollani. a midön a vétekröl vagyon akérdés az ö 
Isteni Anyaságáért. mondgya szent Agoston. 

K A kik Istennek el mondgyák ezt az imádságot veszi-
30 ké akor mindenkor bünöknek botsanattyát.? 

F 1 Hogy ha valoságos töredelmeségek nintsen, és azt 
fel nem teszik magokban hogy életeket meg jobbittyák, 

476 ideig [ide-oro-ból javítva.] a purgátoriumban. vagy örökösön 
apokolban.<^hogy) a halálos [Törlés a sor elején.] 

477 is, [Sorközi beszúrás.] 
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és az Istennek eleget tesznek. meg nem halgattatnak, 
mivel az Istentöl botsánatot kérni olyan vétekért, a me-
lyet nem bányák, hogy meg tselekedték, és a melyet 
tselekedni kiványák, ez az Istenel valo jádzás volna 

2. Hogy ha töredelmeségel, és avétek botsánando vé- 5 

tek, ez az imádság botsánatot nyer. hogy ha buzgó. 
3. Hogy ha avétkek halálosok, ez az imádság el nem 

töröli hanem kegyelmet nyer Istentöl apenitentzia tartás-
ra, amely által a halálos vétek el töröltetik. 

K Miért akarja akristus, hogy a kéréshez tegyük ezeket 10 

a szokot, mi képen mi is. meg botsatunk azoknak kik mi 
ellenünk vétettenek,? 

F 1 Azért hogy az Istent irgalmaságra indittsuk, fogad-
ván néki hogy mi jó szivel meg botsatunk azoknak kik 
minket meg bántottanak, 2. hogy meg mutassa [153a:] 15 

nékünk mitsoda szükséges meg engedni másoknak, mi-
vel, a nélkül meg nem halgattatunk imádságinkban. 

K A kiknek valamely harag, gyülölség, boszu állás. 
vagyon szivekben felebarattyok ellen, az olyanok tehát 
haszontalanul mondgyák el tehát ezt az imádságot? 20 

F Nem tsak haszontalanul., de amagok itéletekre. és 
veszedelmekre mondgyák el. mert azt kérni az Istentöl. 
botsás meg nékünk. valamint mi is meg botsátunk, mint 
ha azt kérnék tölle, bányál ugy velünk, valamint mi 
bánunk másokal,, meg ne botsás nékünk. ha mi is meg 25 

nem botsatunk, akristus is ugyan ezen értelmit adgya 
ezeknek a szoknak. 

K kitsodák azok. akikröl el mondhatni hogy valojában 
meg botsattyák az ellenek tett vétket? 

F Tsak az olyanok, akik azért semi nehézséget nem 30 

tartanak, hanem még valojában szeretik ellenségeket va-
lamint magokot. 

K Mitsoda szövettsége vagyon ennek akérésnek a fe-
lyeb valokal.? 

F Ohajttyuk az Istent ditsöiteni; és véle uralkodni, 35 
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ennek okáért, az ö478 akarattyát kel követni, de hogy 
követhesük. szükségünk vagyon arra. 1. hogy testi és 
lelki segittségit adgya nékünk 2. az ö irgalmaságára., 
hogy büneink meg ne gátollyák segittségit; hanem azok 

5 meg botsátassanak. és el töröltessenek. [153b:] 
Hatodik kérés. Nevigy minket akisértetben. 
K Mit tészen ez a szó kisertet.? 
F Ennek egy nehány féle értelme vagyon. 1. közönsé-

gesen azt tészi, midön valami tudatlan. vagy nehéz dolgot 
10 akarnak meg probálni, ezen értelem szerént. az Isten 

soha sem kisért, mivel mindeneket tud. 
2. Arra is értetik, mikor az Isten meg probálya valaki-

nek jó erkölcsit. hogy azt meg jutalmaztasa, és ki nyilat-
koztassa, valamint tselekedék Ábrahámal., mikor pa-

15 rantsolá néki fel áldozni fiát, eszerént is kisérti az embere-
ket az inségekel., betegségekel. szegénységekel. &c. mind 
ezek olyan modok., a melyekel meg probálya az Isten 
hitünket, és jó erkölcsünket, valamint az arany meg pro-
báltatik. és tisztittatik az olvaszto föld edényben. ezt 

20 nevezi az Irás kisértetnek 
3 Ez aszo479 avétekre valo vivést is tészen. amely tsak 

az ördöghöz illik, aki kisértönek neveztetik. és azokhoz 
kik azö ingerlésit követik. 

K Mit értesz ezen a szón kisértetben vinni? 
25 F Ennek egy nehány értelme vagyon., az elsö értelem 

szerént azt tészi, mikor valaki valamely rosz tselekedetre 
viszen mást, 2. mikor mást meg nem gátol hogy a kisér-
tetben ne esék, és az Istent meg ne bánttsa, noha meg 
lehetne. 3. olyan helyben teni, vagy hagyni valakit, a mely 

30 magában noha rosz ne légyen is. de az ö gyengeségére 

Deut 13. 3 
Tob. 12. 13. 

478 ö [Beszúrás.] 
479 aszo [Hosszú J betűje rövid í-ből javítva;] avitekre [inkább írás-

hibának, mint nyelvjárási alaknak látszik. Mikes kéziratában a vétek 
hangalak használata általános.] valo vivést is tészen. 
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valo nézve, vé-[154a:)tekre vivö alkalmatoság lehet, 
amelyben beléis eshetik. 

K Az Isten viszené valakit a kisértetben az elsö értelem 
szerént.? 

F Nem, mert az Isten senkit nem viszen avétekre., azt 5 

tsak meg gondolni is irtoztato káromlás volna. 
K kitsoda viszi tehát az embereket a kisértetben az elsö 

értelem szerént? 
F Az ördög. avilág. és atest, az ördög az ö intselkedésé-

vel. és más egyéb sok féle mesterségeivel, avilág az ö rosz 10 

példa adásival. beszédivel, rosz szokásival, üldözésével. 
gyönyörködtetésivel, atest az ö meg romlot hajlandosági-
val, 

K Az Isten viszené valakit a kisértetben a második 
értelem szerént? 15 

F Igen is mert mind azok akik vétkeznek atol vagyon 
mert az Isten azt meg engedi. az ö meg foghatatlan, de 
igaságos itéletiből. 

K Az Isten viszené valakit akisértetben aharmadik 
értelem szerént.? 20 

F Igen is, mivel az Isten az embereket némelykor el 
hadgya az ö sziveknek.480 kivánságira, meg is engedi 
nékik, agazdagságokot., méltoságokot, és töb ilyeneket, 
noha tudgya hogy ök azokal viszá fognak élni, 

K Miért viszi az Isten az embereket a kisértetben ezen 25 

két féle képen? 
F Hogy meg mutassa rajtok az ö igaságát, és némely-

kor az irgalmaságát. [154b:] 

s. Aug de correctione, de gratia. et de dono perseverantiae. 

K Miért mondád azt, hogy az Isten meg mutattya 
azokon igaságát, akiket el hagya akisértetben.? 30 

F Mert azért hagya el hogy meg büntesse vétkeket. 

480 sziveknek. <(kisértetire) kivánságira, 
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K481 Mikor mutattya meg irgalmaságát azokon akiket 
el hagya a kisértetben? 

F. Midön azok akik abban estek fel kelnek, és el 
esésekre valo nézve. azután vigyázobbak, és alázatosab-

5 bak 
K Mit kérünk mi az Istentöl ezáltal. ne vigy minket a 

kisértetben? 
F 1. Azt hogy meg ne engedgye az ördögnek minket 

kisérteni, vagy is leg aláb ane légyen erönk felet valo. 2. 
10 hogy a kisértetkor el ne hagyon minket, hanem akisértön 

vétesen velünk gyözedelmet, 3. hogy ne hagyon minket 
szivünk kivánságára, hogy ha kivánságunk nékünk ártal-
mas volna, hanem adgyon eröt. rosz kivánságunk meg 
gyözésére. 4. hogy inkáb nyomoruságban tegyen, mint 

15 sem boldogságban. hogy ha az a boldogság veszedel-
münkre lehetne. 5 hogy eröt adgyon a világ meg gyözésé-
re., hogy minket meg ne tsalyon. 6. hogy ha akisértetben 
hágy esni, bányek velünk irgalmaságal. kegyelmit adván 
a fel kelésre. 

20 K Véteké a, mikor az ördög, atest, és a világ kisért? 
F Vétek akisértetnek engedni. de érdemes dolog annak 

ellene állani, és azt meg gyözni. 
K Mit kel tselekedni hogy a kisértetben ne esék valaki? 
F. Azt meg elözvén. ahoz kel készülni. azimádsagal. 

25 [155a:] a magára valo vigyázásal; vigyázatok és imadko-
zatok mondgya akristus, hogy a kisértetben ne esetek. 

K Miben áll ez a vigyázás? 
F 1 Abban hogy a vétekre vivö alkalmatoságot elke-

rüllyük, 2. mindenkor a magunk hivatallyában foglala-
30 toskodgyunk, 3 amagános életet szeresük, 4 ahitnek iga-

ságival tellyesek lévén, azokal oltalmazuk magunkat., az 
ellenségünk 4 8 2 ostromozásakor. 

481 K [F-ből javítva.] 
482 elleségünk [így, n nélkül; íráshiba.] 

Matth. 26. 41 

Ephes. 6. 16. 
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K Mit kel tselekedni mikor valaki akisértetben va-
gyon? 

F 1 Nagyob buzgoságal kel imádkozni. 2. keresztet kel 
magára vetni. 3 ahitnek igazságirol kel gondolkodni, a 
melyek el fordittsanak minket arosztol, 4. ha a kisértet 5 

tartana, tudtára kell adni a gyontato papnak. 
K Mit kel tselekedni mikor valaki akisértetben eset? 
F Botsánatot kel kérni Istentöl. és abol fel kel kelni 

mentöl hamaréb. apenitentzia tartásal., és azután inkáb 
kel vigyázm., fiam mondgya a szent lélek. vétkeztélé.? ne 10 

vétkezél többet. hanem imádkozál vétkeidért, hogy meg 
botsátassanak. néked. 

Hetedik kérés. Szabadits meg minket agonosztol. 
K Mit kérünk mi ez által az Istentöl szabadits meg 

minket a gonosztol. [155b:] 15 

F Hogy meg oltalmazon 1. az ördög hatalmátol; meg 
nem engedvén hogy az alá vettessünk. 2. minden vétek-
töl, meg nem engedvén hogy a hamiság uralkodgyék 
bennünk. 3. avétekért valo büntetéstöl apurgátorium-
ban, vagy apokolban. 4. az ideig valo gonosztol, ugy 20 

mint abetegségtöl, szegénységtöl, hadakozástol., éhség-
töl, döghaláltol., és minden más gonosztol., de ezektöl az 
ideig valo gonoszoktol. ameg szabadulást tsak anyiban 
kérjük az Istentöl, a menyiben láttya hogy a hasznos 
lehet az üdveségre,, mivel ebben az imádságban egyebet 25 

nem kérünk az Istentöl hanem hogy agonosztol szaba-
dittson meg, nintsen is igazán mondva más gonosz. ha-
nem az, a mely ellenkezik483 üdveségünkel., a midön az 
ideig valo nyomoruságok az üdveségre használnak, azok 
jók mi nékünk, a midön az ideig valo boldogság akadálya 30 

üdveségünknek, és azal viszá elünk, hogy az világi rosz 
kivánságok szerént élyünk, akor a rosz mi nékünk. 

K A gazdagok a kik viszá élnek gazdagságokal. és 
mind azok kik a nagy szerentsében el vesztik magokot, 

483 ellen<kez>kezik [Tollhiba.] 

Eccli 2!.l. 

713 



nyomoruságot kivánnak tehát Istentöl mikor ezt az 
imádságot el mondgyák.? 

F Igen is, mivel agazdagságok. és a nagy szerentsék. 
ö nékik rósz, és gonosz, és azon kérik az Istent, hogy 

5 szabaditsa meg öket agonosztol. [156a:] 
K Az olyanok nem igazán kérik tehát az Istent, és néki 

hazudnak mikor azt mondgyák. szabadits meg minket a 
gonosztol.? 

F Igazán el mondhatni hogy rend szerént nem tudgyák 
10 mit kérnek, nem is figyelmeznek kérésekre., mivel ha ugy 

imádkoznának a mint kel., azt kivánnák hogy az Isten 
eben ez életben küldgyön nyomoruságot reájok, hogy ha 
a szükséges az üdveségekre. ha ilyen szándékban nintse-
nek, a jele hogy a szivek meg romlot, és imádságok 

15 hamis, mivel azt kérik az Istentöl a mit nem kivánnak az 
imádság pedig aszivnek kivánságáboi ál. 

K Miért küld az Isten nyomoruságokot mi reánk? 
F Hogy meg büntesse büneinket, és hogy azok által a 

bünök el töröltessenek, 2. hogy meg üsmértetvén velünk 
20 az emberi gyarloságot, hozája emelyük szivünket, 3. 

hogy ötet nagyob szeretettel szeresük. 4. hogy amás élet-
ben valo jó után suhajtozunk, 

K Miképen kel venni anyomoruságokot? 
F Békeséges türésel. az Isten akarattya alá ajánlván 

25 magunkot. penitentzia tarto lélekel és háláadásal. 
Hogy az Amen mit tészen. 
K Mit tészen ez a szó Amen. amelyet minden imádság 

után mondanak.? [156b:] 
F. E sidó szó, és teszi 1. ez igy vagyon, 2. kivánom hogy 

30 a legyen. ugy legyen, 3. reá állok arra amit mondottak, 
vagy kértek, 

K Miért mondgyák ezt a szót minden imádságnak a 
végin? 

F Hogy meg mutassák az által hogy rea állanak mind 
35 ara, amit Istentöl kértenek, az imádságot akár mások 

mondgyák. akár mi magunk 

s. Aug in ps. 37. 
n. 14. 

s. Aug. lib 2. 
Contr epist 
parme. Cap 7. 
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K Ennek aszonak mire kel minket indittani? 
F Arra hogy figyelmetesek legyünk az Isteni szolgála-

ton és hogy mind szivel. mind szájal. mondhasuk az 
Ament. 

K Hogy lehet aközségnek mondani az Ament; holot 5 

nem érti mitsoda imádságot mond apap.? 
F A község gyermekségetöl fogvást halya énekelni a 

közönségesen valo imádságokot., azért is tudgya hogy az 
Anyaszent egyház mit kér az Istentöl, és az elegendö 
néki, hogy az Ament el mondgya, ha szinte deákul nem 10 

tud is, 2. a pásztorok tartoznak a tridentinumi Concilium 
szerént a népet ara oktatni. 

K A misekor mikor apap a mi Atyánkot mondgya a 
nép azt feleli de szabadits meg minket agonosztol, és a 
pap egyedül mondgya az ament, holot atöb imádságok- 15 

nak a végin nem apap hanem a köség mondgya az Ament 
honnét vagyon tehát. ez aszokás.? 

F Ezt az okát adgya ennek atridentinumi Concili-
[157a:]umnak catechismusa., hogy apap aszent áldozatot 
akristus, és a nép nevében ajánlvan. a mi atyankot el 20 

mondgya, és anép akinek nevében el mondotta az imád-
ságot ahetedik kérést feleli reá, amely magában foglallya 
rövideden atöb kéréseket., apap pediglen akristus képé-
ben az ament mondgya el. mint ha azt mondaná, hogy 
az Isten meg tekintvén. anépnek hitét. és könyörgését, 25 

meg halgatta az áldozatra valo nézve. 

484 Conc. Trid. pars 4. <(Conc) [A törlés három sorral lejjebb van, 
a margón.] 
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XIV Rész. 
Némely Különös Imádságokrol. 

Elsö Articulus 
Az Angyali köszöntésröl 

K Melyik a leg nevezeteseb imádság amelyel esedezik 
az Anyaszent egy ház a Boldogságos szüznek? 

F Az Angyali köszönet, a melyel köszöntötte. Gabriel 
Angyal a szent szüzet, ilyen képen 1. Üdvözlégy Mária 

5 malasztal vagy telyes, Ur vagyon te veled., te vagy áldot 
az Aszonyi állatok közöt, 2. Es Aldot ate méhednek gyü-
mölcse, Jésus, 3 szent Maria Istennek Anya könyorögj 
érettünk bünösökért, most és halálunknak oráján Amen 

Ez az imádság három féle részböl áll, 1. az Angyalnak 
10 szavaibol, a szent Ersebeth köszöntéséböl., midön a485 

[157b:] Boldogságos szüz hozája ment. 3 azokbol a szok-
bol. a melyeket a hivek áitatoságbol adának azokhoz, és 
a melyeket jóvá hagyá az Anyaszent egy ház, azt is el 
mondhatni hogy ez az imádság tiszteletet. háláadást, és 

15 kérést foglal magaban. 
K Mitsoda tiszteletet adunk mi szent szüznek. ebben 

az imádságban? 
F Már nagyobat nem lehet adni egy teremtet állatnak., 

mint mikor azt mondgyuk az Angyalal. 1. hogy tellyes 
20 vagy malasztal. 2. hogy az ur vagyon véle, hogy minden 

aszonyi állatok felet boldog, és áldot 
K Mit tészen ez a szó tellyes malasztal.? 
F Azt hogy az Isten bé töltötte minden teremtet állatok 

felet ajándekival, kegyeségivel. és irgalmaságival.. 
25 K Mit tészen ez a szó ur vagyon te veled.? 

F Azt hogy a Boldogságos szüz különös képen valo 
temploma az Istennek, a szent Léleknek bövséges ma-
laszttya által, és azö Isteni Anyasága által. 

*85 a [157b:] a Boldogságos 
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K Mitsoda értelme vagyon ezeknek aszoknak Te vagy 
áldot az Aszonyi állatok közöt? 

F A hogy., az Aszonyi állatok közöt, akik meg voltak 
áldatva, vagy akik ezután meg áldatnak, soha nem volt, 
nem is lészen aki hasonlo kegyelmet vet volna vagy a ki 5 

végyen, mint a melyet a szent szüz vet, mivel [158a:J ö 
választatot az egész Aszonyok közöt hogy az Istennek 
Annya lenne, és hogy gyermeket szüllyön szüzeségben 

K Mitsoda hálaadást foglal magában ez az imádság? 
F A ki tettzik leg inkáb a szent Ersebeth szavaibol. 10 

Jesus a te mehednek gyümölcse áldot, mivel ezeket a 
szokot mondván. az Istent áldgyuk. és hálákot adunk 
néki hogy Maria által. akristust adta nékünk, nem tsele-
kedhetet az Isten az emberekel anál nagyob irgalmaságot 

K Mit kérünk mi ebben azimádságban a Boldogságos 15 

szüztöl.? 
F Arra kérjük és kénszerittyük hogy érettünk esede-

zék. 
K Miért mondgyuk azt néki szent Maria Istennek 

Annya.? 20 

F Mert ugyan az, valoságal. 2. mert arra valo nézve. 
nagyob bizodalomal kérhettyük, tudván azt hogy hatal-
mas. és hasznos az ö kérése Fia elött. 

K Miért mondgyuk azt néki hogy mi bünösök va-
gyunk? 25 

F Azért hogy meg tekintvén486 nyomoruságinkot, be-
nünket meg szányon, és Fiátol nékünk irgalmaságot 
nyerjen 

K Miért kérjük ara hogy esedezék mi érettünk most.? 
F Azért, mert szüntelen ujjab vétekben esünk. ujjab. 30 

veszedelemben forgunk., ujjab szükségeink vannak, és 
mind [158b:] ezekre, szüntelen szükséges nékünk az Isten 
kegyelme 

K Miért adgyuk hozája és halálunknak oráján? 

486 tekintvén [Második t-k-bbi javítva.] 
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F Mert halálunk oráján igyekezik leg inkáb az ördög 
minket el veszteni, akoron nagyob ami szükségünk. és az 
el esésünk veszedelmeseb. 

K Miért kezdgyük el a ditséreten ezt az imádságot 
5 F Hogy tisztellyük a szent szüzet, azokal aszókal. a 

melyeket az Angyal mondot nékie. 
K Miért teszük a ditsérethez, az Igének, a Mária mehé-

ben valo meg testesülésiért valo háláadást? 
F 1 Mert az Igének487 meg testesülése, olyan dolog. a 

10 mely leg ditsöségeseb a szent szüznek, leg hasznosab488 

minékünk, az is gerjesztheti fel inkáb489 reménsegünket, 
és nevelheti az imádságinkban valo bizodalmat. 

2 Mint hogy a kristus. tsak a mi üdveségünkért,490 

testesült meg a Mária méhében, mi a szent szüznek elei-
15 ben terjeszük ezt a nagy kegyelmeséget, mint olyan nagy 

okot, a melyért. mi hozája folyamodhatunk hogy meg 
nyerhesük esedezése által azüdveséget,. a melyet a kristus 
az ö Fia. érdemlette meg nékünk. 

K Gyakorta kellé el mondani ezt az imádságot? 
20 F Igen szent es hasznos dolog gyakorta el mondani. a 

Boldogságos szüz esedezése sokal foganatosab. atöb 
szentekénél, mivel soha senki nem volt. nem is lesz, olyan 
szoros szövettségel akristusal. [159a:] 

K Mitsoda idöben kel leg inkáb el mondani ezt az 
25 imádságot? 

F Regel. délben, estve. amidön valamely veszedelembe 
vannak, vagy kisértetbe. vagy betegségben. 

4 8 1 Igének [/-í-ből javítva.] 
488 leg hasznosab <W) minékünk, [Törlés a sor végén.] 
489 inkáb <(/) reménsegünket, és nevel(h)heti [Tollhiba.] 
490 üdveségünkért, [r-í-ből javítva.] 
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2 Articulus491 

Az Angelusrol. 

K Mire rendeltetet ez a szokás hogy harangoznak 
Angelusra, regel, délben, és estve,? 

F Ez a jó szokás arra rendeltetet hogy a hivek 1. 
azimádságban szentellyék a napnak kezdetit, közepit. és 
végit. 2 hogy hálákot adgyanak Istennek háromszor nap- 5 

jában az ö szent Fiának492 meg testesülésiért, 3 kérnünk 
kel aszent szüzet hogy esedezék érettünk, és nyerjen ke-
gyelmet szent Fiatol: 

Az imádság pedig e. 
Az Ur Angyala meg Jelenté Máriának.493 10 

Es a szent Lelektöl fogant494 

Üdvöz légy Maria. 
Imhol az urnak szolgálo leánya. 
Légyen nékem a beszéded szerént. 

Üdvöz legy Maria. 15 

Es az Ige testé lett. 
Es lakozot mi közöttünk.495 

Üdvöz légy Mária 
Imádság 

Kérünk uram tégedet, önttsed szivünkben kegyel- 20 

medet 
[159b:] Ugy hogy meg tudván az Angyaltol a te szent 
Fiad meg testesülésinek titkát, aki Máriához küldetet 
volt, azö kin szenvedése. és kereszttye által. vezettessünk 
aditsöséges fel támadásra. Kérünk tégedet ami urunk 25 

Jesus kristus által. Amen. 
K Tartozunké el mondani ezt akönyörgést.? 

491 Articulus [/-i-ből javítva.] 
492 Fiának [Az a fölött áthúzott ékezet van.] 
493 Máriának, <?> 
494 fogant [o-ű-ból javítva.] 
495 közottunk. [Ékezethiba.] 
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F. Arra nem vagyunk kötelesek, de ez, oly áitatos 
szokás, a melyet jó. és hasznos követni. 

K Mitsoda elmével és lélekel. kel el mondani ezt az 
imádságot. 

5 F Azon elmével és lélekel. amelyel a rendeltetet, és 
nem kel azt tsak szokásbol. és figyelmeteség nélkül mon-
dani, valamint tselekesznek tsak nem mindenkor nagyob 
része a hiveknek. 

K Miképen lehet el kerülni ezt a figyelmetlenséget? 
10 F Ugy 1. hogy az imádság elött egy kevesé magunkban 

kel szállanunk. 2. azt le térdepelve mondgyuk el. ha 
lehet., vasárnapokon., és a husvéti napokon kivül. 

XV Resz 
Az Anyaszent egyháznak kozönségesen valo imádságirol 

Elsö Articulus 
Hogy mitsoda nyelven szokot lenni aközönségesen valo 

imádság 

K Miért imádkozik az Anyaszent egy ház olyan [160a:] 
nyelven a melyet nem érti akösség? 

15 F Az Anyaszent egy ház az Isteni szolgálatot eleinte 
minden országban aközönséges496 nyelven mondotta, de 
az a közönséges nyelv meg változván. és nem lévén idövel 
közönséges nyelv., az Anyaszent egyház azt meg tartotta, 
és nagy okokra valo nézve azt meg nem változtathatta. 

20 2 Noha adeák nyelv ne légyen is közönséges mindenüt 
Europában, mind azon által ez a nyelv vagyon leg inkáb 
el terjedve., ugyan ezel is élhetnek keveseb rendeletlensé-
gel. azt meg nem lehetne sohais bizonyitani hogy nap 
nyugoton valamikor más nyelvel éltenek volna a közön-

496 aközönséges [ű-o-ból javítva.] 
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ségesen valo Isteni szolgalatban, hanem adeákal., mind 
azon által szent Agoston azt mondgya, hogy azö idejében 
voltanak Áfrikában olyan helyek, a hol a nép nem értette 
meg a deák497 nyelvet. Cardinalis Bona. aliturgiárol valo 
tudos munkájában498 meg bizonyittya., hogy midön a 5 

Németek. a francziák, az Anglusok. a lengyelek. és más 
töb északi nemzetek keresztyéneké lettenek, közönsége-
sen nem értették a deák nyelvet, mind azon által meg nem 
változtaták a nyelvet, a melyel addig az ideig éltenek volt 
nap nyugoton az Isteni szolgálatban l0 

s. Aug. epist 261 ad Celestinum pontif. tract. 7. in s. joan num. 18. lib 1. Cap 5 n. 4. 

K Mitsoda rendeletlenség következhetnék abol. hogy 
ha minden országokban aközönséges nyelvet vennék bé 
a kozönségesen valo imádságokban? 

F 1 Ha az ugy lenne,. az Anyaszent egyház közönsége-
sen valo imádsági szüntelen valo változásokban volná- 15 

nak, mert [160b:] az élö nyelvek szüntelen változnak, és 
egy nemzetnek a nyelve, száz esztendö mulva már más, 

2. A szüntelen valo változás közben,499 nagy változá-
sok szivárkozhatnának lassanként500 a hitnek agazati-
ban. a melyek egészen meg maradtanak aközönségesen 20 

valo imádságokban,. adeák nyelv az egész Romai biroda-
lomban közönseges nyelv volt., minden törvények, és 
parantsolatok azon anyelven voltanak, a Conciliumok-
ban a deák Anyaszent egy ház azal anyelvel éll, ugyan egy 
részint az is tarttya meg az egyenlöséget, és az egyeséget 25 

az Anyaszent egyházban. mitsoda vigasztalás az egy Ca-
tholicusnak, hogy akár német országban, akar lengyel 
országban mennyen. mindenüt egy nyelven halya lenni az 
Isteni szolgálatot. és mindenüt felelhet a mise alat. 

497 deák [á-k-bó\ javítva.] 
498 munkájában [/ - megkezdett 6-ből javítva.] 
A" közben, (p\yan) nagy 
500 lassanként [ií-iz-ből javítva.] 
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A bizonyos hogy a nap keleti országokban egy nehány 
féle nyelven volt a lyturgia, de anyelv meg változván, a 
lyturgia meg nem változot,. az elsö keresztyének kéttség 
nélkül Jérusalemben syriai nyelven mondották az Isteni 

5 szolgálatot,. de aváros el romlása után, agörögök meg 
épitvén avárost, görög nyelven volt az Isteni szolgálat, az 
egész görög szent Atyák, azon a nyelven irtanak, de 
idövel az a helenica nyelv meg változván, azal a lyturgiat 
meg nem változtatták, és az Isteni szolgálatot. most is 

10azon anyelven mondgyák. noha apapok501 sem értik, 
hogy ha tsak ugy nem tanullyák. mint nálunk a Deak 
nyelvet [161a:] 

3. Ha a lyturgiát meg akarnák változtatni mindenkor, 
a midön anyelv meg változik., lehetneé mindenkor olyat 

15 találni aki azt igazán meg forditaná; de ha ameg lehetne 
is, hány szor kellene meg változtatni azokot a forditáso-
kot, azért mert némely szok amelyek egy idöben jók 
voltak, másban illetlenek ne lennének., ha minden tarto-
mányban aközönséges nyelvre akarnák forditani az Iste-

20 ni szolgálatot, az Imperiumban hány száz féle lyturgia 
kivántatnék hogy a kösség meg érthetné, magyar ország-
ban, és Erdélyben hány féle képen beszélnek, lehetneé 
ugy forditani alyturgiát magyarul., hogy idövel valamely 
szó, valamelyik országban illetlenné ne változnék? szun-

25 telen kellene munkálodni aváltoztatáson. és a forditáson. 
még is azt végben nem vihetnék hogy mindenek meg 
érthesék, mivel az idegenek semit nem értenének. és 
olyan formában, apapok is más idegen országban misét 
nem mondhatnának 4. Evilágosan ki tettzik hogy mitso-

30 da nehéz volna meg változtatni a nyelvet melyen az Isteni 
szolgálat vagyon. és a közönséges nyelvben a bé vett 
szókót., ebben akarattyok ellen is meg kel velünk egyezni 
aprotestansoknak. 

501 apapok (is.y sem értik, [Törlés a sor végén.] 
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K Mint hogy idegen nyelven vagyon az Isteni szolgalat 
nem ellenkeziké az, a szent Pal tanitásával? 

F Nem. 1. mivel itt nem szól az Isteni szolgálatrol. 
amely [161b:] korintusban görög nyelven volt., amelyet 
minden értette. 2. szent Pál nem tart abban ellent. hogy 5 

a gyülekezetben idegen nyelven ne szolyanak, tsak azt 
meg magyarázák503 azoknak. akik nem értik, az Anya-
szent egyház pedig arra köteledzi apasztorokot hogy meg 
magyarázák anépnek a közönséges nyelven. az egész 
Isteni szolgálatot 10 

K Mitsoda alkalmatoságal. beszél szent pál. az504 

Anyaszent egy ház valo idegen nyelv ellen.? 
F It akülömb féle nyelveknek ajándékárol beszél. mi-

vel az iránt sokan viszá éltenek, 

Magyarázat. 
A keresztyénségnek kezdetekor, hogy több pogányok 

térhesenek meg, az Isten a hiveknek. külömb külömb féle 
nyelveken valo szollásnak ajándékát adá, de sok szor ugy 
történt hogy azok. kik idegen nyelveken szollottanak, 
arra ajándékok nem volt hogy azokot másoknak meg 2' 
magyarázhasák, némellyek pedig meg magyarázhatták. 
az idegen nyelvet, de azon nem szolhattak. némellyek 
valamint szent Pál., ajándekot vettek volt az idegen 
nyelvnek mind meg értésére, beszéllésére, és mind meg 
magyarázására 

A korintus beli Anyaszent egy házban két rosz kezdö-
döt volt, az idegen nyelvek iránt, 1. valának olyanok 
ahivek közül, akik agyülekezetben idegen nyelven beszé-
lettenek, meg nem várván hogy mások el végezék beszéd-

502 1 Cor. 14 [4-5-ből javítva;] <13> 5 13. [a margón a 13. ból csak 
3. látszik, a levágás miatt.] 

503 magyarázák [A második a fölött áthúzott ékezet van.] 
504 az <(idegen)> Anyaszent egy házban valo idegen nyelv [Törlés a 

sor végén.] 

1 Cor 14 

1 Cor. 14s03 í 13. 
26. 27. 2K. 

Conc. Trid. sess 
22. Cap S 
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gyeket 2. gyakorta történt a, [162a:] hogy a gyülekezet-
ben nem találkozot olyan a ki meg magyarazhatta volna, 
és ez nagy rendeletlenséget okozot. szent Pál ezt meg 
akarván orvosolni, ket féle dolgot parantsolt akorintus 

5 béliekhez irt 1 levelének 14 reszében 1. hogy agyülekezet-
ben aki idegen nyelven akar szollani, kettö, vagy leg 
fellyeb három szollyon egy más után, 2. hogy ha nem 
találkozik olyan aki meg magyarázhasa, az idegen nyel-
veket, aki idegen nyelven szól halgason agyülekezetben, 

10 tsak ö magának szollyon és az Istennek, mivel tsak azt 
kel mondani közönségesen, ami épületire lehet agyűleke-
zetnek, az idegen nyelv, amelyet senki nem érti, épületire 
nem lehet 

Mind ezekböl ki tettzik tehát, 1 hogy ezen ahelyen 
15 szent Pál nem szól az Isteni szolgálatrol. hanem atanitá-

sokrol., 2 hogy nem tarttya szent Pál azt rosznak, hogy 
ha valaki idegen nyelven szól agyülekezetben. tsak legyen 
valaki a ki azt meg magyarázza, 3. azt nem mondhatni 
hogy az Anyaszent egy haz nyelve, idegen nyelv volna 

20 tellyeségel., mivel nagyob része annak aki atemplomban 
jár, azt érti, és atöbbi gyermekségétöl fogvást ugy meg 
szokta halgatni az imádságokot. és az énekeket, hogy jól 
tudgya mire felelni az ament, azt is hozája adom hogy 
apásztorok meg magyarázák nékiek a szent miséhez valo 

25 imádságokot. és atöb könyörgéseit az Anyaszent egy 
háznak. 

2 Articulus. 
Az Anyaszent egy haznak közönségesen valo Cérémo-

niáirol. 

K Az Anyaszent egy ház miért viszi az Isteni szolgála-
tot annyi sok cérémoniával végben? [162b:] 

F. Azok a Cérémoniák azért rendeltettek 1. hogy a nép 
30 akülsö pompára valo nézve, az Istenhez emelkedgyék, és 

az ö nagy Méltoságához. nagyob tisztelettel legyen. 
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2. Hogy a hivek nagyob tisztelettel szentellyék atitkot, es 
legyenek jelen az imádságokon. 

3. Hogy az Isteni szolgálatra szentellyék ateremtet 
állatokot, és azokot az ö szolgálattyára fordittsák., mivel 
ugy is hozája tartoznak, 5 

4. Leg nagyob része a Cérémoniáknak vagy szükségböl 
rendeltettek, vagy atisztességre valo nézve., vagy azért 
hogy a szokás volt az országban. 

5 olyan Cérémoniákis vannak. a melyek titkosok, és 
holmit jelentenek, ugyan avégre is rendeltettek. hogy fel10 

emellyük lelkünket azokhoz a miket jelentenek. 
6. Az Anyaszent egy ház még eleinte vett bé egy nehány 

féle Cérémoniákot a melyek szokásban voltanak a sidok-
nál. 

7 A pogányok sok féle Cérémoniákot vettek volt fel a 15 

sidoktol. a melyekel ök éltenek, az Anyaszent egy ház, 
hogy könyeben meg térithese a pogányokot, helyesnek 
találta meg tartani sokakot azokbol., és azokot az Isten-
nek szentelni, és ditsöségire forditani. 

K Azokot a cérémoniákot el kelletet volna törleni20 

azután hogy a pogányok meg tértenek.? 
F Mint hogy a sidoktol vétettek volt tehát magokban 

azok jók voltanak, apogányok pedig meg térvén, és meg 
világositatván, azokot áitatoságal. követték. és nem ba-
bo-[163a:]naságal. 2. ha szinte el akarták volna is törleni25 

de azt végben nem vihették volna, mivel azt minden 
tudgya hogy mitsoda ereje vagyon a szokásnak, és hogy 
mitsoda akadályok találkoznak arégi szokások meg vál-
toztatásában. és hogy sokal hasznosab azokot meg hagy-
ni, hogy ha semi rosz nintsen azokban. 3 hogy ha könyen30 

el lehetet volnais törleni azokot a Ceremoniakot. de nem 
kelletet volna azt tselekedni mert azok hasznosok, sött 
még szükségesek is. 

K Ezek a Ceremoniák nem ellenkezneké akristus mon-
dásával, aki azt mondgya. hogy az Istent Lélekben. és 35 
igaságban kel imádni? 
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F Nem, mert akristus ezekel aszavaival nem rekeszti 
ki a külsö képen valo imádást, hanem azt akarja monda-
ni azal., hogy az Istent lélekben és szivel kel imadni. és 
hogy ezek nélkül atöbi haszontalanok, ugyan ezért is 

5 szükséges hogy a pasztorok meg magyarázák ahiveknek 
a Ceremoniákot,505 meg értetven vélek, hogy a külsö 
Ceremoniák avégre rendeltettek., hogy belsö képen eme-
lyük fel szivünket az Istenhez, 

K Az a külsö képen valo pompa, azok adrága. és ékes 
10 oltári öltözetek, drága ezüst mivek, mind ezek nem ellen-

kezneké az Evangyéliumi együgyüségel.? 
F Nem azokban áll az Évangyéliumi együgyüség. ha-

nem az alázatoságban, a szegény szivüségben., aközönsé-
gesen valo öltözetben. avilági hejában valoságok meg 

15vetésében, mind ezek meg egyezhetnek atemplom béli 
ékeségel., akristus azt. [163b:] meg ditsérte, hogy drága 
keneteket öntöttek lábaira., és jóvá506 hagyá hogy ha a 
földnek gazdagságit az ö szolgálattyára szentelik. tsak a 
szivet is néki szentellyék 

20 K Az elsö saeculumokban mitsoda szokást507 tartot az 
Anyaszent egy ház az ilyenek felöl? 

F A három elsö saeculumokban az Anyaszent egyház 
igen508 nagy üldözésekben lévén, atemplomokban sem-
mi ékeségeket nem tehetet, mivel nyilván valo gyülekeze-

25 tet nem509 tarthatot, de mihelyt az üldöztetések meg 
szüntenek. templomokot épitettenek, és azokot a Keresz-
tyen Császárok nagy drágán fel ékesitették. mely tseleke-
deteket. az Anyaszent egy ház mindenkor nagy buzgosá-
goknak tartotta. 

505 Ceremoniákot, <hogy> meg értetvén vélek, hogy [Törlés a sor 
végén.] 

506 jóvá [v-y-ből javítva.] 
507 szokóst [Elírás.] 
508 igen <nagy> nagy 
509 nem <tehetet> tarthatot., 
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3 Articulus. 
A Gyertyáknak, lámpásoknak szokásárol 

K. Miért gyujtanak gyerttyákot és lámpásokot az Iste-
ni szolgálatkor.? 

F Midön az Isteni szolgálat éttzaka vagyon, akor szük-
séges gyujtani, szükséges volt akoron gyertyákot gyujtani 
amidön az Anyaszent egyház üldöztetésekben lévén, 5 

aföld alat valo pintzékben és rejték helyekben kelletet 
esze gyülni ahiveknek, az üldözésnek vége szakadván, az 
Anyaszent egy ház ezt mindenkor követte, még nap vilá-
gon is. és eza szokás az egész nap keleti Anyaszent egy 
házban meg volt. anegyedik saeculumtol [164a:] fogvást, 10 

valamint ezt szent Hieronimus mondgya., az Anyaszent 
egy ház ezt a szokást meg tartotta, 1. azért, hogy arégi 
szokás meg tartassék, 2. avigaságnak jeliért, 3 hogy azok 
az egö. gyerttyák akristust jelenttsék, aki avilágnak vilá-
gosága. 4. némellyek a szent Atyák közül azt, tarttyák. 15 

hogy még aharmadik saeculumban is szokás volt gyert-
tyákot gyujtani. napal. az Isteni szolgálatkor. 

K Miért tartanak égö gyertyákot mikor az Évangyé-
liumot enekelik? 

F Hogy azt meg tudgyuk, hogy az Évangyélium az a 20 

világoság amelyet akristus hozta el az embereknek. és 
annak kel meg világositani az egész földet. 

K Miért tartanak égö lámpást a szent sacramentum 
elött? 

F Az Anya szent egy ház azt akarja követni, amit az 25 

Isten parantsolt volt az elött. hogy a szent tüz mindenkor 
égjen a frigy ládája elött. 
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4 Articulus 
A Temjénnek szokásárol 

K Az Isteni szolgálatkor valo temjénezés régi szokásé 
az Anyaszent egy házban? 

F Igen régi, aki tettzik 1. anegyedik szabot rendböl 
amelyet Apostolinak nevezik, amely rendek elönkben 

5 adgyák az elsö három saeculumokban lévö rend tartásit 
az [164b:j Anyaszent egyháznak, 2. a szent Ambrus irási-
bol. 3 az egész világon lévö Anyaszent egy háznak szoká-
sibol, 4. aleg régieb liturgiákbol., ugy mint a szent Basili-
us, és szent Chrysostomus lyturgiaibol,. meg azó tör-

io vényben is meg volt a parantsolva 
K Mire valo tehát atemjén? 
F Sok féle szent dolgokra, tudni illik atemjent az Isten-

nek ajánlyuk mint örökös urunknak, azt is meg mu-
tattyuk az által nékie, kiványuk hogy ami imádságink az 

15 ö széke eleiben fel hassanak., valamint ajó illatu temjén, 
az oltárokot meg füstölik amelyek jelentik akristust, az 
Apocalypsis szerént, hogy meg halgasa imádságinkot, 
amelyeket jelenti a temjén. az Evangyeliumos könyvet is 
meg füstölik., hogy meg mutassák. külsö képen is mitso-

20 da tisztelettel vagyunk az Isten Igéjéhez,. az imádságok 
amelyeket mondanak a füstöléskor meg bizonyittyák ezt 
a magyarázatot, ahiveket is meg szokták füstölni azért 
hogy a hivekhez emellyék sziveket, abuzgó imádságokal 
és hogy mindenüt akristus jó illattyát hinttsék el. azt is 

25 el mondhatni hogy ezen füstölésekel. meg akarják mutat-
ni., hogy mitsoda egyeség vagyon akristus, és ahivek 
közöt, ugyan ezért is füstölik meg leg elöször az oltárt, 
amely akristust jelenti., és azután a hiveket, akik az ö 
tagjai, és akiknek akristusban, a kristus által, és a kristu-

30 sal kel könyörögni. [165a:] 
K Miért füstölik meg apüspökököt., papokot. királyo-

kot fejdelmeket. és más fö renden lévököt, mindenikét 
különosön? 
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F Azal mindenikének különös tiszteletet akarnak adni, 
mivel anépet közönségesen füstölik meg. améltoságban 
lévöket pedig különösön, de mind egyikét, mind amási-
kát. egyenlö okbol510 füstölik meg. 

K Miért füstölik meg aholt testeket. és a temetö helye- 5 

ket? 
F Nem tsak a jó illatnak kedviért, hanem azért is. hogy 

az Anyaszent egy ház kebelében meg holt hiveknek emle-
kezete jó illatban légyen, és hogy az Anyaszent egy ház 
mind ö érettek, mind az élökért ajánlya könyörgésinek 10 

temjényét. 
K Az illyen, titkos, és mélyen valo magyarázattal.511 

nem azt akarjáké, hogy még viszá vigyenek minket az ó 
törvényre, amelyben minden figura, és tsak árnyék volt. 
a fígurák helyében nem következetté avaloság. az uj 15 

törvényben? 
F 1. Adná Isten. hogy az olyanok akik illyen kérdése-

ket tésznek. tellyeségel el hitetnék magokal, hogy az 
olyan nagy dolgokban valamitsodás az ur vatsorája, ava-
loság512 a figurának helyében következet. az uj testamen- 20 

tumban. 
2. A bizonyos hogy már most nem minden jelentö 

akeresztyének közöt, valamint a sidok közöt minden a 
volt. de az is bizonyos hogy a jelentö dolgoknak ideje 
még el nem mult. most mi tsak a tükör által és homály-25 

ban üsmérjük az Istent, de a menyekben minden világo-
san ki nyilatkoztatik. nem is lészen azután többé, se 
arnyék. se figura. [165b:] 

3. Mint hogy testböl, és lélekböl állunk, szükséges 
azért hogy valamely láthato dolog, minket fel emelyen 30 

aláthatatlan dolgokra 

510 okböl [íráshiba.] 
511 magyarázattal. <(ncm̂ > nem [Törlcs a sor végén.] 
5 ' 2 avoloság [Iráshiba.] 
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4. Némellyek ezek a titkos Cérémoniák513 közül nap 
keletröl jöttenek, az Anyaszent egy ház azokot bé vette, 
hogy magát a nap keletiek szokásihoz alkalmaztassa, 
akik igen élnek a titkos és jelentö dolgokal. még aközön-

5 séges dolgokban is. 

5 Articulus. 
Az Anyaszent egy háznak az Isteni szolgálatban valo 

külömb külömb féle szokásirol,. arituale, és a 
Cérémoniák iránt 

K Az Anyaszent egy háznak szokási és Cérémoniái., 
miért nem egyenlök mindenüt? 

F Olyan szokások. és Cérémoniák vannak, a melyek 
mindenüt egyenlök. olyanok is vannak, a melyek külöm-

10 böznek. mindenik országban, és tartományban., ennek 
pedig ez az oka, valamit az Apostolok rendeltek., és amit 
atraditiobol vettünk., a mindenüt egyenlö képen vagyon, 
amit pedig az Apostolok az ö utánnok valojoknak akara-
tyokra és bölcseségekre hagytak, az olyan nem tartatik 

15 egyenlö formában., és változás alat vagyon, Az Aposto-
lok nem rendeltek el mindent ö magok, mivel sok dolgok 
vannak olyanok amelyeknek el rendelése. az idötöl, 
ahelytöl. és a személyektöl füg. és a melyeket. ezekhez 
képest kel alkalmaztatni,514 az Apostolok tsak azokot 

20 rendelték el, akülsö Isteni szolgálat [166a:] iránt, amik az 
idötöl nem fügenek, és amiket, minden nemzeteknek, és 
minden tartományokban meg kel tartani. 

K Miért hogy azok. amiket az Apostolok nem rendel-
tenek. nintsenek mindenüt egyenlö képen, és hogy válto-

25 zás alat vannak.? 
F Mert midön az emberek egy mástol távul laknak. egy 

másal szándekjokot nem közölhetik, és azon egy mester-

513 Cérémoniák [o-e-bö\ javítva.] 
514 alkalmaztatni, [Első a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
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töl egyenlö oktatást nem vehetnek, lehetetlen hogy 
egyenlö szokást és Cérémoniát tarthassanak, fö képen az 
olyan dolgokban, a melyek szabad itéletre vannak hagy-
va, 2 anemzeteknek szokási, a melyekre kel vigyázni 
arendtartásoknak rendelésiben nem egyaránsuak515 5 

minden helyen., és sok emberi változások alá vannak 
vetve. 

Mind ezekböl azt hozhattyuk ki, mint hogy az embe-
rek soha meg nem egyezhettek egy más közöt. aköz516 

dolgokban. és hogy mindenik országnak, és püspökség- 10 

nek ez iránt különös szokása, és rend tartása vagyon, 
amidön azt láttyuk hogy a népek és az Anyaszent egy 
házak meg egyeznek egy másal valamely szokásban., 
rend tartásban. Cérémoniában. avallásban, hogy ha 
azoknak bizonyos eredetit nem tudgyák. el kel hinni u 
minden kételkedés nélkül. mondgya szent Agoston., 
hogy azokot az Apostoloktol vették, ez igy lévén, semi 
az Anyaszent egyház traditioját ugy meg nem erösitti, és 
tiszteletesebé nem tészi elöttünk mint az a külömbözés. 
amelyet látunk arend tartásokban, és a Ceremoniákban. 2<> 
mindenik országban. [166b:] 

K Miképen kel tehát tekénteni az Anyaszent egy ház-
nak, a rend tartásban, és a Cérémoniakban lévö külöm-
bözö szokásit? 

F Annak az Anyaszent egy háznak szokásához kel 2^ 
magunkot alkalmaztatni ahol vagyunk, és azt nem kel. 
rosznak tartani, amit ót látunk követni, 

5 ' 5 egyaránsuak [n - beszúrás.] 
516 aköz dolgokban. [Elsö a-o-ból javítva.] 

731 

s. Aug. epist 11 
ad Janua 

lib. 2. de baptis. 
Contr donatis. 
Cap 7. 



6 Articulus. 
Az Éneklesnek, Musikának, és az orgánálásnak 

szokásárol. 

K Az Isteni517 szolgálatkor valo éneklés., régi szokásé 
az Anyaszent egy házban? 

F Igen régi, de ez iránt volt holmi változás az Anya-
szent egy ház rendelésiben., régenten egy nehány Anya-

5 szent egy házaknak. avolt szokása, hogy agyülekezetben 
tsak egy éneklette a soltárokot. atöbbi tsendeségben hal-
gatta, idövel azt a szokást vették bé. hogy változva egy 
más után énekellyék, valamint mostanában követik min-
denüt. 

10 K Ditséretes szokasé az Isteni szolgálatkor valo musi-
ka.? 

F Igen is ditséretes szokás, hogy ha azt. avaloságos 
buzgoságal követik. erre a szent Lélek gyakorta int a 
^oltárokban 

15 K Az a szokás hogy orgonályanak a templomokban 
régi szokásé.? 

F Vannak olyan régi templomok, ahol soha seorgonat, 
•̂ e semi más féle musikát nem szenvednek, valamint ro-
mában apápa kápolnájában., de meg sok számtalan 

20 1167a:] templomok vannak olyanok, ahol amusika, és az 
orgona, igen régtöl fogva vagyon szokásban. 

K Mire kel vigyázni atemplomban valo éneklésel? 
F 1. Igen halkal, modoson. és sietés nélkül kel énekelni, 

ugy hogy az egyik rész ne kezdgye el addig. amég amasi-
25 ka elnem végezi, 2. a szokat jól ki kel mondani., ne tsak 

szájal. hanem inkáb szivel kel énekelni., meg emlékezvén 
arra, hogy az Isten azt akarja, hogy ötet lélekben, és 
igaságban szolgályuk ditsérjük, és imádgyuk. 

Card. Bona lib de 
psalmod. cap 16. 

194. 150. 

Card. Bona de 
lyturg. lib 1 cap 5. 
num 19. 
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XVI Rész 
A Szent Mise Áldozattyárol 

Elsö Articulus. 
Közönségesen mind abelsö. mind külsö áldozatrol. 

K Mellyik az Anyaszent egy ház imádsági közöt aleg 
fövebb imádság? 

F A Mise szent Áldozattya. 
K Mit értesz ezen aszón Aldozat? 
F Ezen a szón értem közönségesen mind azokat a 5 

vallás béli tselekedeteket, amelyekel az okos teremtet 
állat ajánlya magát az Istennek. és ö hozája kaptsolya 
magát., ugy mint az imádságot. az Isteni ditséreteket, 
atöredelmeséget. az imádságot. és atöb jó tselekedeteket, 
mind ezeket áldozatnak nevezi az irás. 10 

Az áldozatot lehet amaga tulajdon értelme szerént is 
[167b:] érteni, és meg külömböztetni avallás béli tseleke-
detektöl. ezen értelem szerént az Aldozaton értem, vala-
mely külsö és láthato dolgoknak ajánlását., a melyeket 
atörvény szerént valo egy házi szolga ajánlya az Isten- 15 

nek., mint teremtönek, és örökös urnak. 
K Miért mondád azt hogy az Áldozaton valamely 

külsö és láthato dolgoknak ajánlását érted? 
F. Azért hogy meg külömböztessem akülsö, és láthato 

áldozatot., a belsötöl. és láthatatlantol. 20 

K Mitsoda a belsö képen valo. és láthatatlan áldozat'.' 
F Az, a midön az Istennek ajánlyuk magunkat, hog\ 

véle meg egyesüllyünk, de igazán szolván. ez az ajánlás. 
tsak akor vagyon mikor az Istent szerettyük., ezért is 
mondgya szent Agoston. hogy az Istent ugy tisztelik ha 25 

szeretik. 
K Mitsoda akülsö képen valo és láthato Áldozat? 
F Mikor az Istennek külsö képen valamit ajánlanak, 

valamint az elött ajánlották az állatokot, és a madarakot, 
és amint mostanában ajánlyák akristus testét. és vérét. 30 
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akenyérnek. és abornak szine alat. de hogy az Isten 
tiszteltessék. akülsö képen valo áldozatban, szükséges 
hogy az ajánlás. belsö képen valo légyen,. mert az Isten 
lélek. ugyan lélekben., és igaságban is kel ötet imádni, 

5 arégi külsö áldozatokban az Isten ugy [168a:] ditsértetet., 
amidön belsö képen nékie ajánlották magokot. ettöl is 
volt. hogy az Isten sokszor meg vetette a sidok áldozat-
tyokot., valamint aszent irásbol ki tettzik., az Isten min-
denkor meg vetette. az olyan külsö áldozatokot, amelye-

10 kel együt a sidok nem ajánlották518 néki sziveknek belsö 
áldozattyát., a keresztyénekröl519 is hasonlot mondhat-
ni. amidön a mise szent áldozattyát ajánlyák apap által., 
szükséges hogy a kristusal. magokot is ajánlyák az Isten-
nek. hogyha azt nem tselekeszik., a kristus érdemei a 

15 melyeket ajánlyák., és aki, magát is ajánlya., kedvesé 
tészik Isten elött520 mindenkor az áldozatot, de ahivek 
tselekedete, kik apap által ajánlyák a kristust, az Istent 
nem tiszteli, mert az Istent ugy tisztelik ha szeretik. 
mondgya szent Agoston., ez igy lévén, mindenkor azt 

20 mondhatni hogy a külsö áldozatot. a belsötöl. soha el 
nem kel választani. 

K Miért mondád azt, hogy az áldozat.521 az Istennek 
tett ajánlás? 

F Mert tsak egyedül az Istennek tartoznak az örökös. 
25 vallás tétellel, az áldozatot ugy tekintették mindenkor 

még ahitetlenek is valamint az Isteni tiszteletnek jelét, 
amelyel tartoznak az Istennek, ettöl is volt hogy a gonosz 
lelkek Isten gyanánt akarván magokot imádtatni, ma-
goknak áldozatot adattak., de soha senki nem áldozot 

517 Isteni (szolatkor^ szolgálatkor 
518 ajánlották (magokot^ néki 
5 ' 9 keresztyénekröl [nek e-je o-ból javítva.] 
520 elött ^az^ mindenkor az áldozatot, [mindenkor - beszúrás a sor 

végén törölt (az^ fölé, nagyrészt a margón; az - sor eleji margóra írva.] 
521 áldozat. [/-/-ből? javítva.] 
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másnak ha nem tsak annak akit Istennek tartot. vagy 
annak gondolta lenni mondgya szent Agoston [168b:] 

K. Miért mondád azt, hogy az áldozat Istennek tett 
ajánlás. atörvény szerént valo egy házi szolga által. 

F Mert az Istennek rendelése szerént. a külsö áldozato- 5 

kot tsak olyan egy házi szolgáknak kelletet ajánlani aki-
ket az Isten választotta arra hogy ajánlyák. 

A Mojses törvényekor tsak az Ááron. maradékiból 
voltanak az áldozo papok, az uj törvényben a tsak, ;i 
törvény szerént valo püspököknek., és papoknak szabad. 10 

Mojses elött, és atermészetnek törvényekor, azt el hihet-
tyük, hogy még akor is voltak áldozo papok, mivel az 
irás azt fel teszi hogy Melkisedek a magoságbélinek papja 
volt. amelyet az irás fel nem tette volna, hogy ha minden-
nek szabad lett volna áldozo papnak lenni. nem tudhatni ,5 

valoságal hogy kik voltak az áldozok atermészet törvé-
nyekor, azt tarttyák közönségesen hogy a tselédes gaz-
dák ajánlották az áldozatot, mind azon által azt láttyuk 
hogy kain, és Ábel. áldoztanak, de azt el mondhatni, 
hogy Ádamtol. és Évátol születet fiakot ugy tekintették 20 

még az Attyok éltekor is valamint tselédes fö gazdákot, 
de akár mint légyen az, a mit az irás mond Melkisedek-
röl, el lehet itélni abol., hogy nem volt szabad mindennek 
akor áldozatot ajánlani 

Ettöl volt, hogy az ördögök hasonlo tiszteletet kiván- 25 

tanak a birodalomban lévö emberektöl., mint a melyel 
tartozunk az egy Istennek, arra valo nézve választottak 
magoknak kü-[169a:]lönös embereket. akik nékik áldo-
zanak, és azokot nevezték papoknak, és fö papoknak, 
valamint avolt szokásban az Isten népe közöt. 30 

K Minek nevezik azt. amit az áldozatban ajánlanak? 
F Áldozatnak, vagy ostyának, de az áldozat név, tsak 

az elö dolgokhoz illik. amelyeket áldozatul ajánlyák, az 
ostya név. mind egy mind más dolgokhoz illik. 

K Miért mondád azt, hogy azáldozatot az Istennek 35 

ajanlyák mint örökös urnak, és teremtönek? 

lib. 10. de civ Dei 
cap 4. 
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F Mert az okos teremtet állatok semivel inkáb nem 
szolgálhattyák. se nem tisztelhetik az Istent. mint azáldo-
zatal. 

K A belsö, vagy akülsö áldozattal. tiszteliké az Istent? 
5 F Mindenik áldozatal., abelsö képen valo áldozatal 

annyiban, hogy kedveseb dolgot nem tselekedhetünk 
Isten elött mint ha önéki adgyuk magunkat; ugyan ezt is 
tselekeszik azok akik az Istent szeretik. mindenek felet, 
ebben a 522 szeretetben is áll abelsö áldozat. 

10 A külsö523 áldozatal anyiban, hogy akülsö áldozatal. 
amely abelsöt jelenti. az emberek meg mutattyák szivek-
nek Istenhez valo indulattyát. 

K Miben mutattyák meg az emberek sziveknek Isten-
hez valo indulattyát. akülsö áldozatal.? 

15 F 1. Abban hogy ötet ugy tekéntik. mint mindeneknek 
örökös urát. és ateremtet állatokat mint asemit. 2. hogy 
az Isten örökös ura életeknek. és haláloknak, eleteket is 
örömest [169b:] néki áldozák, 3. hogy a vétekért ahalált 
meg érdemlették. de halált magoknak nem adhatván., 

20 helyettek Istennek más áldozatot ajánlanak, akinek is 
halálát kérik hogy vegye kedvesen, és annak érdeme 
tégyen eleget érettek. az ö igaságának. 

K Az olyanok akik régenten az Istennek külsö áldoza-
tokot ajánlottak, és akik nem ezen belsö indulatokal 

25 ajánlották, nem tisztelték tehát az Istent áldozattyokal.? 
F Nem. ezt már meg mondottuk, sött még tiszteletlen-

ségel illették, mert két szinüek voltanak., mivel két szinü-
ség azt fogadni Istennek., ami aszivben nintsen., ugyan 
ezért is veti vala meg rend szerént az Isten az sidok 

30 áldozattyokot 
K Mitsoda más tiszteletet adnak még Istennek az áldo-

zatokban.? 

522 a <belsö> szeretetben is áll abelsö 
523 külsö <áldozatban> áldozatal 
524 Matth <18>15. 8. 

Isai 29. 13. 
Matth"" 15. 8. 
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F Hálákot adnak néki jó téteményiért,525 irgalmasá-
gát kérik abünnek botsánattyára. és minden féle szüksé-
gekre valo kegyelmeit. 

2 Articulus 
A belsö képen valo áldozatnak köteleségéröl. 

K Tartozunké az Istennek valamely áldozatot ajánla-
ni.? 5 

F Az Istennek belsö képen valo áldozatot ajánlani, az 
az, ötet mindenek felet szeretni, azal tellyeségel526 [170a:| 
tartozik minden értelmes teremtet állat 

K Ez a köteleség mire vagyon fundálva? 
F Arra 1. hogy az Isten azért teremtette az értelmes 10 

állatokot, hogy ötet tisztellyék és ditsöittsék,527 de ötet 
se nem tisztelhetik, se nem ditsöithetik más képen. hanem 
akarattyoknak és szereteteknek szabados induláttyábol. 

2. Az igaságos, hogy minden rendel légyen, és hogy az 
értelmes teremtet állat, azö teremtöjének alája vesse ma- 15 

gát., ö alája pedig ugy veti magát., hogy ha tellyeségel azt 
akarja amit az Isten akar., de az is ugy lehet meg, hogy 
ha az Istent szereti. 

3. Nintsen semink, amit az Istentöl nem vettük volna, 
mindennel néki tartozunk, magunkal is néki tartozunk 20 

tehát. de magunkot ugy adgyuk néki hogy ha ötet sze-
rettyük, ez aleg elsöb áldozat. a melyel tartozunk néki. 
mivel ezel az áldozattal ö néki ajánlyuk mind azt a mink 
vagyon, és a mik vagyunk.,528 és nékie hálakot adunk. 

4. Az emberek meg szokták az Istent bántani, szünte-25 

525 téteményiért, [y-zi-ből javítva.] 
526 tellyeségel <(tartozik.) [170a:] tartozik 
527 ditsoittsék, [Ékezethiba.] 
528 mind azt a mink vagyon, és a mik vagyon., [Helyesen: a mik 

vagyunk; a variánsban is így.] 
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len valo szükségek vagyon az urnak irgalmaságára, meg 
kel engesztelniek az ö igaságát, azt az örökös igaságot 
pedig meg nem egesztelhetik. hanem tsak szeretetekel, az 
Istent ugy bánttyák meg, ha meg szünnek szeretetétöl, 

5 ugy is engesztelik meg ha ötet kezdik szeretni. 
5 Az Istennek segittségére, és jó téteményére szüntelen 

valo szükségünk vagyon, de azokot ugy érdemelyük meg. 
hogy ha szeretetünkel hozája kaptsollyuk magunkot, 
[170b:] 

Mind ezekböl tehát ki tettzik. a belsö áldozatnak szük-
10 séges volta, 1 azért hogy tisztellyük az Istent mint örökös 

urunkot, 2. hogy hálákot adgyunk jó téteményiért, 3 
hogy a vétkekért valo botsánatot meg nyerhesük, 4. hogy 
mind testi, mind lelki segittséget vehesünk. 

K Mikor tartozunk mi az Istennek ajánlani ami szere-
15 tetünknek belsö képen valo áldozattyát.? 

F Minden idöben, és minden helyen, mivel nintsen se 
idö, se hely, a melyben ne tartoznánk szeretni az Istent. 
hozája kaptsolni magunkot; ö érette munkálodni, és az 
ö akarattyát követni, 

20 De a lehetetlen mi töllünk, hogy szüntelen fel emelked-
gyünk az Istenhez, a szeretetnek tselekedeteivel. hanem 
az elég hogy azokot a tselekedeteket tegyük neha neha., 
hogy magunkot fel gerjeszük az Isteni szeretetre, és ahitre 

3 Articulus 
A külsö képen valo Áldozatnak529 köteleségéröl 

K Tartozunké mi az Istennek valamely áldozatot tenni 
25 külsö képen is.? 

F Igen is tartozunk., és azördögök tsak azért kivánták 
az emberektöl az elött a külsö áldozatokot. mert azt 

529 Áldozatnak [A-ts-böl javítva.] 
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tudták hogy az emberek. azal tartoznak az Istennek 
mondgya szent Agoston. 

K Ez aköteleség mire vagyon fundálva? 
F Ara,530 hogy tartozunk meg mutatni külsö képen. 

[171a:| és nyilván. valamely jel által. ami szivünknek 5 

indulattyát, az Isten örökös Felségéhez, 
K Miért tartozunk mi külsö képen valamely látható 

jel. által. meg mutatni szivünknek indulattyát. az Isten 
örökös Felségéhez,? 

F Azert hogy akülsö dolgokal. magunkot fel gerjeszük l0 

belsö képen, 2. hogy jó példát adván felebarátunknak, és 
az Istenhez téritvén ötet, meg adgya azt néki, amivel 
tartozik 3 hogy az Istennek engedelmeskedgyünk, aki 
nékünk azt parantsollya, hogy 531 mind külsö, mind 
belsö tiszteletet adgyunk néki. 15 

K Ezt abelsö indulatot, tsak akülsö áldozatal leheté 
meg mutatni? 

F A külsö áldozatot minden féle népek ugy tekintették 
mindenkor, mint olyan dolgot amelyel leg inkáb meg 
mutathatni az Isteni Felséghez valo belsö indulattyát20 

szivünknek, 
K Mitsodak532 azok akülsö dolgok a melyeket. ajánla-

nj533 j,ej az istennek az áldozatban. 
F A Mojses534 törvénye elöt szabad volt kinek. kinek. 

olyan dolgokot ajánlani. az Istennek, a melyeket leg25 

méltobaknak itélték lenni. az ö nagyságához, és a melye-
kel leg inkáb meg mutatthatták ahozája valo háláadosá-
got, Abel azt ajánlotta az Istennek, a melyik leg jóbb volt 
ajuhai közöt., kain a földi gyümölcsökböl ajánlot néki. 

530 Ara, hogy [a-o-ból javítva.] 
531 hogy [Beszúrás.] 
532 Mitsodak [k - utólagos beírás;] azok akülsö dolgok [dolgok -

kereszttel jelölt beszúrás, valószínűleg nem Mikestől.] 
533 ajánlani [ajánlániból javítva az ékezet áthúzásával.] 
534 Mojeses [Elírás.] 
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Noé a bárkábol ki szálván madarakot, és állatokot áldo-
zék fel. Melkisedek., kenyeret. és bort ajánlot az Isten-
nek, [171b:] az irot törvényben.. az Isten a sidok közöt 
el rendele Mojses által. az áldozatokot.,535 elejekben adá 

5 hogy mik legyenek az áldozatra valok, és az ostyák ame-
lyeket néki ajánlyanak, és hogy mitsodás Céremoniákra 
kel vigyázni azon külömb külömb féle áldozatokban., de 
idövel mind azok az áldozatok el töröltetének akristus 
által, akit is jelentették vala az áldozatok, és már mosta-

10 nában tsak egyedül akristust magát szabad az Istennek 
ajánlani, aki is bé töltötte atöb áldozatokot a magáéval, 
és aki minket olyan állapotban tett, hogy az Istennek 
olyan tiszteletet adhatunk amely méltó az ö nagyságá-
hoz. 

15 ' K Miért nem szabad valamint az elött az Istennek négy 
lábu állatokot, és madarakot ajánlani az áldozatban? 

p536 Mert az Isten elött, azok az áldozatok. tsak a 
kristus áldozattyára valo nézve voltak kedvesek, és azt 
is jelentették. akristus pedig azokot el törlötte a maga 

20 áldozattyával., az árnyék, és a jel. helyt adot az igaság-
nak, akristust nagyon meg bántanák. hogy ha mostaná-
ban az Istennek más áldozatot ajánlanának, az ö áldo-
zattyán kivül 

K537 Miért mondád azt. hogy arégi áldozatok tsak a 
25 kristus áldozattyára valo nézve voltak kedvesek, és an-

nak jelei voltak.? [172a:] 
F Mert alehetetlen volt, hogy a bakok. és a bikák vére, 

az Istent meg engesztellye, és avétket el töröllye mondgya 
szent Pál. A lehetetlen volt hogy az emberek magoktol 

30 meg engesztelhesék az Istent. sziveknek belsö indulattyá-
val, és hitekel; amelyel várták a Mesiást. és akit jelentet-
ték arégi áldozatok, azt kel mondanunk, hogy minden-

535 áldozatokot., (ele^ elejekben adá 
536 F [AT-ból javítva.] 
537 K [Megkezdett F-ből javítva.] 

740 

s. Aug lib 10 de 
civ Dei Cap 19. 

hebr. 10. 4. 



kor akristus vére munkálotta még akor is abün botsá-
nattyát. arégi áldozatokban. de abün botsánattyának 
egészen valo ereje, és haszna, függöben volt mind adig 
valamég ugyan valoságal. azt a vért ki nem ontották. 
ugyan ezért is volt., hogy az ó testamentumbéli szentek 5 

kételenitettek meg várni hogy a kristus áldozattya bé 
tellyesedgyék. és akristus menyen öket meg szabaditani 
és fel vinni magával ditsöségel amenyben., a kinek kapu-
ját vérivel nyitotta meg nékik. 

4. Articulus 
A Mojses törvénye elöt valo áldozatok figuráinak 

magyarázattya. 

K Mire valok valának arégi áldozatok.? 10 

F Arra valok valának. hogy valamely láthato dolog-
ban meg mutathasák az Istenhez valo belsö áldozat-
tyát sziveknek: 2. hogy az, akristus kereszt fán valo 
áldozattyát jelenttse, a melyet mostanában is ajánlyák 
minden [172b:J helyeken. az Anyaszent egy házban, és 15 

as38 menyekben. valamint szent Pál mondgya 
K A régi áldozatok mindnyájan egy dolgot jelentette-

ké? 
F Nem lehetet azoknak mindnyájan, és egészen, akris-

tus áldozattyát jelenteni. hanem némellyek, annak vala- 20 

mely részit jelentették, némellyek meg más részit, vala-
mint azt különösön könyü meg mutatni. 

K Mit jelentettek azok az áldozatok amelyekben anégy 
lábu, vagy a szárnyas állatokot meg ölték? 

F Azok akristust jelentették, akinek meg kelletet halni 25 

akereszten. ezért is nevezik a szent János látásiban akris-
tust. meg öletet báránynak. mert ö ugy mondván meg 
öletet arégi áldozatokban, mind azokal az állatokal. mi-

538 a ^mely) menyekben. 
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vel tsak az ö vére, és halála tette kedvese Isten elött. 
azokot az áldozatokot. 

K Mit jelente a kenyernek, és bornak áldozattya a 
melyet Melkisedek ajánla.? 

5 F Jelenté a kristus testének és vérének áldozattyát. a 
melyet kelleték ajánlani az egész földön. a kenyérnek, és 
abornak szine alat. 

s. Cypr epist 63 ad Cecilium s Aug. lib 16 de civ Dei Cap 22. lib 17. Cap 20. s. Hier. epist ad 
marcellam. Theodoretus in ps 109. 

K Honnét vagyon a, hogy szent Pál aki a sidokhoz irt 
levelében meg mutattya hogy Melkisednek akristust je-

10 lentette. arol nem szol hogy a Melkisedek áldozattya az 
oltári szenttséget jelentette? 

F Mert szent Pál amidön Melkisedekröl szollot [173a:] 
nem arra vigyázot hogy azt meg mutassa mitsoda hason-
latosága vagyon akristus áldozattyának a Melkisedével, 

15 hanem hogy mitsoda hasonlatoság vagyon a kristus papi 
személye közöt, és a Melkisedek papi személye közöt. 

Magyarázat. 
Szent Pál, a sidokhoz irt levelében arra vigyázot. hogy 

azt mutassa meg. hogy az ó törvény béli papság nem 
20 lévén tekélletes,53' annak el kelletet végezödni, és hogy 

atsak árnyéka, és figurája volt akristus papságának., azt 
mondgya hogy a szent lélek még elöre meg akarta velünk 
értetni ezt az igazságot, hogy a Messiás. a Melkisedek 
rendi szerent valo pap lenne., szent Pál azt fel teszi, hogy 

25 az irás nem mondgya hogy az Ááron rendi szerént valo 
pap lenne hanem a Melkisedek rendi szerént. 

1 Mert az Ááron papsága nem volt örökös, mivel ö 
néki apapságát a fiára kelletet hagyni, Melkisedeket pe-
dig az irás ugy adgya elönkben, mint Atya, Anya, és 

30 nemzettség nélkül valot., kezdet. és vég nelkül valot, aki 

539 tekellétes [Ekezethiba.] 
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is tsudálatosan jelenti akristus papságát, akit is az irás. 
a Melkisedek rendi szerént valo örökös papnak nevezi. 

2. Melkisedek meg áldotta Ábrahámot. és Aaront Áb-
rahámban, tehát ö felyeb valo volt Ábrahámnál, és Áaro-
nál. 5 

3. Melkisedek király volt. és a neve magyarázattya 
szerént igaságnak királya. ö salemi király volt, [173b:] az 
az, békeségnek királya mind ezek anevek nem illenek 
Áaronra, hanem akristusra540 

Mind ezekböl ki tettzik hogy a Melkisedek papsága 10 

felyeb valo volt az Aaron papságánál, mivel a szent lélek 
még elöre meg mondotta volt David által. hogy egy olyan 
pap fog támadni, a ki a Melkisedek rendi szerént valo 
lészen., amely papság. mind. tekélleteseb, mind nagyob 
lészen az Aaron papságánál, a kinek. se apapsága, se az 15 

áldozatok, nem tartának mindenkor; asidok ellen semi 
nem lehet eröseb mint ezek a mondási szent Pálnak, 

Mind abban valamit szent Pál mond Melkisedekröl, a 
kristus iránt. meg lehet látni hogy szent Pál a Melkisedek 
személyit hasonlittya a kristus személyihez, és nem az 20 

áldozattyát, a melyröl semit nem szól, se ezt az áldozatot 
nem hasonlittya se az Aaronéhoz. se az kristuséhoz, 
hanem azt mondgya hogy Melkisedekröl sok nagy dol-
gokot mondhatna, de azokot el hagya. 

5 Articulus. 
A Mojses törvénye alat valo áldozatok figuráinak 

magyarázattya. 

K Mit jelentettenek a sidok vérel valo Áldozati? 
F Jelentették a kristus kereszten valo áldozattyát, u 

melyen vérét ki ontotta. 
K Mit jelentettek a vér nélkül valo áldozatok? [174a:| 

540 akristura [íráshiba.] 

743 

ps. 109. hebr 7. 3. 

hebr7. 1. 6. 7. 

hebr. 7. 2. 

hebr7. II. 15 16. 
17. 

hebr. 5. 11. 

Iev3. 



F Azt lehet mondani, hogy azok jelentették a Mise 
szent áldozattyát, amelyben vért nem ontanak 

K Miért égették meg az áldozatra valokot egészen, 
vagy tsak azoknak némely részeit, minek utánna meg 

5 ölték volna öket? 
F Azert hogy az altal meg mutassák az Istennek ate-

remtet állatokon valo uralkodását. 2. azért. hogy ugy 
mondván. azoknak füsttye, az Isten szeke eleiben fel 
hasanak, mint kedves illatu füstök. 

10 K Az egészen valo áldozatban mindent meg égettek. 
holot a békeséges, vagy a vétkekért valo áldozatban, az 
áldozatnak tsak egy részit égették meg., a töbit vagy a 
papok magok meg ették,541 vagy a papok a népel együt. 
mit jelentettek mind ezek.? 

15 F A holocaustum. az az, az egészen valo áldozat. leg 
inkáb jelentette a kereszten valo áldozatot, a mely542 bé 
tellyesedet a kristus fel támadásával., és menyben valo 
menetelével., mivel a kristus egészen fel támadot. és 
menyben ment, valamint ebben az áldozatban., az egész 

20 áldozatnak füsttye hogy fel ment. 
A békeséges. és vétekért valo áldozatok jelentették a 

Mise áldozattyát anyiban, hogy ezekben az áldozatok-
ban, vagy tsak a papok, vagy a papok a népel együt ettek 
az ajánlot áldozatokbol, tsak egyedül a papok ettek a 

25 vétekért ajánlot áldozatokbol., a békeséges áldozatok-
bol. a papok a népel együt ettek., de az egészen valo 
áldozatbol. senki nem ehetet. [174b:| 

K Mi az oka, hogy soha avétekért valo áldozatot ugy 
nem ajánlották, hogy elöször ne ajánlották volna az 

30 egészen valo áldozatot? 
F Meg akarták ezel mutatni hogy a Mise áldozattya 

541 meg éttek, [Ékezethiba. Helyesen: meg ették; a variánsban: ették 
meg] 

542 a mely <bé> bé tellyesedet [Tollhiba.] 
543 <lev, 4. et 5.) levit. 12. et 14. 
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nem tsak meg válhatatlan a kereszt áldozattyátol,. de 
azal egy, a sidok áldozati olyanok valának. hogy tsak egy 
féle áldozatal. nem lehet anyi féle titkokot ki jelenteni., 
de a Misének áldozattya a mint azt meg fogjuk mutatni, 
egy szers mind egészen valo áldozat, (holocaustum). bé- 5 

keséges aldozat, és a vétekért valo áldozat, ugyan azon 
egy áldozat. akereszten valo áldozatal, és ez egyedül bé 
tellyesiti az egész régi áldozatokot. mondgya szent Agos-
ton. 

K Azt mondád hogy azok, akik avétekért valo áldoza- 10 

tot ajánlották. nem ettek azáldozatbol., mit jelentett a? 
F Jelentette a lélek üsméretnek nagy tisztaságát a me-

lyel. kel lenni hogy az uj törvénynek áldozattyában lehe-
sen részesülni, apapok ajánlhattyák azoltári áldozatot a 
bünösökért, de ezeknek meg kel békélleni az Istenel. 15 

minek elötte abban reszesüllyenek. 
Ebböl ki tettzik. hogy avétkekért valo régi áldozatok. 

nem voltak tekélletesek, mivel azok az áldozatok meg 
nem tisztithatták a bünösököt, és abün alat maradtak544 

az áldozat után is, ugyan azon okbol nem részesülhetnek 20 

az áldozatban., de minékünk mondgya szent Pál. ollyan 
oltárunk vagyon, a melyen olyan áldozatot ajánlanak, a 
ki abünököt el törli, és részesülhetünk abban az áldozat-
ban. [175a:] 

K Azok akik áldozatot tettek, miért tették az áldozatra 25 

valo állatra kezeket minek elötte fel áldozták. 
F Meg akarták ezel a Cérémoniával mutatni, hogy a 

halált meg érdemelvén., azt az állatot teszik helyekben, 
és készek ahalált el venni ha Istennek ugy tettzik. 

K A papok meg ölvén az áldozatra valo állatokot., 30 

azoknak avérit az oltár körül el hintették mit jelentett e? 
F Jelentette akristus vérit. akinek halála után az olda-

lábol folyo vér akereszt körül el hintetet 

544 maradtak <,> 
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K Mit jelentet a holocaustumok óltáran lévö áldoza-
toknak meg öletése, a mely oltár kivül volt a sátoron? 

F Jelentette akristust, akinek akálvaria hegyén kelletet 
szenvedni, Jerusalemen kivül. 

5 K Mit jelentet a veres tehén áldozattya.? 
F A bizonyos hogy minden féle képen ez az áldozat a 

kristus halálát jelentette, 
1. A föpap az áldozatra valot ki kisérte a táboron 

kivül, hogy meg ölesék, A fö pap itélte halálra akristust 
10 ki is vitetet avárosbol a szenvedésre. 

2. Az áldozatra valo az egész nép elöt öletetet meg. 
A kristus az egész nép láttára feszitet fel. 

3 A fö pap hét szer hintet annak véribol. a sátor ajtaja 
felé., a melynek superláttya le volt botsátva, ezel azt 

15 akarta meg mutatni, hogy buzgoságal óhajtya,545 hogy 
az a kinek vérit jelenti az áldozatnak vére, jöjjön el., és 
nyissa meg az embereknek a menyeknek kapuját vérivel. 
[175b:] 

4. Az áldozatot böröstöl egészen meg égeték, ejelentet-
te. akristus tellyes, és egész áldozattyát, és amint szent 

20 Agoston mondgya, az ö fel támadását, amely meg emész-
tette ugy mondván mind azt, ami halando volt akristus-
ban 

5 A Cedrus fa, az isop. és546 a scárlát, a melyeket afö 
pap a tüzben vetette, jelentették szent Agoston szerént, 

25 a hitet, areménséget, és a szeretetet, a melyeket akristus 
áldozattya tészi érdemeseké. 

6 A fö pap aki meg ölte az áldozatot., és az aki azt meg 
égette. mind estvélig tisztátalanok voltanak, ezt ugy lehet 
tekénteni mint olyan dolgot amely képzeli azt az állapo-

30 tot amelyben lésznek a sidok, világ végiig akristus547 meg 
öletéséért. 

545 óhajtya, [j-t-ből javítva; először óhattya volt.] 
546 és a [é-a-ból javítva.] 
547 akristus (vil) meg öletéséért. [Törlés a sor elején.] 
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K Mit jelentettek a Zemlye lisztnek áldozati? 
F A Mise szent áldozattyát., amelyben akristus ajánlya 

magát, a kenyérnek, és abornak szinek alat. 
K Miért elegyitették meg a lisztet olajal. és temjé-

nel?548 5 

F Az olaj jelenti a szent Léleknek kenetit, amelyel 
tellyes volt akristus.549 a liszt jelentette a hitet, atemjén 
jelentette az imádságot, az az, aszivnek az Istenhez valo 
emelkedésit, a mely nélkül az ajándékok, ö elötte nem 
lehettek kedvesek, 10 

K Mutasd meg azt, hogy a különös embereknek vétke-
kért ajálot550 áldozatokban, apap aki azokot ajánlotta, 
a [176a:] holocaustumok oltárának szegeleteit meg kente 
az áldozatnak vérével, az egész népért ajánlot áldozatok-
ban, a fö pap a tabernaculumban vitte az áldozatnak 15 

vérit,. és azal551 meg hintette a sanctuarium elött valo 
superlátot, és meg kente a jó illatu oltárnak szegeleteit, 
és hogy az áldozatban a melyet tsak egy szer ajánlották 
esztendöben, a tabernáculum tisztittásáért, a fö pap,552 

és az egész népnek vétkiért, a fö pap a szentek szentyében 20 

vitte az áldozatnak vérit. mind ezek mit jelentettek.? 
p 553 ^ p3p m e g j^gnte avétekért valo áldozatnak 

vérivel az óltarnak szegeleteit., meg mutatván azáltal., 
hogy a vétkek tsak a kristus által töröltethettek el., a kit 
jelentettek., vagy a holocaustumnak., vagy a jó illatok- 25 

nak oltári. és hogy azok az áldozatok minden hasznokot 

548 terajénel [A j folött törölt ékezet van.] 
549 akristus. <(ahit. jelentet aliszt,) a liszt jelentette a hitet, [A javítás 

a törlés alá írva, halványabb tintával; nem Mikes írása.] 
550 ajánlot [Az á ékezete mellett egy rövid vízszintes vonal van, lehet 

hogy rövidítésjel n helyett. Alább többször: ajánlották, ajánlya.} 
551 azal [/-z-ből javítva.] 
552 a fo pap, (vétkiért^ és az egész népnek vétkiért, 
553 F. [tf-ból javítva.] 
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és erejeket. a kristus áldozattyátol, és keresztyétöl vet-
tek., 

Az áldozatnak vére, melyet a fö Pap554 a tabernácu-
lumban vitte, a vétekért valo nagy solemnis áldozatok-

5 ban bizonyosaban jelentették, hogy tsak a kristus töröl-
hette el avétkeket, és tsak annak az áldozatnak erejével,. 
a mellyet az uj törvényben ajánlotta 

A kristus menyben valo menetelét jelentette szent pál 
szerént a solemnis áldozat a melyet tsak egy szer ajánlot-

10 ták esztendöben, a fö pap. a ki a kristust jelentette., azt 
egye-[176b:]dül ajánlotta, minek után meg ölte555 volna 
az áldozatra valot556 a holocaustumok oltárán, mely 
jelentette akeresztet, azután a sanctuáriumnak az elsö 
résziben ment, a superlátig., a mely szent Pál szerént, 

15 képzette atestben lévö kristust, azután bé ment a szentek 
szentiben. a mely a menyet jelentette, bé vivén oda az 
áldozatnak vérit, hogy azt az Istennek ajánlya, mert 
akristus a menyekben menvén, szüntelen ajánlya éret-
tünk ki ontot vérit, a fö pap esztendöben tsak egy szer 

20 ment oda, a kristus is egy szer ment fel menyekben, a fö 
pap minden esztendöben meg ujitotta557 egy szer ezt az 
áldozatot hasonlo Cérémoniákal.,558 meg mutatván. 
hogy azok a régi áldozatok, tsak árnyeki voltanak a 
jövendöbélinek, hogy a vétkek tsak mindenkor fent ma-

25 radtanak az áldozatok után is, az Istent meg nem engesz-
telték azok, de a kristus Jesus engesztelte meg az Istent., 
és egészen meg békéltetet minket véle. az egy szeri áldozat 
által., már mostanában nem kel mást ajánlani, azon egy 

554 Pap [Kereszttel jelölt beszúrás halvány tintával; nem Mikes 
írása;] a tabernáculumban [az á ékezete utólagos beírás az előbbi beszú-
rással egy időben, ugyanattól a személytől.] 

555 meg ölte [í-rf-ből javítva.] 
556 valot [t - utólagos beírás.] 
557 meg ujitotta <ezt az)> egy szer ezt az [egy szer első e-je a-ból 

javítva.] 
558 Cérémoniákal., [n-r-ből javítva.] 
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áldozat által., a superlát, mely a menynek kapuját el 
zárta volt elöttünk két felé hasadot, és a meny nékünk 
meg nyítatot örökösön. [177a:] 

K Mit jelentet a bak áldozattya.? 
F Jelentette a Mise áldozattyát, amelyben az áldozatra 5 

valo egészen meg mafadot, mivel a kristus ót élö áldo-
zat.. 

K A midön ezt az áldozatot ajánlották, két bakot 
vettek, az egyikét fel áldozták,, a másikára anépnek bü-
neit tették. és el botsátották a pusztában, mit jelentettek 10 

mind ezek.? 
F 1. Hogy a Mise áldozattya, minden erejét a kereszt 

áldozattyátol veszi, ugyan ezt is jelentette a baknak vére. 
a kit meg öltek, és a melynek vérivel meg kenték a mási-
kát a kit el botsátották., ez a két áldozat. tsak egy volt. 15 

2 Hogy az ártatlan kristusnak kelletet magára venni az 
egész emberi nemzetnek vétkeit. 

3. A meg öletet bak. jelentette akristus emberi termé-
szetét. a ki halalt szenvedet, a másika jelentette az Isteni 
természetet, aki meg halhatatlan volt, ez a két bak, a 20 

kiket egy szersmind ajánlották az Istennek., ugyan egy 
áldozat volt, a kristus, és ember, az Istennek ajánlya 
magát, az ember halált szenved, az Isten meg marad. de 
az Isten. s'ember., magára vévén avilág büneit. és a vét-
kes embernek formáját, meg szabaditot minket büneink- 25 

töl. [177b:] 
K Mit jelentet averéb áldozattya., akit szabadon el 

botsátották.? 
F Ugyan azt jelentette. a mit abak áldozattya. nagy 

hasonlatoság560 is vagyon ezen két áldozat közöt. 30 

K A törvény szerént minden féle áldozatra bort kelletet 
hinteni mit jelentet a? 

F A bort it ugy tekénttyük, mint a kristus vérinek 

559 <lev> levit. 14. 
560 hasonlatoság [n - megkezdett /-ből javítva.] 
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figuráját. a mely még elöre kedvesé tette Isten elött a régi 
áldozatokot, azt mondgya az irás, hogy a561 Messiás 
borban fogja meg mosni ruháját. az az, hogy a vérit ki 
onttya akereszten. 

5 K Meg leheté találni mind azt akristus áldozattyában. 
a míket láttunk a régi áldozatokban.? 

F Mind azt fel talalhatni562 a Mise áldozattyában. ót 
látunk olyan népet aki apapnak kezében adgya mind azt 
a mi az áldozathoz szükséges. aki apap által ajánlya563 

10 az Istennek az áldozatot., aki564 azért ajánlya. hogy 
imádgya az Istennek nagyságát, hogy büneinknek botsá-
nattyát kérje, hogy néki hálákot adgyon, hogy tölle kérje 
a mi szükséges, a ki részesül az áldozatban. 

Meg fogjuk mutatni ezután, hogy mi formában fog-
15 lallya magában ezaz áldozat mind azt. valamit láttunk a 

régi áldozatokban, és hogy ez. miképen bé tellyesedése a 
többinek. mondgya szent Agoston. [178a:] 

6 Articulus 
Hogy mindenkor volt és lészen az Anyaszent565 egy 

házban külsö képen valo áldozat. 

K Honnét tudgyuk mi azt, hogy vagyon az Anyaszent 
egy házban olyan külsö képen valo áldozat, a melyet 

20 világ végiig fogják ajánlani az Istennek.? 
F Mi azt a szent irásbol tudgyuk, és ahagyományok-

bol. 
K566 Hogy bizonyittyák azt meg a szent irásbol? 

561 a [Beszúrás.] 
562 talalhatni [ni - beszúrás. Mikestől?] 
563 ajánlya [Az n betű fölött törölt ékezet van.] 
564 aki ^azért^ azért 
565 Anyaszeny [íráshiba.] 
566 K [A kéziratban itt tévesen F áll] 
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F Azt meg bizonyittyák az ó, és az uj testámentumból. 
az ó testamentumban., az egész áldozatok amostanit 
jelentették. a proféták közöt pedig Malakiás szól ez iránt 
leg világosabban, Az én kedvem nintsen ti bennetek mond-
gya a seregeknek ura. a sidoknak. és tölletek el nem 5 

veszem az ajándékot mert nap kelettölfogva, nap nyugotig 
minden helyen áldoznak nekem. és az én nevemnek561 

tiszta áldozatot ajánlanak. mert nagy az én nevem a nem-
zettségek közöt, 

Ebben a profetiában három dolgot látunk. 1. hogy az10 

Isten meg veti a sidok áldozatit. 2. hogy azok helyében 
ollyan áldozatot teszen, a mely tiszta, és szent., 3. hogy 
azt az áldozatot az egész világon ajánlyák. 

Vísgállyuk meg tehát. mitsoda áldozat lehet a. mivel 
a keresztnek áldozattyát nem ajánlották az egész földön, 15 

a mi szeretetünknek áldozattya pedig. a protestansok 
szerent is. [178b:] nem olyan áldozat a melyet tellyeségel. 
tisztának, és szentnek lehetne mondani, a külsö képen 
valo aldozatrol. vagyon tehát itt a szó. ugyan ezt is érti 
a proféta, ezen a szón. Mincha. a mely szó az originalis-20 

ban találtatik. és a mely tészen, lisztel, olajal, és boral 
valo áldozatot, ez az áldozat nem lehet tehát más áldozat, 
hanem a Mise áldozattya, a melyet minden helyeken., és 
minden nemzetek ajánlanak. ugyan ezen értelem szerént 
is magyarázták ezen profetiát az egész szent Atyák. 25 

s. Irene lib 4. Contr heress. Cap 32. Tertul. lib 2. Contr marci. Cap 22. s. Chrys. in ps. 95. s. 
Aug. lib 18 de civ Dei Cap 35 

Ezt meg lehet bizonyitani az uj testamentumbol. 
1 Az Eucharistiának rendelésiböl, 2. az Apostolok 

irásibol. a melyekböl ki tettzik hogy oltárok voltanak, 
ahol Communicaltanak, és ö magok is ajánlották az 
áldozatot 3. a szent János látásibol. 30 

S61 nevemnek [nek-n betűje helyén először felfelé húzott szárú betűt 
kezdett.] 
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1. Az Évangyélisták, és az Apostolok, az oltári szent-
tségnek rendeléséröl szolván. elönkben adgyák ezeket a 
szavait akristusnak, Ez az én testem, mely meg töretet, 
vagy adatot érettetek, Ez az én vérem mely ki öntetet 

5 érettetek, A kristus nem mondgya a görög forditás sze-
rént mely meg töretik, vagy adatik. ki öntetik. hanem. 
mely meg töretet. vagy adatot., ki öntetet. hogy meg 
mutassa ez által meg elöre azö testének és vérének az 
Apostolokért. és minden emberekért valo titkos fel áldo-

10 zását. 
2. Visgállyuk meg szent Pálnak a sidokhoz irt levelé-

nek. 13 rész. v.10. abol meg láttyuk a mise áldozattyát, 
mondván. [179a:] vagyon oltárunk melyröl nem szabad 
enniek azoknak akik a sátorhoz szolgálnak,568 mert amely 

15 állatoknak vérek. bé viteték a fö pap569 által a szent 
helyben a bünért. azoknak testek meg égettetik a táboron 
kivül, erre valo nézve szenvedet. a kristus a városon kivül. 
ebböl ki tettzik hogy az ó testamentumbéli áldozatoknak 
Ceremoniái, az uj testamentumbéli valosagos áldozatot 

20 jelentették., 
3 szent lukáts tészen emlékezetet az áldozatrol. mellyet 

ajánlottak az Istennek az Apostolok Antiochiában., eké-
pen szól. a görög forditás szerént. mikoron azért áldozná-
nak, azurnak,510 és böjtölnének, mondá a szent Lélek, 

25 válaszátok el nékem Pált, és Barnabást. amunkára, a 
melyre én öket hittam. 

A bizonyos hogy a görög szót., a melyet itt az áldozat-
ra magyarázták. mindenkor a Mise szent Áldozattyara 
értették. 

30 4. Meg lehet még bizonyitani az oltarinkon lévö szent 
Áldozatot, a szent János látásibol, aki is latot. akirályi 
szék közöt, és a négy lelkes állatok közöt. és vének közöt 

568 szolgálnak, <mel> mert amely 
565 pap<tol.> által 
570 azurnak, [Sorvégi margóra írva.] 

Act. 13. 2. 
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mint egy meg ölet511 Bárányt állani., a görög forditás 
szerént. mint egy fel áldoztatot Bárányt allani. A négy 
lelkes állatok, és a huszon négy vének le borulván a 
bárány elött mondák. Meg ölettél, és meg váltottál minket 
véred által, minden Agazatbol és nyelvböl., és népböl, és s 

nemzettségböl, és tettél minket királyoká. és papoká. a mi 
Istenünknek ditsöségére. sokan az irás magyarázok 
[179b:] közül azt böltsen tarttyák, hogy a szent lélek meg 
akarta ez által. mutatni szent Jánosnak, hogy mitsoda 
formában ajánlyák az Istennek akristust, az oltári szent- 10 

tségben, mivel szent Péter azt mondgya,, hogy az Anya-
szent egy ház. választot nemzettségböl, királyi papság,572 

szent népböl álván, minden nap ajánlya Istennek ezt a 
Bárányt.573 

A traditiobol is könyen ki tettzik. és nyilván. hogy 15 

mindenkor ajánlottak az Istennek külsö képen valo aldo-
zatot az Anyaszent egy házban., és ez az áldozat. nem 
egyéb hanem a kristus testének., és vérének ajánlása, a 
kenyér, és a bór szinek alat 

1 Ezt könyü meg bizonyitani az egész Conciliumok- 20 

bol., az elsö Nicaeai Conciliumbol. Can 18. 325 esztendö-
ben. az574 Ancyriai Conciliumbol. Can 1. a' Laodicaeai 
Conciliumbol., Can.3.4. a Carthagobeli575 második 
Conciliumbol. Can.2.8. mind ezek a negyedik saeculu-
mokban voltak., a Toletumi tizenketödik576 Concilium- 25 

bol, Can.5. 681. esztendöben, többet is elö számlálhatnék 
ha szükséges volna., ezek mind azt meg mutattyák. hogy 
az Anyaszent egy házban ajánlották a kristus testének, 

571 meg ölet [meg öletet helyett?] 
572 papság.^bol álván^ szent népböl álván, 
573 Bárányt. [B-h-bóY! javítva.] 
574 az Ancyriai [z-n-ből javítva.] 
575 Carthagobeli [Első a helyén először hosszú szárú betűt (/i-t?) 

kezdett.] 
576 tizenketödik [Második e^ö-ből javítva.] 
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és vérinek,577 külsö képen valo áldozattyát., és arol Can-
nonokot is tsináltanak 

Ezekhez azt is hozája adom., hogy a578 Calcédoniai 
közönséges Conciliumban 451 eszt. panaszt tettek Dios-

5 corus [180a:] ellen., azért hogy fösvénységtöl viseltetvén, 
a szent áldozatra bort nem küldöt lybiában. ez a hely 
egyiptumban vagyon és arra valo nézve. sok ideig misét 
nem mondhattak. 

2 Azt meg lehet bizonyitani az egész Anyaszent egy 
10 háznak lyturgiaibol, vagy Missaléibol., szent Bastlius, 

szent Chrysostomus, mindenik a negyedik saeculumban 
éltenek, ezek a szentek a lyturgiát rendben vévén., agörö-
gök még most is azal élnek. alyturgia. a melyel a romai 
Anyaszent egy házban élnek, hasonlo régi, ki is tettzik 

15 mind azokbol. a könyvekböl, hogy az Anyaszent egy ház 
mindenkor ajánlotta a valoságos áldozatot.. akenyérnek. 
és a bornak szine alat. 

3 Erröl az egész szent Atyák tésznek bizonyságot. az 
irásokban, a kiknek alkalmatoságok volt az oltári szent-

20 tségröl irni. szent Justinus, szent Irenéus lib.4. Cap 34. 
Tertullianus szent Cyprianus. epist 66 ad Cleri.. szent 
optatus lib 6.579 Contra donat. Nazianzenus szent Ger-
gely. orat. 1 Apolog. et 2. Contra Julia. Jerusalemi szent 
Cyrillus. Catech.5. szent Chrysostomus lib 6. de sacerdo. 

25 szent Hieronimus. szent Agoston. epist.420. Conf.lib 9. 
Cap 13. de Civ Dei lib 10. Cap 20. serm 2. in ps.33. 

4. A bizonyos hogy a Mise szent áldozattyát., az egész 
világon az egész keresztyének ajánlották.,580 és azt soha 
más féle eretnekek el nem akarták törleni hanem tsak 

30 lhuterus, és Calvinus. nem is lehet oly idöt mondani a 
melyben ennek az áldozatnak ajánlása kezdödöt volna. 

577 vérinek, [e-k-bó\ javítva.] 
578 a [Beszúrás.] 
579 lib 6. <̂ cot)> Contra [Törlés a sor végén.] 
580 ajánlották., ^és azt soha,) és azt soha 
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tehát. a581 [180b:] szent áldozatnak ajánlása. apostoli 
traditio., mert ameg tsalhatatlan regula., a mint ezt már 
másut is mondottuk. hogy a mit az Anyaszent egy ház 
mindenüt egy aránt tart, és a melynek kezdetit nem tud-
gyak. hogy az a dolog nem ujonnan találtatot, hanem 5 

Apostoli traditio, ez a szent Agoston tanitása. 

7 Articulus 
Eröl akét szóról. Lyturgia. és Missa, a mely szókal 

szoktak élni. a midön, az Anyaszent egy háznak külsö 
képen valo áldozattyárol szólnak 

K Miképen nevezik az Anyaszent egy háznak külsö 
képen valo áldozattyát.? 

F. A görögök azt lyturgiának nevezik. a déakok Missa. 
K Mit tészen ez a szó lyturgia? 10 

F E görög szó. a mely közönségesen minden féle szol-
gálatot teszen. de az egész traditio szerént, ezen a szón. 
a szent áldozatot értik, ugyan tsak egyedül erre az érte-
lemre is vagyon szentelve ez a szó. a keresztyének közöt. 

K Mit tészen ez a szó Missa? 15 

F Némellyek azt gondolták hogy sidó szó. némellyek 
pedig azt tartották, hogy ezt a szót az észak582 felöl jött 
nemzeteknek, régi nyelvekböl vették ki, de azt inkáb583 

el mondhatni hogy a deák nyelvböl vették. Missa. vagy 
Missio. tészen küldést, mert az elött ki küldötték a Cate-20 

chumenu[181a:Jsokot, és a penitentzia tartokot minek 
elötte az szent áldozathoz kezdettenek volna, és a hiveket 
is ki küldötték. a szent áldozat után., valamint mostaná-
ban is ki küldik, erre valo nézve szokták mondani a 
Catechumenusok Miséje. a hivek Miséje, idövel az egész 25 

581 a [180b:] a szent 
582 észak [észákból javítva az ékezet áthúzásával.] 
583 inkáb (el^ el mondhatni [(í) s-ből javítva.] 

lib. 4. de baptism 
Contra Donatis. 
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Isteni szolgálatot Misének584 nevezék. eképen szentelé a 
szokás ezt a szót Mise. arra, hogy a szent áldozatot tegye. 

s. leo. epist 11. vel81. addioscorum. Cap2. s. Ambr. epist20. vel. 14. vel. 33. ad sororem Card. 
Bona lyturg. lib 1. Cap 3. 

K Régen vagyoné szokásban eza szó.? 
F Ezen a szón értették a szent áldozatot, még a negye-

5 dik saeculumtól fogvást 

8 Articulus 
Hogy mi légyen a Mise szent Aldozattya 

K Mitsoda a Mise áldozattya? 
F A kristus testének és vérének áldozattya., a melyet 

akristus, és az Anyaszent egy ház ajánlya az Istennek a 
pap keze által., a kenyér, és abor szinek alat, a kereszt fán 

10 lévö áldozatnak emlékezetire 
K Mind a valamiket mondottál ide fellyeb akülsö 

képen valo áldozatrol. reá illiké a Mise szent Áldozattyá-
ra? 

F Igen is. mert ez az áldozat olyan külsö és585 láthato 
15 dolgokbol állo ajánlás, a melyet az ajánlot dolgoknak 

valamely változásával. ajánlya Istennek atörvény szerént 
valo egy házi szolga, mind azokra avégegre586 valo néz-
[181b:]ve a melyekre kel az Aldozatokot ajánlani az Is-
tennek. 

20 E külsö és láthato dolgokbol álló ajánlás. tudniillik, 
akristus testéböl és véreböl, amelyet ajánlyák a kenyér-
nek, és a bornak láthato szinek alat. 

Ajánlya az Istennek. mert tsak egyedül az Istennek 
ajánlyák a Mise szent áldozattyát., és atöb áldozatokot. 

584 Misének [is-n-böl javítva.] 
585 és [s-í-ből javítva.] 
5 86 avégegre [avégekre] 
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emlékezetet tésznek a misében a szentekröl, de nem aján-
lyák nékiek az áldozatot mondgya szent Agoston. 

A íörvény szerént valo egy házi szolga, tudni illik a 
püspökök, apapok., akik akristus szolgai lévén. azö képit 
viselik. és akik ahivek nevében tészik az ajánlást. 5 

Az ajánlot dolgoknak. valamely változásával. ez a válto-
zás valoságos volt a kereszt fán, amelyen akristus meg 
holt,, de az oltáron akristus halálárol tsak emlékezetet587 

tésznek, mivel a misében nem szükséges hogy más valosá-
gos változás legyen. mint a mely a kereszt fán volt., mert10 

a mise áldozattya. és a kereszt fán lévö áldozat. tsak egy 
áldozat. 

Vágyon mind azon által változás az ajánlot kenyérben, 
és bórban, de aza változás tsak a, hogy helyt ád akristus 
testének és vérének akenyérben. és aborban a mely egye-15 

dül valo. és valoságos ostyája ennek a nagy áldozatnak. 
valamint régenten az illatok áldozatiban.,588 azokot a jó 
illatokot azért égették meg., hogy atüz kedves illatu 
[182a:] füsté változtatván azokot., azt ajánlyák az Isten-
nek. 20 

K Miért mondád azt, hogy ebben az áldozatban. a 
püspökök és a papok., a kristus képiben vannak. és az 
ö szolgai? 

F Mert a kristus fö papja lévén ennek az áldozatnak 
ugyan ö is változtattya maga testévé a kenyeret és maga 25 

vérivé a bórt, ugyan ö magais ajánlya magát az Istennek, 
mivelvén maga ezt a kimondhatatlan változást. 

K A püspökök, és apapok miveliké ök is ezt a ki 
mondhatatlan változást? 

F Igen is. de ugy mint elö eszközök. akikel a kristus 30 

munkálodik, mivel akristus589 beszél az ö szájok által, és 

587 emlékezetet [Második e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
588 áldozatiban., <(azok) azokot [Törlés a sor végén.] 
589 munkálodik, mivel akristus (munkálodik^ beszél [A javítás a 

törlés fblé írva.] 
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a ki raunkálodik. és ajánlya magát. azö kezek által. az 
Atya Istennek. ugyan ezért is vagyon hogy a szenteléskor 
ugy mondgyák akristus szavait. mint ha ö maga monda-
ná. ez az én testem. ez az en vérem. 

5 K Hogy ha ez igy vagyon, apüspökököt apapokot tsak 
a kristus szolgainak kel tehát nevezni, és nem papoknak, 
mivel ez a név tsak azokra illik. akik áldozatokot áldoz-
nak? 

F A kristus az az. egyedül valo fö Pap, aki magát fel 
10 áldozta a kereszt fán, apüspökök, és apapok, az alat a fö 

Pap alat valok., de ök valoságos papok és áldozok, mivel. 
valoságal ajánlyák akristust az Istennek. és ötet titkoson. 
/Mysticae áldozák az oltáron, a szentelésnek szavait 
mondván. [182b:] 

15 K Miért mondád azt hogy ebben. a papok, az Anya-
szent590 egy háznak is szolgai? 

F Azért, mert az Anyaszent egy háztol választattak 
arra, hogy az ö nevében ajánlyák az szent Áldozatot 

Magyarázat 
20 A Mise szent Áldozattyában az Anyaszent egyház 

ajánllya akristust, és magát is ajánlya az Istennek akris-
tusal. és akristus által., és ezt mind apapok által viszi 
végben. eképen a Mise olyan áldozat, a melyet egy szers 
mind. akristus. apapok., és az Anyaszent egyház ajánlya, 

25 és mindenik a hivek közül aki jelen vagyon. 
K A kereszt fán lévö áldozat egyé az óitáron lévö 

áldozattal. 
F Mind egyikében. mind amásikában591 egy áldozatot 

ajánlottak, és ajánlanak, és ugyan azon fö Pap által, 
30 hanem tsak némely dologban külömbözik 

s. Aug lib 10. de 
Civ Dei Cap 6. 
et20. 

590 Anyaszent [A-a-bó\ javítva.] 
591 amásiban [Elírás.] 
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Magyarázat 
A kereszt fán, és az oltáron akristus magát ajánlotta, 

és ajánlya., de a kereszt fán magát ajánlotta vérit ki 
ontván, az oltáron pedig magát ajánlya vér ontás nélkül, 
ez a két féle ajánlás nem szaporittya meg az áldozatokot. 5 

mivel szent Pál azt mondgya., hogy a kristus szüntelen 
ajánlya592 magát. az égben az Atya Istennek. ami vétke-
inknek el törlésiért,. a kristusnak, a keresztfán mi éret-
tünk ki ontatot vérének ajánlása az égben, és [183a:] azon 
vérnek, apap keze által valo ajánlása, nem más. hanem 10 

ugyan azon aldozat a mely volt a kereszt fán, noha sok 
miseket mondgyanakis., de azt igazán el lehet mondani. 
hogy tsak egy áldozat vagyon az Anyaszent egy házban, 
a mely a keresztnek593 áldozattya. és a melyet gyakorol-
lyák mindenik misében., ámbár azt szokták594 is monda- 15 

ni valamely püspöknek vagy papnak, hogy szent áldoza-
todban. ajánlom magamot, de ezel azt nem tarttyák. 
hogy sok áldozatok volnának., hanem hogy az egy áldo-
zatban sok ajánlások vannak., melyeket meg ujittyák 
mindenik misében: eröl példát látunk a sidok áldozati- 20 

ban, a melyeket az egész népnek büneiért ajánlották, 
azokban az áldozatokban, apap fel áldozván az áldoza-
tokot., azt az Istennek ajánlotta, azután azon áldozatnak 
vérit a sanctuariumban vivén, ujolag az Istennek ajánlot-
ta, akor kétszer595 volt az ajánlás, de tsak egy volt az 25 

áldozat. 
K Mikor rendelte akristus ezt az áldozatot? 
F A szenvedése elött. a midön vevé akenyeret és apo-

hárt; mondván., Ez az én testem, mely ti érettetek meg 
töretet, ez az én vérem., mely ti érettetek. ki ontatot, ezt30 

tselekedgyétek. az én emlékezetemre. ezek a szok által. ezt 

592 ajánlya [Szóvégi a - utólagos beírás.] 
593 keresztnek [Szóvégi k - más betűből javítva.] 
594 szokták [Szóvégi A:-/-ből? javítva.] 
595 kétszer [/ - hosszú /-ből javítva.] 

1 Cor. 11 24 

1 Cor 11. 24. 

Conc. Trid. sess. 
22Cap l.de 
sacrif Missae. 
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tselekedgyétek.596 az én emlékezetemre., hatalmat ada 
akristus az Apostolinak, és az utánnok valojinak, hogy 
azt tselekedgyék. a mit ö, és hogy ajánlyák az áldozatot 
valamint ö ajánlotta. [183b:] 

9 Articulus 
Hogy mitsoda. vegekre. és okokra valo nézve ajánlyák 

a Mise Aldozattyát.597 

5 K Mitsoda okokra valo nézve ajánlyák a Mise szent 
Áldozattyát.? 

F Mind azokra azokokra valo nézve, a melyekre aján-
lották az sidok az áldozatokot, mivel a szent Mise bé 
tellyesedése598 az egész régi áldozatoknak. 

10 Magyarázat. 
A Mise szent Áldozattya egész áldozat, holocaustum. 

melyet az Istennek ajánlyák mint örökös nagy urnak. 
mivel akristus ót magát egészen ajánlya az Attyának, 
valamint ajánlotta magát a kereszt fán., és valamint 

15 ajánlya magát az égben, nem is lehet ahiveknek kedveseb 
tisztelettel tisztelni az Istennek Felségit avallásnak vala-
mely tselekedetivel, mint mikor a kristust ajánlyák ö 
néki. és magokot a kristusal. 

2. A Mise engesztelö Áldozat, propitiatorium az az, 
20 olyan áldozat, melyet abünnek botsánattyára ajánlyák., 

emeg bizonyitatik ezekböl a szokbol. Ezaz. én testem. 
mely meg töretet ti érettetek.,599 Ezaz én vérem mely ki 
öntetet ti érettetek, és többekért a bünöknek botsánattyá-
ra. [184a:] 

596 tselekedgyétek. [Szóvégi t-k-ból javítva.] 
597 Aldozattyát. [A-a-ból javítva.] 
598 bé tellyesédese [Ékezethiba.] 
599 érettetek., [Szóvégi t-k-bó\ javítva.] 

s. Chrys. in ps. 
115 s Aug. Iib 17 
de civ Dei cap 20 
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E meg bizonyitatik az Anyaszent egyháznak traditioi-
bol, aki is mindenkor engesztelö áldozatnak tartotta ezen 
áldozatot, ugyan is mi lehet a mi meg engesztelhese joban 
az Istent, mint a, mikor ö néki ajánlyák az ö Fiának testét 
és vérét, amelyet ki ontotta érettünk a kereszt fán. ha az 5 

ó törvényben az áldozatoknak vére meg engesztelte az 
Istennek haragját., az kristus vérének ereje által, az uj 
törvényben akristus teste. és vére. a melyet nem figurá-
ban, hanem valoságal. ajánlyák az Istennek. annál is 
inkáb meg engeszteli ötet; mivel arégi áldozatok magok- 10 

ban nem voltanak foganatosok, se magokban nem volta-
nak engesztelök, mivel tsak példái voltanak, akereszten 
valo áldozatnak, és attol vették minden erejeket, de a 
Mise Aldozattya magában engesztelö; mert aban. valosá-
gal. akristus testét és vérét ajánlyák. 15 

3 A Szent Mise háláado áldozat, ugyan ezért is nevez-
tetik Eucharistiának, egörög szó. mely háláadást tészen. 

4. Ez az Aldozat. meg nyerö áldozat, impetratorium az 
az, olyan Istennek valo ajánlás, amelyel tölle mind lelki 
mind testi szükségünkre valo segittséget nyerünk, mi20 

semit meg nem nyerhetünk más képen Istentöl, hanem 
akristus által, azért is ajánlyuk ö néki ebben az áldozat-
ban az ö szenttséges szent Fiát, aki nékünk [184b:] egye-
dül valo közben járonk, hogy az Istenhez ö általa mehe-
sünk. 25 

K Mint hogy abünnek botsánattyáért ajánlyák a Mi-
sét. elegendö tehát abün botsánat elnyerésire amisét hit-
tel halgatni, és nem szükséges apenitentzia tartásnak 
szenttsége? 

F A Misét hittel halgatni, botsánatot nyernek a botsá- 30 

nando vétekért., amelyért nem szükséges apenitentzia 
tartásnak szenttségihez járulni, de a mi a halálos vétkeket 
illeti, a szent Mise azokért meg engeszteli az Istent, és 
kegyelmét nyeri, hogy hasznosan lehesen járulni apeni-
tentzia tartásnak szenttségihez, 35 

s Aug. epist 120 
ad honoratum 

s Aug epist 59 
ad pauli 

Conc Trid sess 22. 
Cap 2. de 
sacrificio Missae 
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Magyarázat 
E szerént engesztelö Áldozat a keresztnek Áldozattya, 

a kitöl vészi a Misének áldozattya minden erejét, mivel 
a vétkek a kereszten lévö Aldozatra valo nézve. tsak a 

5 szenttségek által botsátatnak meg, de a szenttségek. min-
den erejeket a kereszten lévö Aldozattol veszik, és az 
Isten tsak annak az Áldozatnak érdemiért adgya kegyel-
mit arra, hogy haszonal járulhassanak a szenttségekhez. 

[185a:] 10 Articulus 
Hogy600 kinek ajánlyák a Mise szent Áldozattyát. és 

abban miért tésznek emlékezetet a szentekröl. 

K kinek ajánlyák a Mise szent Aldozattyát? 
10 F Egyedül az Istennek., a mint azt már meg mondot-

tuk, másut. a Mise imádságibol601 eki tettzik. mind a 
Deák, mind a görög Anyaszent egyházban. 

s. Aug. lib 20 Contr faustum Cap 21 Conc Trid. sess 22. Cap 3602 de sacrificio Missae 

K.603 Miért szokták tehát eszerént mondani, szent 
Péter. szent Pál miséje. a Boldogságos szüz Miséje. a 

15 halottak miséje.? 
F Ez által azt akarják mondani, hogy akor emlékezetet 

tésznek a misében szent Péteröl. szent Pálrol. a Boldogsá-
gos szüzröl, az élökröl és a holtakrol. 

600 Hogy [H - javítva egy másik megkezdett betűből.] 
601 imádságibol [b-g-böl, o-/-ből javítva.] 
602 Cap 3 [C-p-bö\ javítva.] 
603 K. (K) Miért [Miért ( K ) folé írva; a törlés után újra leírta a 

K betűt a törölt elé.] 
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Magyarázat 
A szentek miséje nem egyéb, hanem azaz áldozat, a 

melyet ajánlyák az Istennek a szentek innepén. és a mely-
ben emlékezetet tesznek rollok az604 áldozat elött valo 
imádságokban., ahalottak miséjinek azt605 nevezik, a 5 

melyet fekete öltözetekel mondanak, [185b:] és a melyben 
az imádságok különösön mind inkáb ahalottakért van-
nak., de azt valoságal el lehet mondani, hogy az eszten-
dönek mindenik napján, valahány misét mondanak, azo-
kot mind egyedül az Istennek ajánlyák. a szentek emléke- 10 

zetire, az élö hivekért, és a holtakért. 
K Miért tesznek emlékezetet minden misékben. a szen-

tekröl, az élö hivekröl, és aholtakrol.? 
F Mert a mise szent Áldozattya., az egész Anyaszent 

egy ház áldozattya, akristus mint feje az Anyaszent egy 15 

háznak. azt ajánlya, avitézkedö Anyaszent egy ház is 
ajánlya azt az ö fejével a kristusal., és meg egyezvén 
agyözedelmes Anyaszent egy házal, mind a kettö az irgal-
maságát kéri Istennek a kristus által. a szenvedö Anya-
szent egy házra. ezután bövebben fogunk eröl szollani. 20 

K Mitsoda okra valo nézve tésznek emlékezetet a szent 
Áldozatban az Angyalokrol. és a szentekröl.? 

F 1 Azért hogy meg mutassák a földön lévö Anyaszent 
egyháznak, az menyegben lévö Anyaszent egy házal valo 
egyeségit, akivel is egy test amint ide fellyeb meg mondot- 25 

tuk, 2. hogy örülvén gyözedelmes voltán, azért az Isten-
nek hálákot adgyunk 3 hogy azöketvalo követésre. ma-
gunkot fel gerjeszük. 4. hogy az ö esedezések által akris-
tustol. kegyelmet nyerjünk [186a:] 

Conc Trid. sess 22. Cap 3 de sacrificio Missae 

604 az<(elot̂ > áldozat elött [Törlés a sor végén.] 
605 azt [A t betű utólagos beírás.] 
606 lib [l-b-boi javítva.] 

763 

Card. Bona 
iiturg. lib000 

1 Cap 2. 



K Régi szokáse az áldozatban, a szentekröl valo emlé-
kezet tétel? 

FEz a szokás meg volt mindenkor az Anyaszent egy 
házban., ezt meg lehet bizonyitani aleg régieb lyturgiák-

5 bol., és az elsö saeculumokbéli szent Atyák607 irásibol, 

s. justinus Apolog 2. s. Cypr. epist 34. et 37. s Chrys. hom. 21 in Act Apost s. Aug. lib 8. de 
civ Dei Cap 27. 

11 Articulus 
Hogy kiért ajánlyák a Mise szent Aldozatyát 

K kiért ajánlyak a Mise szent Aldozattyát? 
F Az egész emberi nemzetért, föképen ahivekért,. és 

apurgátoriumban lévö lelkekért 

Magyarázat 
10 A Misében közönségesen nem tésznek emlékezetet má-

sokrol; hanem a Catholicus hivekröl. nintsen is olyan 
Deák lyturgiánk amely nyilván tenne emlékezetet a hitet-
lenekröl., hanem tsak nagy pénteken., tesznek emlékeze-
tet ö rollok. mostanában, az elött minden misében imád-

15 koztak érettek, leg aláb olyankor. mikor apüspök608 

mondot misét, az Anyaszent egy ház szándéka a, hogy 
leg aláb titkon imádkozanak ö érettek, A mi Atyánkban 
fel találtatik az érettek valo imádság. szent Pál azt akarja. 
hogy minden emberekért imádkozanak, mivel az ilyen 

20 imádságjó; és kellemetes az ur Jesus kristus elött., aki azt 
akarja hogy minden ember üdvezüllyön, és az igaság üsmé-
retire jusson. [186b:] 

s Chrys. hom 6. in epist 1 ad Tim. s. Aug epist 107. ad609 vitalem Tertul. Apolog. 30 1 Tim. 
2. 1. 

607 Atyák<bol> irásibol, 
608 püspok [Ékezethiba.] 
60g ad [a-d-bő\ javítva;] vitalem Tetul. [íráshibából r nélkül;] Apo-

log. 3 [a i-as alig látszik a lapszélen; lehet, hogy folytatása is lenne, 
melyet levágtak.] 



K Honnét bizonyitod meg hogy lehet ajánlani a szent 
Áldozatot a purgátoriumban lévö lelkekért.? 

F Az egész világon lévö Anyaszent egy háznak hagyá-
sábol. 

l.Ezt ahagyást meg lehet bizonyitani az egész szent 5 

Atyák tanitásibol, és a Conciliumokbol. 

Tertull. de corona militum Cap 3. s. Cypr epist 66. s. Aug iib 9 de Conf. Cap 12. et 13. Conc 
4. Carthag. Can 79 Anno610 398. s. Chrysos hom. 69 ad populum Antioch.611 s. Aug. serm. 
32 de verbis Apost s. Aug lib 4. de baptism. Cap 24, 

2. Az egész lyturgiákbol, mivel egy nintsen., aki emlé-
kezetet ne tenne ahalotakrol., az Anyaszent egy ház az 
egész világon követi azt a szokást. hogy a halottakért 
ajánlya aszent áldozatot., szent Chrysostomus idejében 10 

a szokásban volt; a ki arol világosan beszél, és szent 
Agoston eröl nyilván tanit, ezt a szokást mindenüt tani-
tották és tartották, a midön lhuterus és Calvinus azt el 
akarák törleni, nem is lehet meg mondani hogy ez a 
szokás mitsoda idöben kezdödöt; tehát Apostoli traditio 15 

szent Agoston mondása szerént. 
K Mitsoda az Anyaszent egy háznak szándéka. a mi-

dön az elökért ajánlya Istennek a szent áldozatot? 
F A hogy a bünösök meg téréseket kérje az Istentöl, 

az igazaknak meg maradásokot, és mindenikének az 20 

udveséget 

12 Articulus 
A halotakért valo Miséknek. bövebben valo magyarázá-

sa. 

K Mitsoda az Anyaszent egyháznak szándéka midön 
[187a:] a halotakért ajánlya az Istennek a szent Áldoza-
tot? 

610 A 5 

611 Antioch. [i-o-ból javítva.] 
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F A hogy a szenvedö lelkeknek könnyebbülest nyerjen 
Istentöl; és hogy a szenvedéstöl meg szabadulván az örök 
ditsösegben mehesenek. 

K Leheté azt el mondani hogy bizonyos számu misé-
5 kel, vagy a privilégiátus oltáron mondot misével; bizo-

nyoson meg szabadithatni valamely lelkeket purgátori-
umbol.? 

F Azt nem lehet mondani, és magunkot ahoz kel szab-
ni a mit mindenkor hitt az Anyaszent egy ház, tudni illik, 

10 hogy a purgatoriumban lévö lelkek meg könyebittetnek az 
imádságok, alamisnak,és a szent áldozatok által. ezt szent 
Agoston tanittya. ezeknél többet mondani bizonytalan 
dolog. és el kel kerülni612 az illyen dolgokrol az olyan 
kérdéseket, a melyek tsak a Curiositást nevelik. 

serm. 32. de verbis Apost. lib 4 de baptis. Cap 24 

15 K Ajánlottáké az elött valamint mostanában. a szent 
Áldozatot különösön minden halotért.? 

F Az elött valamint mostanában., a szent Áldozatot 
soha ugy nem ajánlották egy halotért, vagy élöért, hogy 
akoron a többiértis nem ajánlották volna, mert a mise az 

20 egesz Anyaszent egy háznak áldozattya., de a mindenkor 
meg volt., valamint mostanában, hogy az imádságokot, 
különös személyekre is forditották, eki tettzik a Conciliu-
mokbol. és a szent Atyák irásibol. 

4. Conc. Carthag can 79. Tertull lib. de monog. Cap 11 Euseb. ltb 4: de vita Constant Cap 71. 
s Ambr oratio funeb. de valentin. s. Aug de conf lib 9. cap 12 

K Mitsoda napon ajánlyák a szent Áldozatot a halo-
25 tért? 

Fl . Azon613 a napon a melyen valaki meg hal, a test 
jelen létiben. 2. holta utan valo harmadik napon. akristus 

612 kerülni [r-z-ből javítva.] 
613 Azon [z-o-ból javítva.l 
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harmadik [187b:| napon valo fel támadásának emlékeze-
tire. 3 hetedik napon, mert az Isten azon a napon nyugo-
dot meg, 4. a harmintzadik napon, a mely egy holnapja 
halálanak, 5 esztendö mulván. azon anapon. melyen meg 
holt. 5 

Tertull lib de anima. Cap 51. Euseb in vita constan lib 4. cap 71 Constitutiones Apost lib 8 
Cap 42. s. Ambr. orat de fide resurecti. Amalarius lib 3 de offic Ecclesiast Tertull. de corona 
militum Cap 3. 

K Nem babonaságé eszerént vigyázni anapokra. 
F A napokra vigyázni614 valamely helyes ók nélkül 

babonaság, de mikor nagy okbol akarnak tselekedni 
valamely dolgot valamely napon inkáb mint sem amási-
kán anem babonaság, meg tartani a vasárnapot, és más 10 

napokot, a melyekben akristus titkait illik, anem babo-
naság mind ezekböl azt láttyuk hogy jó ókból mondanak 
miséket azokon anapokon., és a szent, és ditseretes dolog 
mostanában is meg tartani azt a régi szokást 

K Nem leheté viszá élni ahalotti misék iránt? 15 

F Igen is mivel a szent dolgokal. minden nap láttyuk 
hogy viszá élnek.,615 

K Miben áll tehát az a visza élés? 
F Abban hogy nem követik az Anyaszent egy ház 

szándékját. aki is azt akarja hogy ahalotakért valo Isteni 20 

szolgálatban. ahejában valo költtségeket el távoztassák., 
és hogy azt a rendet kövessék melyet ád ez iránt, amelyet 
sok volna it fel tenni, azt a rubricaban meg lehet látni, 
mind azon által egyet szükséges fel tennem. 

Az Anyaszent egyház azt parantsollya. hogy ha tsak 25 

rend kivül dolog nem történik, amise meg egyezék a 
napon lé [188a:] vö officiumal. de ahivek azt nem tudván. 
vagy arra nem vigyázván, midön valakiért akarnak misét 
mondatni, azt akarják hogy halotti misét mondgyanak, 

614 vigyázni [ni - beszúrás. Mikestől ? Vö. az 562. sz. jegyz. is.] 
615 élne<k>k., [Tollhiba.] 
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meg nem visgálván hogy ha, ameg leheté vagy nem azon 
anapon., talalkozik is olyan pap, aki ebben kedvez ahi-
veknek, és halotti miset mond. nem vigyázván anapra,, 
holot eviszá élés, mivel azt kellene tudni ahiveknek, hogy 

5 mindenik mise oly hasznos a holtaknak valamint az 
élöknek, A minden napi misékben szintén ugy imadkoz-
nak616 különösön aholtakért. valamint a töb misekben,. 
és tsak a halotti solemnitásért, és atöb Isteni szolgálato-
kért melyek vannak aholtakért, a fellyeb fel jedzet napo-

10 kon, hogy az Anyaszent egy ház rendelte azokot az imád-
ságokot. és oktatásokot a melyeket olvasák ahalotti mi-
sékben., nem szükséges tehát hogy a hivek az Anyaszent 
egy háznak rendit meg bonttsák. és olyan napokon mon-
dassanak miséket, a melyeken meg vagyon tiltva a halotti 

15 mise, és apapok kik nékik ebben kedveznek, hivatallya-
kat nem tudgyák egészen, mivel más képen azt nem 
tselekednék. 

13 Articulus 
Az Énekes, és a Szoval valo Misékröl 

K Hány féle képen mondgyák a szent Misét? 
F Két féle képen mondgyák, 1 a szokás szerént valo 

20 Cérémoniakal: 2. Ceremonia. Diaconusok. és ének nél-
kül, az egyikét nagy misének, a másikát kis misének 
nevezik. [188b:] 

K láttyuké azt a régi szokásokbol, hogy illyen két féle 
képen lett volna az Aldozat? 

25 F A nagy misének rendit láttyuk. a szent Justinus 
második Apologiájában, az Apostoli Constitutiokban., 
egy szoval mindenüt arégi irásokban. 

lib 8. Cap 6. Tertull. lib de persecutione Cap 14. s Cypr epist 5 Euseb lib 4. in vita Constant 
Cap 45 s. Aug lib 22 de Civ Dei Cap 8. s. Greg mag. hom 37 in Evang. Card. Bona lytur. lib 
1. Cap 14. 

616 imádkoz^tak^nak [A (k^ nak csak a szárát írta le.] 
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A kis Misének regisége nem ujjab. mivel eröl nagy bi-
zonyságokot találunk 

K szabadé misét mondani. mikor senki sem Communi-
cál 

F A papnak aki a szent áldozatot ajánlya; a szenttségel 5 

kel Communicálni, a népnek a ki jelen vagyon leg aláb 
lelki képen, az Anyaszent egy ház azt kivánná hogy mind 
azok akik a misén jelen vannak., olyan tiszták volnának 
hogy mind Communikálhatnának. vagy is leg aláb né-
mellyek közüllök, de azért nem tilttya az olyan misét ahol l0 

apap tsak egyedül Communikál de sött meg szentnek,617 

és jónak tarttya. 

Conc Trid. sess 22. Cap 6. de sacrif Missae. 

Magyarázat. 
A papnak a ki a szent misét ajánlya Communicalni 

kel., mert a papnak Communioja szükséges leg aláb az 15 

áldozatnak egész voltáért, 2 mert az Anyaszent egy ház 
azt parantsolya apapoknak hogy Communikállyanak. 
mindenkor mikor misét mondanak. 

A népnek618 a ki a szent Áldozaton jelen vagyon 
Communicálni kel. leg aláb lelki képen, mivel a mise 20 

[189a:] a népnek olyan áldozattya valamint a papnak., 
együt kel tehát ajánlani azt a papal., szükséges azért hogy 
abban részesüljön leg aláb hittel, és lelki képen. 

A Mise ahol. tsak egyedül apap Communical. jó. és 
szent. 1. mert azzal., nem különösön valo áldozat, hanem 25 

az egész Anyaszent egy háznak Áldozattya, közönséges, 
és valoságos Aldozat, a mely az Istent tiszteli, ötet en-
geszteli, jó téteményiért néki hálákot ád, és a mely ke-
gyelmit nyeri, és áldozatot ezekre avégekre ajánlyák. és 

617 szentnek, [tn-dt-bőY? javítva.] 
618 A népnek <(a ki^ a ki a szent Áldozon [Aldozaton] 
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ezekre nem szükséges anépnek a szenttségel valo Com-
munioja. 

2. Az Anyaszent egyház soha sem tilta az olyan misé-
ket ahol tsak egyedül apap Communical, azt nem lehetne 
meg mutatni, hogy mikor tiltotta volna azt meg. de azt 

5 meg lehet bizonyitani sok régi bizonyságokal. hogy az 
olyan misék. ahol tsak egyedül a pap Communical. igen 
régen vannak szokásban, meg sem lehetne mondani ere-
detét annak a szokásnak. 

14 Articulus 
Hogy mitsoda helyen kel szolgáltatni a Misét, és 

a házaknál valo kápolnákrol. 

10 K Mitsoda helyen kel szolgaltatni a szent Áldozatot? 
F Az Apostolok rend szerént aházaknál szolgáltatták. 

mind azon által ki tettzik a szent Pál mondásábol., hogy 
|189b:] már volt akoron arra rendeltetet hely., a melyet 
templomnak nevezték., az üldözésekben pedig mindenüt 

15 ajánlották a szent Áldozatot ahol lehetet., a tömlöczben, 
vendégfogadokban. a föld alat valo pintzékben. de a 
midön ahivek szabadságban kezdének lenni. mindenkor 
arra rendeltetet helyeken áldoztanak, szükségben most is 
meg lehet a házaknál, de szükségen kivül másut nem 

20 lehet hanem atemplomban. és a meg szenteltetet kápol-
nákban, 

K Régi szokásé. aházaknál kápolnaknak lenni, ditsére-
tes dologé. és szabadé. 

F Constantinus Császár epitetet vala egyet amaga ud-
25 vara számára. valamint Eusebius mondgya. már619 igen 

régi idöktöl. fogvást adnak arra szabadságot a püspö-
kök. a Fejdelmeknek, és anagy uraknak, szükségben 
másoknak is meg engedik., példának okáért. midön a 

619 már (mos^ igen régi idöktöl. fogvást 

Card. Bona lyturg 
lib 1 Cap 14. 

Act. 2. 46. 

1 Cor 11 22. 
Euseb. hist Eccles 
lib 7 Cap 17 

Conc Trid. sess 
22. 

in vita Const lib 
4. Capl7. 
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parochiális templom igen mesze vagyon. ugy hogy az 
utra, vagy más akadályokra valo nézve., sok szor el 
kelletnék mulatni az Isteni szolgálatot, de aházaknál lévö 
kápolnák iránt, igen kel vigyázni az Anyaszent egy ház 
rendelésire. 5 

1 A nagy Innepekben nem szabad ót misét mondatni, 
hanem a parochiában kel menni ha lehet 

2. Üsméretlen, vagy idegen papal nem szabad misét 
mondatni a püspök hire nélkül. [190a:] 

3 Minden harmadik vasárnapon leg aláb. aparochiális 10 

templomban kel misét halgatni. 
4 Arra igen kel vigyázni hogy az oltárhoz valo szent 

edények, öltözetek, fejér ruhák. tisztán és tisztességesen 
tartassanak. 

5. A parochusnak meg kel némelykor visgálni a házak-15 

nál lévö kápolnakot., hogy ha ót minden jó rendben 
vagyoné. 

15 Articulus 
Az oltárokrol. oltári öltözetekröl., fejér ruhákrol, 

és a szent Edényekröl. 

K Régi szokásé az Anyaszent egy házban oltárokot 
tartani, a melyeken ajánlyák a szent Áldozatot? 

F Ez a szokás az Apostoloktol maradot, szent Pál arol20 

emlékezetet620 teszen., az egesz szent Atyák is ezt a 
szokást bizonyittyák. 

1 Cor 10. 12. Tertull ad Conjug. Cap 7. s. Ireneus lib 4 cap 34. s. Cypr epist 66. s. Chrys. lib 
6. de sacerdo. 

K A régi idökben miböl621 voltak az oltárok.? 
F Azt ellehet itélni hogy az üldöztetésekben, vagy 

fábol. vagy köböl voltanak. a mint lehetet, mivel abban 25 

620 emlé<kez> kezetet [Tollhiba.] 
621 miböl [b-v-ből javítva.] 
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az idöben a szent Áldozatot622 mindenüt ajánlották ahol 
alkalmatoság adatot, a negyedik saeculumban válogatás 
nélkül áldoztanak., a kö, vagy a fa oltáron., Nyssai szent 
Gergely. emlékezetet tészen a kö oltárol. szent Athanási-

5 us pedig a fa oltárol, arany oltárok is voltanak. régenten., 
de már régi idöktöl fogvást., tsak kö ól-[190b:ltáron 
szabad áldozatot tenni 

K Miért rendelte az Anyaszent egy ház624 hogy az 
óltárok köböl legyenek.? 

10 F Mert az oltár a kristust jelenti, a ki is a szent irásban 
négy szegeletü könek neveztetik. 

K Régi szokásé az óltárok alá Reliquiakot tenni? 
F Annak akezdetit nem tudgyuk. hanem azt tudgyuk 

hogy ez a szokás közönséges volt a negyedik saeculum-
15 ban. ami pedig leg elöbször adhatot erre okot. 1. a szent 

János látásiban olvasuk hogy az oltár alat látta a marty-
rok lelkét, 2. a szükség mivel az üldözésekben kénszeri-
tettek misét szolgáltatni a föld alat valo helyekben a 
martyrok temetésin. 

s Hier Contr vigilan. s Aug. lib 20 Contr faust Cap 21 Apoc. 6. 9. 

20 K Régi szokásé az Anyaszent egyházban egy nehány 
oltárnak lenni egy templomban? 

F A Görög templomban tsak egy oltár vagyon. mivel 
napjában tsak egy misét mondanak mindenik templom-
ban.. szent Ambrus a nényinek irot levelében erröl emlé-

25 kezetet tészen. A nagy szent Gergely. Palladius625 püs-
pöknek irot levelében., aki is tizen három oltárt tsinálta-
tot volt egy templomban, arra. inti hogy gondviselésel 

622 Áldozatot [a - beszúrás; szóvégi o-a-ból javítva.] 
623 epist [orar-ból javítva.] 
624 Anyaszent ház [Szokatlan, ritka alak, mivel másutt egy ház vagy 

egyház alakban írja. Vö. a 905, 1056, 1076. sz. jegyz. az első szakasz-
ban.] 

625 Palladius<(nak.^ püspöknek 
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legyen azokra apapokra, kik azoknak az oltároknak 
fognak szolgálni. [191a:] 

K A kö táblák melyeket apüspök szertteli meg. hogy 
azon ajánlyák a szent Áldozatot az olyan helyeken ahol. 
meg maradando szentelt oltár nintsen!, régen vannaké 5 

szokásban. 
F A Deák Anyaszent egy házban azok^ szentelt kövek 

igen régen vannak626 szokásban., ahetedik saeculumban 
a venerabilis Beda ezekröl emlékezetet teszen. 

A Görögök nem élnek olyan hordozhato kö oltáral,10 

hanem ahelyet nagy Cérémoniával szentelnek nálok. 
olyan ruhákot. a melyeket abrosz formára le terittik ahol 
misét akarnak mondani, azokot a szentelt ruhákot ök 
nevezik, Antíminsia. ez a szokás igen régi a görög Anya-
szent egy házban 15 

K Az abrosz. melyet az oltára terittik, a Corporale., a 
kehely. a paténa, az oltári eszközök., mind ezek régen 
vannaké szokásban az Anyaszent egy házban? 

F Mind ezek igen régtöl fogva vannak szokásban., 
hanem tsak. abban eset változás., hogy az elött más féle 20 

formájuak voltanak, 
K Régi szokásé virágokot tenni az oltárokra? 
F A régi idökben az oltárokra. virágokot edényekben 

nem tettek. és a nem is régi szokás hogy tésznek, [191b:] 
sok számtalan nevezetes régi templomokban most sem 25 

tesznek, de az oltára, és az oltár körül virágot hinteni 
arégi szokás, szent Agoston eröl emlékezetet tészen. leis 
irja atsudát melyet tett az Isten egy emberel. aki egy 
virágot le vévén az oltárol. a melyen volt a szent István 
elsö martyr reliquiaja, és azt a virágot egy betegnek a 30 

fejére tévén, abeteg meg gyogyult., szent Agoston meg 
akarván pedig mutatni, hogy az a tsuda a szent István 
esedezése által lett volna., azt fel teszi hogy abeteg meg 
gyogyulván és meg térvén. mindenkor ezek a szok volta-

626 vannak [Második a-o-ból javítva.] 
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nak szájában. Uram Jesus vedd hozád az én lelkemet, 
noha abeteg nem tudta hogy szent István mondotta vol-
na elöbször ezeket a szokot,. lehetneé hitelt nem adni 
illyen nagy szent bizonyitásának.? 

16 Articulus 
A Miséhez valo öltözetekröl. a mellyeket. apüspökök, 
es apapok vesznek magokra, és azoknak régiségekröl 

5 K A püspökök. és a papok miért vesznek magokra más 
féle köntöst a misekor, mint a magok rend szerént valo 
köntösök.? 

F A régi idökben hasonlo formáju köntösökben szol-
gáltak az oltárnál apüspökök.627 apapok, és a Diaco-

10 [192a:Jnusok. mint a mellyeket viseltek rend szerént., 
mind azon által atisztaságnak, és a tiszteségnek kedviért, 
más köntöst tartottak az Isteni szolgálatra.. a mely drá-
gáb. volt, hogy ha pedig nagy külömbözés vagyon a 
Mise mondo öltözetek közöt. és a közönségesen valo 

15 öltözetek közöt: az az oka, hogy a világiak, meg változ-
tatták aköntösök628 formáját: de az Anyaszent egy ház, 
azt a régi formát meg tartotta, noha abban is lett vala-
mely változás. 

K Jó és ditséretes szokásé az Isteni szolgálatra különös 
20 köntöst tartani? 

F Azt tiszteletes dolognak tarttyák a midön a Fejdel-
mek bizonyos Ceremoniákban,629 arra rendeltetet kön-
tösököt vesznek magokra, és a midön atanáts urak nagy 
palástokban mennek a tanátsban, hogy lehetne tehát azt 

25 rosznak tartani ha az Isteni szolgálatban különös kön-
töst vesznek fel, az Isten maga parantsolta volt az ó 

627 apüspökök. <(éŝ  apapok, és 
628 aköntösök [a-o-ból javítva.] 
629 Ceremoniákban, [o-e-ből javítva.] 
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testamentumban hogy az Isteni szolgálatkor apapok kü-
lönös köntöst vegyenek magokra., ez a szokás az Anya-
szent egy házban mindenüt meg volt., valamég a protes-
tánsok azt el nem hagyaták némely helyeken; mivel min-
denüt azt el nem hagyathatták, de sött még Ángliában is 5 

meg vagyon eza szokás. azok közöt kik az ánglicana630 

liturgiát követik. [192b:] 
K Miért változtattyák anyiszor631 a szint az oltari 

öltözetekben? 
F A szinek jelentik nékünk hogy azon a napon mitsoda 10 

ünnepet üll az Anyaszent egy ház, tudni illik, a fejér szin 
jelenti akristus632 titkainak innepeit, és a szüzek Innepe-
it, averes a Martyrumokét, a viola szin. a penitentzia 
tarto napokot., a fekete633 a halottakért valo szolgálatot, 
a Zöld szin634 vasárnapokra, és más közönséges napokra 15 

valo. 
K Mitsoda hasznát vették az elött annak a palástnak. 

amelyet pluvialénak nevezik? 
F Az olyan köpenyeg volt a melyet aprocessiokban. az 

esös idökben vettek fel., idövel azokot drága matériákbol 20 

kezdék tsinalni. ugy anyira hogy végtire Ceremonialis 
öltözetté lett. 
- K A papi Casula régenten olyan formáju volté mint 
mostanában? 

F Nem, mert egészen kerekdéd volt, hanem a közepin 25 

volt a hasitás apap azon vetette a nyakában valamint 
most,635 ugy hogy a karját. és az egész testét bé fedte, sok 
helyeken láthatni még ilyen Casulakot, regenten pedig 
azt közönségesen viselték a töb köntösön felyül. a régi 

630 ánglicana [l-y-ból javítva.] 
631 anyiszor [o-e-ből javítva.] 
632 akristus (innepeinek) titkainak innepeit, 
633 fekete [k-h-bó\ javítva.] 
434 szin (,y vasárnapokra, 
635 most,<an,> 
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Casula egy nehány Ceremoniára ada okot. a melyet még 
mostanában is meg tarttyák. [193a:] 

1 Az elött, mikor a pap a Confiteort mondotta. az 
egész Casula le volt eresztve, hanem akor636 türték fel a 

5 két karján, midön az oltárhoz fel ment,. és a manipulát 
is akor adták abal karjára, valamint most is tsak akor 
adgyák apüspököknek karjokra. 

2. A Casulának nehézsége miat,637 apap nem emelhet-
te jol fel szabadoson a kezeit, hanem fel kelletet emelni 

10 a Casulát, midön a kristus testét fel mutatta, innét is jött 
eza szokás, hogy a fel mutatáskor; a Casulát fel emelik. 

A Görögöknél most is szokásban vagyon az illyen régi 
casula. alatinusok. azt lassanként az alkalmatoságnak 
kedviért a két oldalát fel hasitották.638 és aprodonként. 

15 addig hasogatták., hogy olyan formáju lett, a mint mos-
tanában láttyuk., az Anyaszent egy háznak minden pa-
rantsolattya nélkül. 

17 Articulus 
A sz.639 Mise szolgáltatásának napjairol. és oráirol. 

K Mitsoda napokon kel szolgáltatni a Misét? 
F 1. A bizonyos640 hogy a kristus ugy rendelte a mise 

20 áldozattyát, hogy az641 Anyaszent egy házban azt világ 
végiig ajánlyák. 

2. Azt el hihetni hogy a Jérusalemi Anyaszent egy 
házban melyet az Apostolok fundálták. a szent lélek 
[193b:] le szállása után, minden nap szolgáltattak Misét, 

636 akor <akor> türték fel 
637 miat, [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
638 fel hasitották. [/-o-ból javítva.] 
639 sz. Mise [sz. - beszúrás a szóköz fölött.] 
640 A bizonyos (hogy a kristus) hogy a kristus 
641 az ^mise> Anyaszent 

Card Bona liturg. 
l ibl. 

Card Bona ibid 
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mivel szent Lukáts ezeket mondgya., Az Apostolok min-
den nap egyenlö akarattal. a templomban mennekvala, és 
a házaknál642 a kenyeret meg szegvén, meg fellyeb azt 
mondgya. hogy a hivek foglalátosok valának. akenyérnek 
meg szegésiben. és a könyörgésben. avilágosan ki tettzik 5 

hogy szent Lukáts a kenyérnek meg szegésin. az oltári 
szenttséget érti. el hihetni tehát azt. hogy az Apostolok. 
aházaknál minden nap áldoztanak. 

3 Azt tudgyuk a szent irásbol. és a traditiobol hogy a 
hivek. minden vasárnapon esze gyültenek a szent Áldo-i0 

zatra, hasonlot kel mondani az innepekröl, a mellyeket 
sokat közüllök az Apostolok rendelték. 

4. A mi pedig aközönséges napokot illetik. azok iránt 
az Anyaszent egy ház rend tartása nem volt mindenüt 
egyenlö. vannak olyan templomok mondgya szent Agos-15 

ton., ahol minden nap ajánlyák a szent Áldozatot. vannak 
meg olyanok ahol tsak szombaton, és vasárnapon, mások-
banpedig tsak vasárnapokon. azt utánna tészi. hogy min-
denik Anyaszent egy háznak a maga szokását kel követ-
ni, régenten, misét mondottanak, vagy leg aláb Commu-20 

nicaltanak minden nap Romában és Alexandriában. nap 
keleten a más Anyaszent egy-[194a:] házakban azt ritká-
ban követték. a Görög Anyaszent egy háznak még mos-
tanában is aza szokása., hogy nagy böjtben, tsak szom-
baton. és vasárnapon mondanak misét, A Mediolánumi 25 

Anyaszent egy házban. nagy böjtben soha sem monda-
nak misét. péntekeken. másut mindenüt mondanak a 
Deák Anyaszent egy házban minden nap. nagy pénteken 
kivül, nap nyugoton sok régi klastromokban rend szerént 
nem mondottak misét, hanem vasárnapokon, és innep 30 

napokon, és a Chartusianusok sokáig tarták ezt a szo-
kást. az illyen külömb féle szokások olyan rend tartások, 
a mellyek meg változhatnak., kinek, kinek a maga Anya-
szent egy házának szokását kel meg tartani mondgya 

642 házaknál [k-g-bő\ javítva.] 
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szent Agoston., nem tartván rosznak a másét. de a mi ez 
iránt bizonyos. és a mi mindenüt szokásban volt, a, hogy 
vasárnapokon. és innep napokon a Mise szent Áldozat-
tya meg volt, a protestánsok. mind ebben. mind más sok 

5 dolgokban el távoztanak az Apostolok rendelésitöl.643 és 
az egész Anyaszent egyház tartásátol, mivel ök esztendö-
ben tsak négy szere rendelték az ur vatsoráját noha azal 
ditsekednek hogy ök tsak a szent irásal tartanak.644 de 
mind ebben, mind más sokakban azzal ellenkeznek. 
[194b:] 

10 K Egy nehány Miseket szolgáltatni napjában egy 
templomban régi szokásé.? 

F Azt már meg mondottuk hogy a Görög Anyaszent 
egy házban mindenik templomban tsak egy oltár vagyon 
és napjában soha sem mondanak két misét egy oltáron. 

15 ez igen régi szokás a Görög Anyaszent egy házban. 
Egy nehány miséket mondani mindenik templomban 

ugyan egy oltáron., vagy a több oltárokon, az igen régi 
szokás a Deák Anyaszent egy házban, és leg gyakrabban 
ugyan egy pap is mondotta azokot a miséket. valamint 

20 mostanában szokás karátson napján, de régenten a nem 
volt közönséges. hogy mindenik pap különöson mond-
gyon misét, leg aláb vasárnapokon. és innep napokon, 
hanem mindnyájan együt ajánlották a szent Áldozatot 
vagy apüspökel., vagy a papal. aki anagy misét mondot-

25 ta, eröl példát látunk midön püspököt vagy papot szen-
telnek. mivel az uj püspök, vagy az uj pap, együt mond 
misét azal. a ki ötet fel szentelte. 

A szükség. hogy eleget tegyenek. a sok féle fundatiok-
nak. vagy más okok vivék idövel arra mindenik papot 

30 hogy a misét különösön mondgya még vasárnapokon is. 
és aszokás igy vétetödöt be lassankét:645 ez olyan discip-

643 rendelésitöl. [Szóvégi l-k-bó\ javítva.] és <az> az egész 
644 tartanak.^n) de mind 
645 lassankét: [így, n nélkül.] 

778 

Card Bona liturg. 
líb 1 cap 14. 

Card. Bona liturg. 
lib 1 cap 14. et 
18. 



lina, a mely az Anyaszent egy ház hitében semi változást 
nem tészen. [195a:] 

K A régi idöben hány orakor szolgáltatták a Misét? 
F A kristus ezt az áldozatot tsötörtökön estve vatsora 

után rendelé 5 

De az Anyaszent egy ház az Apostolok646 hagyása 
szerént, akristushoz valo tiszteletre nézve. helyesnek itélé 
a szent Aldozatot regel éhomra ajánlani. eszerént is tsele-
kedet mindenkor az Anyaszent egy ház. mind azon által 
az elött sokáig szokás volt., hogy nagy tsötörtökön misét 10 

mondottak estve étel után, azért hogy azon a napon 
egészen azt tselekedgyék a mint akristus tselekedet, 

Ezen traditiora valo nézve hogy éhomra mondgyák a 
misét, a mise szolgáltatásának is ideje, és orája, hol eléb, 
hol hatráb eset, ahoz képest, amint az ételnek ideje eléb 15 

vagy hátráb volt. de rend szerént anagy misét atertia után 
mondották., az az. kilentz ora után. regel, arend szerént 
valo böjti napokon a sexta után. ugy mint dél után, mert 
az ebéd három orakor volt. a nagy böjtben pedig a nona 
után, ugy mint három orakor dél után, mert tsak vetser- 20 

nye után ettenek, a vetsernyét pedig ött vagy hat orakor 
mondották, A mostani közönséges szokás pedig a. hogy 
hajnaltol fogvást délig lehet misét mondani. [195b:] 

18 Articulus. 
Hogy mitsoda készülettel kel lenni azoknak. kik 

Misét mondanak 

K Mitsoda belsö képen valo készülettel. és szenttségü-
nek kel annak lenni aki misét mond? 25 

F. Mint olyan szenttségünek aki akristus helyét tart-
tya, és képit viseli, a vallásnak leg nagyob dolgában, 

646 Apostolok [l-k-ból javítva.] 
6*7 A5 
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hogy ha azó testamentumban szentnek kelletet annak 
lenni, aki a sanctuariumban levö oltáron füstölököt ége-
tet, és aki akenyereket az asztalra rakta, mivel az irás azt 
mondgya, hogy a papoknak szentül kel magokot viselni, 

5 mert ök ajánlyák. atemjént és a kenyereket., annak okáért 
szentek legyenek., annál nagyob szenttségünek., és na-
gyob készülettel kel tehát annak lenni a ki a szenteknek, 
szenttyét ajánlya. akinek szolgálattya fellyeb valo az An-
gyalok szolgálattyánál., 

10 Mind azon által akár mely nagy légyen eza szolgálat. 
de azt halando. és vétkes embereknek kel végben vinni, 
az is bizonyos hogy az Isten nem kivánnya azt a püspö-
köktöl, és a papoktol. az olyan tekélletes szenttséget 
hogy a botsánando vétkektöl is mentek legyenek., mert 

15 ha az ugy volna. senki pappá nem lehetne, de leg aláb a 
nékik szükséges, hogy a szent Áldoza-[196a:]tot méltan 
ajánlhassák, hogy ne legyenek ragaszkodásal. a botsá-
nando vétekhez. hanem tellyeségel akristushoz kaptsol-
lyák magokot, és buzgoságal. ohajttsák a mennyet,. az 

20 olyan papok, kik siettségel és hamarságal mondgyák a 
misét, meg mutattyák azal. hogy tsak testi képen tseleke-
szik a mit tselekesznek., az olyanok nagy számadásal. 
tartoznak, de még nagyobal tartoznak az ollyanok kik 
tisztátalan lelki üsmérettel mérnek a szent oltárhoz járul-

25 ni. az Anyaszent egy ház azt kivánná. hogy azok kik 
misét mondanak meg tartották volna a kereszttségi ártat-
lanságokot., mind azon által meg engedi hogy papá szen-
teltessenek azok kik azt el vesztvén helyre hozták igazán 
valo penitentzia tartásokal. 
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19 Articulus 
Hogy mitsoda készülettel. kell jelen lenni a Misén, 

és hogy melyik a leg jóbb modgya a Mise halgatásának 

K Mitsoda készülettel kel jelen lenni a Misén? 
F Azt hittel., bizodalomal., és tisztelettel kel halgatni. 
Hittel, mert tsak egyedül ahit által láttyuk azokot a 

nagy titkokot a melyeket ót imádunk 
Bizodalomal, mert semi ugy fel nem indithattya [196b:] 5 

abünöst abizodalomra mint a, hogy láttya akristust ma-
ga magát ajánlani érettünk az Attyának. 

Tisztelettel, mert ez, avallásnak legg szentebb tseleke-
dete, mivel akristus ót magát ajánlya az Istenek, nékünk 
is kel ajánlanunk a kristust apap kezei által., és magun- 10 

kot is kel ajánlani akristusnak, ót azért vagyunk jelen. 
hogy az ur haragját meg engesztellyük., kegyelmét kér-
jük, örökös urunknak valyuk, jó téteményiért hálakot 
adgyunk, mind ezek minket arra köteleznek., hogy igen 
nagy tisztelettel legyünk a misén. 15 

K Kitsodák azok. kik ezen tisztelet ellen vétkeznek.648 

a mise alat? 
F 1 Azok. kik ót botránkoztato képen vannak jelen., 

kik ót nem helyesen viselik magokat, nevetnek, beszélget-
nek, ide, s'tová tekéngetnek illetlenül, magokon ruhájo-20 

kot igazgattyák., 2. azok, kik halálos vétekben lévén. se 
a penitentzia tartásra. se a meg térésre szándékok nin-
tsen. 

K Mitsoda formában kel a Misét halgatni? 
F A kis misét térden kel egészen halgatni, akét Évan-25 

gyéliumon kivül, az Énekes Mise alat jobban nem lehet 
tselekedni, mint a Clericusokra vigyázni, [197a:] fent 
állani mikor azok fent állanak. le ülni mikor le ülnek, és 
le térdepelni mikor le terdepelnek, mind azon által aki 
mindenkor terdepelni akar, ditséretes dolgot tselekeszik 30 

648 vétkeznek. ^?) a mise alat.? 
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K Miért mondád azt, hogy azok nem tisztelettel. hal-
gattyák a misét, akiknek meg térésre valo szándékjok 
nintsen? 

F Mert az olyanok két szinüek, és hazugok, mivel 
5 külsö képen azért mennek oda, hogy az Istent ditsérjék, 

és kegyelmit nyerjék. mind azon által. belsö képen az ö 
szivek ezekel meg nem egyezik. és nem is azért mennek 
oda hogy meg engesztellyék az Istent., hanem hogy még 
haragra ingerellyék. 

10 K Miért kénszeritti tehát az Anyaszent egyház a bünö-
sököt hogy a Misére menyenek.? 

F Az Anyaszent egy ház arra kénszeritvén öket, azt is 
elejekben adgya, hogy ót hittel, alázatoságal. és töredel-
meségel kel jelen lenni. 

15 Magyarázat. 
Mint hogy az Anyaszent egy ház nem itelheti a szivet, 

hanem a külsö maga viselésröl, itélheti a belsö szándékot, 
azért oly tellyeségel is akarja hogy a misét hittel, és 
tisztelettel halgasák, hogy tilttya a papoknak a misét el 

20 mondani, hogy ha azok649 [197b:J kik ótjelen vannak meg 
nem mutattyák külsöképen is hogy nem tsak testben., 
hanem szivben, és lélekben vannak jelen szent figyelmete-
ségel 

K Az olyan bünös a kinek még apenitentzia tartásra 
25 szándéka nintsen, de aki arra kegyelmet kér az Istentöl, 

az illyen vétkeziké mikor ilyen szándékal halgattya a 
misét? 

F Távul légyen hogy vétkeznék, söt még ditséretes 
dolgot tselekeszik, ugyan650 ezt is kellene tselekedni min-

30 den651 bünösnek, aki amisére mégyen, erre is inti öket az 

649 azok <kik> [197b:] kik 
650 ugyan [an - beszúrás.] 
651 min [Sorvégi elválasztás után, új sor elején nem folytatta.] 

Conc Trid sess 22. 
de sacriikio 
Missae 
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Anyaszent egyház., hogy meg térésre valo kegyelmet 
kérjenek. 

K Mit kel tekénteni052 a mise halgatásában? 
F Ugyan azt kel tekénteni a mit az Anyaszent egyház, 

a midön ezt a szent áldozatot ajánlya. s 

Magyarázat. 
A Mise a mint már azt gyakorta meg mondottuk. ugy 

anép áldozattya valamint apapé,. szükséges tehát hogy 
a nép azt halgatván, és ajánlván., ugyan arra figyelme-
z e n 653 vaiamire a pap figyelmez. |0 

Azt már meg mondottuk. hogy az Anyaszent egy ház 
ezt az Áldozatot négy végre ajánlya. 1. hogy az Istent 
azal. örökös tisztelettel tisztellye. 2 hogy hálákot adgyon 
néki minden jó téteményiért, 3. hogy bótsánatot kérjen 
büneiért., 4. hogy kegyelmit kérje az élö. és a meg holt 15 

hivekre. ilyen szándékban kel lenni. [198a:] mind azok-
nak kik jelen vannak ezen az áldozaton. 

K Mitsoda imádságot kel mondani a mise alat? 
F Tsak a misét halgasák tisztelettel; bizodalomal. hit-

tel. és hogy meg egyesülvén apapal. ö véle együt ajánlyák 2<> 
a szent áldozatot, arra a végre a melyre az Anyaszent egy 
ház ajánlya, és azt kérjék közönségesen az Istentöl a 
kristus által, a mit apap kér, azt mondhatni hogy ez 
elegendö. midön ilyen szándékban vannak. minden 
imádság jó. és hasznos, tsak hittel légyen, de az Anya-« 
szent egy ház szándékja a. hogy belsö képen, minden 
imádságokban. és Ceremoniákban a papot kel követni, 
mert a misében minden közönséges, a pap és a nép közöt 

Magyarázat 
A nép a Chorusal együtt énekelheti az introitust. és30 

kyrieleisont. a Gloriát, a gradualet. a Credot. oífertoriu-

652 tekénteni [Első e-€-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
653 figyelmezen. \g fölött áthúzott pont.] 
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mot, és a sanctust. a nép minden imádságára a papnak 
az ament felelheti. az Epistolat. és az Evangyéliumot a 
nép oktatására olvasák, a ki fent álva halgattya. az imád-
ságokbol ki tettzik hogy a nép a papal együt ajánlya a 

5 szent áldozatot., azért akiktöl meg lehet igen hasznos 
hogy kövessék a papot. az imádságokban, a kiktöl pedig 
a meg nem lehet, leg aláb lélekben meg egyesüllyenek 
a654 papal. [198b:] 

20 Articulus. 
A Misének rendéröl közönségesen 

K Hany részben vagyon osztva a mise? 
10 F két részben., az elsö melyet az elött a Catechuménu-

sok misejinek nevezték, mert akor a Catechuménusok 
jelen655 lehettek, ez az elsö rész magában foglallya mind 
azt, valamit mondanak a Crédoig. 

A masodik rész, melyet ahivek miséjinek nevezték, 
15 mert tsak a hiveknek volt szabad jelen lenni, eza második 

rész magában foglallya mind azt, valamit mondanak a 
Credotol fogvást mind végig. 

K A regi idökben tsak Catechumenusoknak volté sza-
bad jelen lenni az elsö részin amisének? 

20 F Az Anyaszent egy ház meg engedte. hogy nem tsak 
ök., hanem apenitentzia tartok, az exCommunicátusok, 
és még ahitetlenek is jelen lehesenek, ezen az elsö részin 
a misének, mert mindenkor tanitások valának, de mi-
helyt vége volt atanitásoknak, mind ezeket ki küldötték 

25 a templombol., a diaconus fel szoval mondván, sancta, 
sanctis.foris Canes, A656 szent dolgok., a szenteket illetik, 
az ebek ki menyenek. A kristusnak ezen szavaira valo 

654 a a papal [A névelőt kétszer írta, sor végén és új sor elején.] 
655 jelen [/-s-ből javítva.] 
656 A [a-ból javítva.] 

s. Aug. serm 237. 
de temp. 

Matth. 7 6. 
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nézve. hogy nem kel a szent dolgokot az ebeknek adni. és 
valamint a szent János látásiban vagyon kivül ebek, és 
varáslok, és szemtelenek. és gyil-[l99a:]kosok, és bálvá-
nyozok, és mind aki szereti, és tselekeszi ahazugságot. 

K Mi foglaltatik a Catechuménusok miséjiben? 5 

F Az Introitus, a kyrieeleison, a Gloria. in Excelsis. a 
Collecta, epistola, graduale, Evangyélium. 

K Mi foglaltatik ahivek misejiben? 
F. A Credo. az offertorium, a kéz mosás, az imádsá-

gok. melyeket secretaknak nevezik. a praefacio, a sanc- 10 

tus, a Canon, a mely egy nehány imádságbol áll, a Con-
secratio, a Mi Atyánk, az ostyának meg szegése, az Ag-
nus Dei, a Communio, a háláadás657 a Communio után, 
mind ezeket az imádságokot olyan Cérémoniák követik. 
a melyek igen szépek, és régiek. ,5 

K A misének rendi olyané a Görögöknél, mint alatinu-
soknál? 

F A föveb részeiben mind egy, a miben pedig külöm-
bözik, a nem essentiale. példának okáért, az imádságok 
nem azon rendel vannak mint nálunk, mind azon által20 

meg egyeznek a mieinkel., mind egy végre is tzéloznak, 
ö nálok, valamint nálunk offertorium vagyon., Consec-
ratio, Communio, a mi Atyánk, az elökért, és a holtakért 
való imádság. a szentekröl emlékezetet tésznek, a Credo, 
az Evangyélium., és más egyéb velünk meg egyezö imád- 25 

ságok. a melyeket meg lehet látni. [199b:] az ö liturgiajok-
ban, nékik szintén ugy vannak oltári öltözetek,658 és 
Ceremoniák valamint nálunk. 

K Régieké azok az imádságok a melyeket mostanában 
mondanak nálunk659 amisében? 30 

F Igen régiek, a leg régieb szent Atyák le irván hogy 
mitsoda formában ajánlották a szent Aldozatot az ö 

657 a háláadás^,) 
658 öltözetek, [Második ö-e-ből javítva; tek-t-je k-bó\ javítva.] 
659 nálunk <?> amisében? 
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idejekben., mostanában is azon rendet tarttyák, azoknak 
régiségeket meg lehet látni a szent Basilius és szent Chry-
sostomus liturgiaibol., a mely liturgiával élnek a Romai 
Anyaszent egy házban szinten ollyan régi, Mediolanum-

5 ban a mely liturgiaval élnek, külömbözik a Romaitol., és 
igen régi, ugyan szent Ambrus miséjinek is nevezik., mert 
azt tarttyák hogy szent Ambrus a misét ugy mondotta. 

21 Articulus 
A szent Mise Imádságinak. és Cérémoniáinak, betü 

szerént valo magyarázattya. 
1 A Catechumenusok Miséjéröl. P.s. judica 

K Miért kezdik a misét akereszt jelének vetésével, 
segittségül hiván a szent Haromságot ezekel a szokal. 

101 In nomine patris. f Atyának,660 Fiunak, 
et Filii et [200a:] és szent 
spiritus sancti Lélek Istennek 
Amen nevében Amen 

F Mert ahivek a szent Háromságnak nevében gyülnek 
15 esze, akristus szenvedése emlékezetinek meg szentelésire. 

K Miért mondgyák el a 42 soltárt judica me Deus? 
F Azért hogy apap és a község nagyob bizodalomal és 

örömel jarullyanak az oltárhoz, a hol ajánlani fogják a 
szent Aldozatot 

20 Magyarázat 
Ezt a soltárt szent David abban az idöben tsinálá a 

midön saultol üldöztetet, és szamkivetésben kelletet ma-
radni, bizván, és remélvén hogy még jerusalemben viszá 
térhet, és az Isten oltára elött áldozatot tehet, ezt könyü 

25 mi magunkra szabni, mivel szam ki vettettek vagyunk a 
menyegböl a ki is a mi hazánk, de biznunk, és remélle-

660 -(-Atyának, [t - beszúrás.] 
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nünk kel. hogy még oda jutunk, az oltár jelenti a menyet, 
a melyhez örömel és bizodalomal kel járulni. hogy pedig-
len jobban meg lehesen látni az egész soltárt fel teszem., 
az egyik verset apap mondgya. a másikát a nép. 

Introibo ad altare Dei. Az Isten oltára eleibe mé- 5 

gyek [200b:] 
Ad Deum qui laetificat Az Isten aki meg vigasz-

juventutem meam. tallya az én ifFmságomot. 
Judica me Deus et discerne Itély meg engem Isten., és 
causam meam de gente itéld meg ügyemet agonosz I0 

nonsancta., abhomineini- nemzettség ellen, a hamis 
quo doloso erue me. és álnok embertöl ments 

meg engem. 
quia tu es Deus fortitu- Mert te vagy Isten az én 

do mea, quare me repulisti, eröségem., miért vetettél 15 

et quare tristis incedo dum meg engem és miért járok 
affligit me inimicus szomoruán midön az ellen-

ség sanyargat engem. 
Emitte lucem tuam. et Botsásd ki világoságo-

veritatem tuam. ipsa me dot661 és igazságodot, 20 

deduxerunt et adduxerunt azok hordoztak engem; és 
in montem662 sanctum tu- ate szent hegyedre hoztak, 
um, et in tabernacula tua. és ate hajlékodban 

Et introibo ad altare Dei Es bé megyek az Isten oltá-
ad Deum qui laetificat ju- rához, az Istenhez, a ki ifiu- 25 

ventutem meam. sagomot örvendezteti. 
Confitebor in cithara. Hálákotadok nékedacita-

Deus Deus meus, quare rához, az Istenhez, a ki ifiu-
tristis es anima mea, et qua- sagomot örvendezteti. 
re Conturbas me, kem. és miért haborgatz 30 

engem. 
Spera in Deo quoniam Bizál Istenben mert még 

661 világoságodot [/-a-ból javítva.] 
662 montem [Szóvégi wi-í-ből javítva.] 
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adhuc Confitebor663 illi, hálákot adok néki, én or-
salutare vultus mei Deus tzám szabaditoja és en Iste-
meus. nem 

Gloria Patri et Filio et Ditsöség az Atyának, és a 
5 spiritui sancto Fiunak és a szent Léleknek 

Sicut erat. in principio et Valamint kezdetében volt, 
nunc et semper et in saecu- és most is, és mind orökön 
la saeculorum. öröké [201a:] 

K. Miért nem mondgyák ezt a soltárt. a halottak664 

10 miséjén, és a husvét elöt valo két heteken.? 
F Azt tarttyák némellyek., hogy ez a soltár vigasági 

soltár lévén, az Anyaszent egy ház el akarja távoztatni 
avigaságot azokon a napokon; és a halottak napján, de 
azt inkáb el mondhatni. hogy ez, arégi szokástol mara-

15 dot. 
A Cartusianusok, Dominicanusok, a Cárméliták vagy 

még mások is, soha sem mondgyák ezt a soltárt a mise 
elött, hanem más verseket mondanak a soltárbol, a regi 
Romai liturgia szerént nem mondották ezt a soltárt az 

20 oltár elött, hanem a pap a segrestyében mondotta el, 
idövel az oltár elöt kezdék mondani. 

2 A Gyonás tételröl. 
K A soltár után a pap és anép, miért tészen közönsége-

sen valo gyonást? 
25 F Azért hogy meg tisztulván aleg kiseb vétkektöl is, 

nagyob bizodalomal és örömel. járulhason az oltárhoz. 
K Mitsoda formában tészen gyonást apap, és a nép 

abüneiröl 
F Azt a pap a 123 soltárnak a 8 dik versén kezdi el. 

[201b:] 
30 Adjutorium nostrum in A mi segittségünk az urnak 

nomine Domini. nevében vagyon 

663 Confitebor [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
664 halottak [/-í-ből javítva.] 
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A nep feleli. 
qui fecit Caelum et terram Ki az eget és a földet te-

remtete. 
A pap igy kezdi el agyonást. 

Confiteor Deo omni po- Gyonom a minden hato Is- 5 

tenti tennek, 
Beatae Mariae semper vir- mindenkor szeplötelen 
gini. szuz Marianak, 
Beato Michaeli Archange- szent Mihály Archangyal-
lo. nak. 10 

Beato Joanni baptistae, keresztelö szent Jánosnak. 

sanctis Apostolis. Petro et sz. Peter és sz. Pál Apostol-
nak, és 

paulo. omnibus sanctis et Istennek minden szen- " 
teinek. 

vobis fratres. (et tibi pater) mert felette vétkeztem go-
nosz 

quia pecavi nimis, Cogita- gondolatomal., szomal és 
tione, tsele- 20 

verbo et opere, mea Culpa. kedetemel. én vétkem, én 
mea vétkem,665 

Culpa, mea maxima Culpa én igen nagy vétkem kérem 
ideo azért 
precor Beatam Mariam a mindenkor szeplötelen 25 

semper szüz 
virginem, Beatum Michae- Máriát, szent Mihály Ar-
lem changyalt, 
Archangelum Beatum Jo- keresztelö szent jánost. sz 
annem 30 

baptistam., sanctos Apo- péter, és szent pál Apos-
tolt, 

stolos Petrum et paulum, és Istennek minden szente-
omnes it, 

665 én vétket, [Iráshiba.] 
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sanctos et vos fratres666 (et imádgyák a mi urunkot Is-
tenünket 

te pater) orare pro me ad én érettem 
Dominum 
Deum nostrum. 

5 [202a:] Ezután a nép mondgya. 
Misereatur tui omnipotens A Minden hato Isten irgal-
Deus. es dimissis peccatis mazon néked., és meg bot-
tuis perducat te ad vitam sátván vétkeidet vigyen té-
aeternam Amen. gedet az örök életben 

10 Amen. 
A nép el végezvén a gyonás tételt, apap ugyan azon 

imádságot mondgya el anépért, és azután az Isten irgal-
maságát kéri magára. és anépre mondván. 

Indulgentiam. absoluti- A minden hato irgalmas 
15 onem et remisionem pecca- Isten légyen kegyelmeségel 

torum nostrorum tribuat hozánk, és botsása meg 
nobis omnipotens et mise- büneinket Amen. 
ricors Dominus Amen 

K A pap. és a nép miért mondgya el. különösön a köz 
20 gyonást, és az imádságot? 

F Hogy Istennek irgalmaságát kérje., a nép a pap 
imádsági által, a pap, anép imádsági által, ugy hogy mind 
egyike, mind a másika, bizodalomal ajánlhassa a szent 
Áldozatot., remélvén azt, hogy az Isten meg tekintvén 

25 imádságokot, meg tisztittya mind az egyikét, mind a 
másikát., minden leg kiseb vétkektöl.[202b:[ 

K Miért mondgyák a gyonás tételben, gyonom a min-
den hato Istennek, a Boldogságos szüz Máriának, szent 
Mihály Archangyalnak, a szenteknek, és apapnak.? 

30 F Az által azt akarják mondani., hogy vétkeseknek 
üsmérik magokot lenni. az667 Isten. az Angyalok. és a 

666 fratres (<(tibî > ( et te pater) [A fölösleges zárójelet nem törölte; 
et - sor előtti margóra írva.] 

667 az (Angyalok.) Isten. az Angyalok. 
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szentek elött., az668 egész menyei, és Földi Anyaszent 
egyház elött, agyonást pedig az Istennek teszik, akit meg ' 
bántottak, és a szenteknek, akik itélni fogják avilágot 
akristusal, és hogy esedezenek érettünk 

K Miért verik a melyeket agyonás tételben? 5 

F A publicanus példájára valo nézve, aki is a melyét 
vervén meg vallotta büneit, és botsánatot nyert,669 

K A gyonás tétel után mitsoda imádságot mond a pap 
egymás után anépel? 

F Azok az imádságok a szent Irásbol vannak ki véve. 10 

hogy Istentöl a bünök botsánattyát kérje, és kegyelmét, 
hogy tisztán ajánlhassa670 a szent Áldozatot 

Ezek az imádságok. 
Deus tu Conversus vivi- Istenünk tekénts kegyel-

ficabis nos meségel mi reánk, azáltal 15 

uj életet adván nékünk 
R. Et plebs tua laetabi- R És atenéped örvendezni 

tur in te. fog te benned. [203a:] 
Ostende nobis Domine Mutasd meg uram ho-

misericordiam tuam zánk671 irgalmaságodot 20 

R. Et salutare tuum da R Es ad meg üdveségedet 
nobis. nékünk. 

Domine exaudi oratio- Uram halgasd meg imád-
nem672 meam ságomot. 

R Et Clamor meus ad te R Es az én kiáltásom jus- 25 

veniat. son hozád. 
Dominus vobiscum Az ur légyen ti veletek. 
R. Et Cum spiritu tuo. R És a te lelkedel. 
A pap az oltárhoz fel menvén ezen imádságot mond-

gya. el. 30 

668 az ^egy^ egész menyei, 
669 nyert,(én) [í-v-ből javítva; nyervén volt.] 
670 ajánlhassa^k) [Az utolsó a-ó-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
671 hozánk <(irmaságodot) irgalmasságodat [A halványabb tintával 

végzett javítás nem Mikes kézírása.] 
672 oratio<(n)nem [Törlés a sor végén.] 
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Oremus Imádkozunk. 
Aufer a nobis quaesu- Kérünk uram tégedet 

mus Domine iniquitates ved el rolunk vétkeinket, 
nostras, ut ad sancta sanc- hogy tisztaságal. jarulha-

5 torum puris mereamur sunk a szentek szenttyéhez, 
mentibus introire per a mi urunk Jesus kristu-
Christum Dominum no- sunk által Amen. 
strum Amen 

Oramus te Domine per Kérünk uram tégedet 
10 merita sanctorum quorum azon szenteknek érdeme-

reliquiae hic sunt, et omni- kért a kiknek tetemek it 
um sanctorum ut indulgere vagyon és a töb szenteknek 
digneris omnia peccata érdemekért, hogy botsásd 
mea. meg minden vétkei-

15 met.[203b:] 
K A népnek kellé el mondani ezeket az imádságokot? 
F Jobban nem tselekedhetik mint ha el mondgya a 

papal. 
K Miért mondgyák oly gyakorta ezeket a szokot a 

20 misében. Dominus vobiscum. et Cum spiritu tuo. az ur 
legyen veletek, és ate lelkedel.? 

F Ez a pap és anép közöt valo köszöntés, apap ezekel 
a szokal figyelmeteségre indittya anépet., a nép is felelete-
vel meg mutattya figyelmeteségit. 

25 K Miért mondgya apap minek elötte fel menyen az 
oltárhoz. oremus.? 

F Hogy anép figyelmeteségel halgassa. és mondgya az 
imádságokot a melyeket fog mondani. 

K Miért tsokollya meg a pap anyiszor az673 óltár 
30 közepit? 

F A köszöntesnek jele, és azért is. hogy meg egyesül-
lyön a kristusal674 a ki avaloságos oltár, és akinek etsak 
képe. 

673 az óltár [z-/-ből javítva.] 
674 kristusal [a-o-ból javítva.] 
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Sok helyeken nem tsokollyák meg az oltárt. hanem 
tsak meg hajttyák magokot eza675 Cartusiánusok. és a 
Dominicanusok szokása, mind egy. [204a:] 

3. Az. Introitusrol, és hogy mi okért mondanak a 
misében némely imádságokot jobb felöl. némelyeket pe- 5 

dig bal felöl. és némelyeket az oltár közepin. 
K Mitsoda imádság a, melyet a pap az oltárhoz fel 

menvén,676 jobb kéz felöl mondgya el.? 
F Rend szerént valamely soltárnak677 a verseiböl va-

gyon az az imádság., az elött az egész soltárt magát el 10 

éneklették, azert is vagyon hogy a vers után. a Gloria 
patrit mondgya el a pap, mivel az Apostolok traditioja 
szerént., aza szokás hogy minden soltárnak a végin el 
mondgyák. 

K Minek nevezik ezt az imádságot? 15 

F Introitusnak., az az bémenetelnek. mivel ezt a soltárt 
akor énekelik mikor a pap ki jövén a segrestyéböl, az 
oltárhoz megyen. 

K A népnek kellé mondani az introitust? 
F Az Anyaszent egy ház szándéka a, hogy a nagy 20 

misékben az egész nép is énekellye azt 
K A pap az oltárnak jóbb felöl mondgya az introitust, 

és atöbb imádságokot az Évangyéliumig az Évangyéliu-
mot bal felöl mondgya, a Gloria in Excelsist, a Credot, 
és atöbb imádságit az Aldozatnak az oltár közepin,25 

mondgya, azután jóbb felöl megyen hogy ót a [204b:] 
háláado könyörgéseket mondgya el az Aldozat után, 
mitsoda oka lehet mind ezeknek a Ceremoniáknak, nem 
jóbb volnaé mind ezeket egy helyben el mondani, mire 
valo anyiszor változtatni ahelyet?678 30 

F. Hogy erre a kérdésre meg felelhesek azt kel meg 

675 eza [ez-és-ből javítva.] 
676 fel menvén, ^bal) jobb kéz 
677 soltár<b>nak 
678 ahelyet? [ahely? ből javítva; et e-je ?-ből javítva.] 
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tudni, hogy mind ezeknek nemellyek termeszet, es betü 
szerént valo okait679 adgyák, nemelyek pedig lelki okok-
ra magyarázák. azért fel teszem mindenikét, de azt meg 
kel vallani, hogy nem alelki okokra valo nézve jött bé ez 

5 a szokás, és tsak azután magyarázták lelki képen. a 
midön már bé volt véve. 

Magyarázat. 
A régi szokás szerént, a mint még most is láttyuk a 

pontificalis misekben., és minden nagy misékben, sok 
10 helyeken., a pap nem ment fel az oltarhoz., valamég a 

Cathecumenusok miseje tartot, hanem a szokot helyen 
ült az oltár mellet; onnét halgatta az epistolat, melyet a 
sub Diáconus énekelte, és az Évangyeliumot, melyet 
eneklette a Diaconus., maga pedig ezeket különösön nem 

15 olvasta, mikor pedig ezeknek vége volt, és a szent Áldo-
zathoz kelletet kezdeni, akor apap fel ment az oltárhoz, 
és az oltár közepin minden680 imádságot el mondot, 
szükséges volt tehát két okra valo nézve; hogy a könyvet 
bal [205a:] felöl tegyék, 1. apap alkalmatoságára valo 

20 nézve., aki az oltár közepin lévén. akönyvböl kelletet 
olvasni az áldozathoz valo imádságokot, 2 mert a jóbb 
felire az óltárnak, az ajándékokot szokták volt rakni; a 
melyet a nép ajánlotta rend szerént. 

Hogy pediglen a kis misékben meg külömböztessék 
25 azokot. a miket a nagy misékben az oltárnál mondották, 

azoktol. a miket az oltáron kivül mondották, tehát. a 
miket az oltárnál681 mondottak., azokot az oltár közepin 
kezdék mondani, és jóbb felöl azokot. a miket az oltáron 
kivül mondottak., és lassanként ezt682 szokásban vevék 

679 okait [o-a-ból javítva.] 
680 minden < t̂) imádságot 
68 x az oltár<(on)nál [nál <(on) fölé írva;] <^kivül) mondottak., azokot 

[első o-í-ből javítva.] <jóbb felöl kezdék mondani.) az oltár közepin 
kezdék mondani, és jóbb felöl azokot. 

682 ezt(a) [r - utólagos beírásnak látszik.] 
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a nagy misekben is,. a mi pedig az Évangyéliumot illeti, 
akis misékben a papok szokásban vevék. bal felöl mon-
dani, mert a nagy misékben683 a még a Diaconus az 
Evangyéliumot éneklette., a pap Missaléja bal felöl volt, 
ahová által vitték volt a collecta után, mivel a pap abbol 5 

nem olvasot a secreta imádságáig., a melyet akor mon-
dották a midön az ajándékok az oltárnak684 jóbb felin 
voltanak., a könyv tehát bal felöl volt, a Collectátol. 
fogvást, a Communionak végiig, hanem akor jobb felöl 
vitték a könyvet mert már üres volt aza része az oltárnak, 10 

ugy hogy azon a részin végezék el a misét. a melyen el 
kezdették, volt. [205b:] ezek tehát abetü szerent valo okai 
akönyv egy helyröl más helyre valo vitelésnek,685 egy 
bizonyos auctor szerént. aki erröl irt öt, vagy hat száz 
esztendövel. 15 

A mely lelki magyarázatot adnak pedig annak nem 
egyéb, hanem hogy az oltárnak jóbb felöl valo része a 
sidokot jelenti, akik leg elöbször hivatattak vala ahitre,, 
és abal felöl valo része. jelenti apogányokot. akik örömel 
vették fel a sidoktol el vettetet Évangyéliumot, de mint20 

hogy ök is végtire meg fognak térni, arra valo nézve. 
viszá viszik az Áldozat után, a jóbb felöl valo részre a 
könyvet, 

Ez a lelki magyarázat igen jó, és áitatos dolog. de azt 
meg kel vallani hogy a szokás. bal felöl olvasni az Évan-25 

gyéliumot nem onnét jött, mivel nintsen töb hat száz 
esztendönél hogy romában a Diaconus az Evangyéliu-
mot énekelvén. rend szerént jóbb686 felé fordult., mert 
mint hogy az emberek jóbb felöl voltanak az Diaconus 
is az emberek felé fordult., az Aszonyok helye pedig bal30 

683 misékben [ben - sorvégi margóra írva világosabb tintával.] 
684 oltárnak <(bal) jóbb [A javítás a törlés fölé írva.] 
685 vitelésnek, [v/íe/é«e/c,bőljavítva/beszúrásával; talán vitetésnek-

re akarta javítani.] 
686 jóbb [ó-ö-ből javítva.] 
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felöl volt, ezt a szokást tehát, a mint ide felyeb meg 
mondottuk a687 kis misékben a papok kezdék, ugyan a 
meg mondot okokra valo nézve, is olvasák vala az Évan-
gyéliumot bal felöl, apapokra valo nézve vagyon tehát, 

5 hogy némely Diaconusok. kez-[206a:]dék ennek elötte ött 
száz esztendövel, rendszerént bal kéz felé fordulni mikor 
az Évangyéliumot énekelik., és eza szokás törvényé vá-
lek. 

4. Kyrie Eleison. Gloria in Excelsis. 
10 K Mit tészen ez az imádság kyrie eleison? 

F E görög szó. a mely azt teszi. uram irgalmaz né-
künk,688 kristus irgalmaz689 nékünk 

K Miért mondgyák görögül és nem deákul ezt az 
imádságot. 

15 F Ez olyan régi szokás a melynek kezdetit nem tud-
gyák. azt tarttyák ugyan. hogy a hatodik saeculum-
ban690 kezdödöt volna, az Anyaszent egy ház sok sido 
szokal él melyeket az Apostoloktol vette. ugy mint, az 
Amen. Alleluja,691 hosanna, sabbahoth., a hivek már 

20 közönségesen értik ezeket692 a szokot, az Anyaszent 
egyház ezekel a szokal élvén meg akarja mutatni az egész 
Anyaszent egy háznak egyeségét. ambár a nyelvek kü-
lömbözenek is. 

K Miért mondgyák kilentzer a kyrie eleisont? 
25 F A szent Haromság693 közül mindenik személynek 

harom szor mondgyák ezt az imádságot, ezért is mond-
gyák a második hármat. Christe eleison, kristus irgalmaz 
nékünk. [206b:] 

Az elött romában annak száma nem volt, hanem a 

687 a ^kik^ kis misékben [kis ^kik^ alá írva; Mikes javítása?] 
688 [Sorvégen:] né- [új sor elején:] nékünk, [íráshiba.] 
689 irgarmaz [íráshiba.] 
690 saeculumban [ban - sorvégi margóra írva világosabb tintával.] 
691 Alleluja, [Harmadik /-í-ből javítva.] 
692 ezeket [Középső e-í-ből javítva.] 
693 Haromság [H-h-ból javítva.] 
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chorusban mind addig énekelték., valamég apap nem 
intette hogy hagyák el. eki tettzik aromai régi ordobol. 

K Miért füstöli a pap az oltárt a nagy misekor midön 
akyrie eleisont énekelik? 

F Hogy a népnek imádságát694 aki irgalmaságot kér. 5 

az Istennek bé mutassa. és azon kéri az Istent hogy vegye 
kedvesen azokot az imádságokot, mint kedves illatu695 

temjént, akristus által. kit jelent az oltár. 
K Mit kel tselekedni anépnek midön akyrie eleisont 

énekelik? 10 

F ö néki is kel énekleni,696 vagy mondani, de nagy 
alázatoságal. töredelmeségel. meg emlékezvén arol. hogy 
irgalmaságot kér. 

K Mitsoda könyörgés az, a melyet nevezik Gloria in 
Excelsis Deo? 15 

F Az ollyan ének, a melynek kezdetit az Angyaloktol 
vettük., a többit az Anyaszent egy haz adta hozája, nem 
lehet ennél hathatosab imádság. 

Gloria in Excelsis697 Ditsöség Istennek a mago-
Deo. et in terra pax homi- sagokban és bekeség a föl-20 

nibus bonae voluntatis. dön a jó akaratu emberek-
laudamus te, benedicimus nek, ditsérünk teged,698 

te. adoramus te., glorifi- [207a:[ imadunk téged, és 
[207a:]camus te, gratias ditsöitünk699 teged. hálá-
agimus tibi propter ma- kot adunk néked, ate nagy 25 
gnam gloriam tuam. domi- ditsöségedért, uram Isten 
ne Deus Rex Coelestis De- menybéli király, Atya, 
us pater. omnipotens, Do- minden hato Isten uram 
mine Fili unigenite Jesu Jesus kristus, Atyának 

654 imádságát [m-r-ből javítva] aki irgalmaságot 
695 illatu [tu - utólagos beírás a szóközben. Mikes beírása? A t betű 

elüt Mikes írásmódjától.J 
696 ének leni, [fráshiba.] 
697 Execlsis [Elírás; x-j-ből javítva.] 
698 teged, <és> [207a:] imadunk 
699 ditsoitunk [Ékezethiba.] 
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Christe Domine Deus Ag- egyetlen egy szülöttye. 
nus Dei Filius patris. qui uram Isten Istennek Bárá-
tollis peccata mundi, mise- nya Atyának Fia, ki el vé-
rere nobis. qui tollis pecca- szed a világ büneit, irgal-

5 ta mundi suscipe depreca- maz nékünk, ki el vészed 
tionem nostram. qui sedes avilág büneit fogadd bé 
ad dexteram patris misere- könyörgésünket, ki az 
re nobis, quoniam tu solus Atyának jóbjan ülsz, irgal-
sanctus, tu solus Dominus, maz nékünk, mert te vagy 

10 tu solus Altissimus Jesu egyedül ur. te vagy egyedül 
Christe. Cum sancto spiri- fölséges Jesus Kristus. a 
tu., in Gloria700 Dei patris szent Lélekel az Atya Is-
Amen tennek ditsöségiben Amen 

K Mit kel anépnek tselekedni mikor ezt az eneket 
15 énekelik vagy mondgyák.? 

F Azt el kel mondani apapal. vagy a nagy misekor 
enekelni kel. de inkáb szivel mint szájal. 

K Miért nem mondgyák ezt az éneket nagy böjtben és 
ahalottak miséjekor.? 

20 F Mert az Anyaszent egy ház ezt a könyörgést ugy 
tekénti mint a vigaságnak énekét. [207b:] 

5 Dominus vobiscum, Collecta. 
K Miért fordul apap a nép felé. mondván Dominus 

vobiscum. 
25 F Természet szerént valo dolog ahoz fordulni akit 

köszöntenek, Romában olyan régi templomok vannak, 
a hol az oltárok ugy vannak helyheztetve., hogy apap 
artzal vagyon fordulva a néphez mikor misét mond. 
azokban atemplomokban nem szükséges hogy a pap ki 

50 fordulyon mikor Dominus vobiscumot kel mondani. 
K Miért nem fordul anéphez akor is. mikor azt mond-

gya. oremus, imádkozunk, hanem a szemeit és kezeit 
emeli fel. akereszt felé, vagy a szenttség felé. mikor az 
oltáron vagyon? 

700 Gloria <fPatris) Dei patris [Törlés a sor elején.] 
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F Mert ezekel a szokal. nem tsak a néphez szol. hanem 
még magát is a könyörgésre indittya., fel emeli szemeit 
és kezeit a kereszt felé vagy a szenttség felé; azért hogy 
a nép is ö reája valo nézve, fel emelye szivét az Istenhez. 

K Mikor valamely püspök mond misét, miért nem 5 

mondgya valamint a pap Dominus vobiscum hanem pax 
vobis békeség legyen veletek.? 

F Emás féle köszöntés a melyböl ki tettzik. hogy a 
kristus nagyob hatalmat adván apüspököknek [208a:] 
mint sem apapoknak, öket inkáb illeti hogy a békeseget10 

hirdesék a kristus nevében. 
K Miért hogy a penitentzia tarto napokban apüspök 

ugy köszönti anépet valamint apap, Dominus vobiscum, 
és nem pax vobis.? 

F Mert ez a köszöntés pax vobis vigaság béli köszöntés 15 

lévén. az Anyaszent egy ház azt el távoztattya apeniten-
tzia tarto napokon 

K A pap ki fordulván azt mondgya Dominus vobis-
cum., de mikor azt mondgya Dominus, a kezeit ki terjesz-
ti, és mikor azt mondgya vobiscum akezeit esze teszi,701 20 

mitsoda oka lehet ennek? 
F Ez által azt akarja meg értetni, hogy az Istent azon 

kéri, hogy a népel légyen, és ö hozája hajollyon., regen-
ten. és még most is a Chartusianusoknál a pap meg 
hajttya, magát az oltár elött, mikor azt mondgya Domi-25 

nus és azután fordul a néphez. mondván vobiscum. 
K Mitsoda imádság a, melyet Collectanak nevezik.? 
F Ez olyan702 imádság melyet az Anyaszent egy ház 

ajánl. az Istennek apap által, hogy kegyelmit adgya reája. 
ezaz imádság változik az esztendöben lévö innepek sze-30 

rént. 
K Miért nevezték ezt az imádságot Collectának? 
F Ez a deak szó. Collecta, gyülekezetet., esze szedést 

701 [Sorvégen:] te [új sor elején.] teszi, [íráshiba.] 
702 olyon [íráshiba olyan helyett.] imádság 
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[208b:] tészen. 1. arégi idökben anép az egy házi szolgák 
után ment bé a templomban, a midön az introitust éne-
kelték, és ki ki amaga helyére ült, azután a kyrie eleisont 
énekelték, és a Gloria in ExCelsist. valamint mostaná-

5 ban., a kyrie. és a Gloria in Excelsis után valo imádságot 
Collectának nevezték, mert leg elöbször mondották ezt 
az imádságot azután hogy a nép esze gyülekezet, ezt az 
értelmit adták leg elöbször ennek a szonak Collecta 

K Miért703 mondgya anép a Collecta és atöb imádsá-
10 gok után az Ament.? 

F Azért hogy azal mint egy meg bizonyittya mind azt 
valamit a pap kért anép nevében, ezt már másut meg 
mondottuk 

6 Epistola, Graduale. Alléluja. tractus 
15 K Mitsoda az Epistola? 

F A szent irásbol, anép oktatására valo olvasás. azért 
is nevezik épistolának mert rend szerént a szent Pál vagy 
más Apostoloknak leveleiböl vannak kivéve, noha gya-
korta az ó testamentumbol is704 olvasnak, és némelykor 

20 két Epistolat olvasnak, az egyikét az ó, a másikát az uj 
testámentumbol. emég arégi szokástol ma[209a:]radot, 
mivel az elöt minden misekben eszerént tselekedtek, de 
mostanában tsak bizonyos böjti napokon követik ezt a 
szokást. 

25 K Mit kel a népnek tselekedni midön az Epistolat 
olvasák. 

F Azt figyelmeteségel kel halgatni, és az Istennek ke-
gyelmit kel kérni hogy abol tanulhason 

K Mitsoda könyörgések azok. a melyeket az Epistola 
30 és az Évangyélium közöt énekelik.? 

F Azok az imádságok rend szerént a szent irásbol és 
a soltárokbol vannak ki véve. ezek valtoznak az innepek-

703 Miért [;'-e-ből javítva.] 
704 is (ének)> olvasnak, 
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hez képest. ezt az eneket azért nevezik graduálénak mert 
Romaban in gradu ambonis énekelik 

A Graduale után énekelik az Alléluját. mely tészi di-
tsérjed az Istent, eza vigaságnak éneke, a melyel meg 
akarjuk mutatni Istennek örömünket, és háláadásunkot, 5 

azö kegyelmiért, melyet adot az igazság meg üsmérésére, 
a penitentzia tarto napokon nem énekelik az Alléluját. 
hanem a helyet a soltárbol énekelnek holmi verset melyet 
tractusnak nevezik. mert mint egy vonva énekelik. 

K Mit kel a népnek tselekedni mikor mind ezeket10 

énekelik? 
F Néki is kel mind ezeket énekleni, vagy valamely más 

imádságot mondani. [209b:J 
7 Az Évangyélium.705 

K Mitsoda imádsag a. melyet aDiáconus térden mond-l5 

gya el az oltár elött, minek elötte áldast vegyen706 a 
paptol. hogy az Évangyéliumot énekelye? 

F Imé ez, azaz imádság. 
Munda Cor meum et la- Minden hato Isten. tisz-

bia mea, omnipotens De- tisd meg az en szivemet és20 

us, qui labia Isaiae prophe- ajakimot valamint meg 
tae.707 Calculo mundasti tisztittottad az Isaias pro-
ignito, ita me tua grata mi- fetának ajakit az tüzel., 
seratione mundare digna- ugy tisztits meg engemet is 
re. ut digne sanctum Evan- irgalmaságodbol., hogy25 

gelium valeam nuntiare,. hadd lehesen érdemesen ki 
per Christum Dominum hirdetnem Evangyeliumo-
nostrum Amen dot a mi urunk Jesus kris-

tusunk altal 
A pap is ugyan ezen imádságot mondgya el. mikor 

magának kel. olvasni az Évangyeliumot 
K Miért teszi az oltár közepire az Evangyéliumos 

705 Évangyélium. [Evangyélusból javítva; i-u-ból jav.] 
706 vegyen <(ve) [: sor végén; új sor elején:] <(gyen̂ > a paptol. 
707 prophetae. [Első e-ae-bcA javítva.] 
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könyvet a Diaconus, minek elötte el mondgya ezt az 
imádságot? 

F Ez által meg akarja mutatni hogy tsak a kristus 
nevében, és az ö parantsolattyábol akarja hirdetni az 

5 Evangyéliumot, és hogy az Evangyéliumnak szavai akris-
tusnak magának beszédi. 

K Mitsoda imádságot mond apap midön áldást ád a 
Diaconusra? [210a:[ 

F. Dominus sit in corde- F. Hogy az ur légyen ate 
10 tuo et in labiis tuis. ut di- szivedben. és ate ajakidon, 

gne et Competenter annun- hogy illendö képen hirdet-
cies sanctum Evangelium. hesed a szent Evangyeliu-
in nomine Patris | et Filii, mot, az Atyának. t és a 
et spiritus sancti Amen Fiunak. és a szent léleknek 

15 nevében Amen 
K Mikor a Diaconus az Évangyeliumot megyen ének-

leni. miért visznek elötte füstölöt és gyerttyát.? 
F Azert mert az Évangyélium alélekben világoságot 

önt, a szivben szeretetet. és el hinti mindenüt a kristus 
20 illattyát. 

K Miért mondgya a Diaconus, valamint apap Domi-
nus vobiscum? 

F Hogy a népet köszöntvén a figyelmeteségre indittsa. 
azal. 

25 K Miért tsinál keresztet az Evangyéliumra? 
F Meg akarja az által mutatni, hogy a kristus tanitása 

tsak akereszt által munkálodot evilágban. 
K Miért hogy mind az aki olvasa az Evangyéliumot, 

mind azok akik halgattyák., keresztet tsinálnak a homlo-
30 kokra. a szájokra, és a melyekre.? 

F Azon jellel fogadást tésznek hogy soha meg nem 
pirulnak. az Évangyéliumért, hanem arol szájokal vallást 
tesznek. és mindenkor szivekben hordozák. 

K Miért halgattyák fent álva az Evangyéliumot.? 
[210b:] 

35 F Hogy meg mutasák azal. hogy készek engedelmes-
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kedni a kristus szavainak, és hogy meg mutassák azt is 
hogy mitsoda nagy tisztelettel akarják halgatni az igazsá-
gokot708 melyek az Évangyéliumban vannak. 

8. A hivek Miséje. A Credo. 
K Min kezdik el ahivek Miséjit? 5 

F A Credon, már az elött itt a Catechumenusokot709 

a penitentzia tartokot, ahitleneket, a templombol710 ki 
küldötték, mivel atanitásoknak vége volt, és áldozat kez-
dödöt. 

K Miért éneklik a symbolumot. vagy ahit tételt az 10 

Évangyélium után? 
F Mert azt fogadgyák hinni valamit az Evangyélium-

ban olvastak. és mind azt. valamit az Anyaszent egy ház 
hiszen, 

K Mit formában kel mondani azt a hit tételt.? I5 

F E szerént. 
Credo in unum Deum, Hiszek egy Istenben. min-

patrem omni potentem, den hato Atyában, meny-
factorem Coeli et terrae. nek, földnek, és minden 
visibilium, omnium et invi- láthato, s'láthatatlan álla- 20 

sibilium., et in unum Do- toknak teremtöjeben. és az 
minum. Jesum Christum egy ur Jesus kristusban. Is-
Filium Dei unigenitum, et tennek egyetlen egy Fiá-
ex Patre natum ante omnia ban. ki az Atyátol születet 
sae[211a:lcula, Deum de minden [211a:] idöknek 25 

Deo, lumen de lumine De- elötte., Istentöl Istent, vilá-
um verum, de Deo vero, goságtol világoságot, igaz 
Genitum non factum Con- Istentöl valo igaz Istent, a 
substantialem patri. per- ki születet nem teremtetet, 
quem omnia facta sunt. az Atyával egyenlö termé- 30 

qui propter nos homines et szetü., ki által mindenek 

708 igazságokot [k-t-bő[ javítva.] 
709 Catechumenusok,ot a penitentzia tartok.ot, [Első ot a sorvégi 

margóra írva.] 
710 templombol [bol-o-ja ö-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
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propter nostram salutem alkottattak, ki mi érettünk 
desCendit de Coelis, et in- emberekért, és ami üdvesé-
Carnatus est de spiritu günkért, menyekböl alá 
sancto.exMariavirgine, et szálla. és meg testesüle, a 

5 Homo factus est, Crucifi- szent lélek altal Mariá-
xus etiam pro nobis sub tol.711 és emberé lön, meg 
pontio pilato, passus et se- is fesziteték mi erettünk712 

pultus est, et resurexit ter- pontius pilatusnak alatta, 
tia die secundum713 scrip- kint szenvede és el temete-

10 turas. et Ascendit in Coe- ték, és fel támada harmad 
lum, sedet ad dexteram napon. az irások szerént, 
patris. et iterum venturus és fel mene menyekbe. ül 
est Cum gloria judicare vi- az Atya Istennek jobján,. 
vos et mortuos. Cujus re- és ismét el jövendö ditsö-

15 gni non erit finis et in spiri- ségben hogy meg itélye az 
tum sanctum Dominum. et eleveneket és a holtakot. a 
vivificantem., qui ex Patre, kinek országának vége 
Filioque procedit, qui cum nem lészen. hiszek az eleve-
Patre et Filio simul adora- nitö szent lélek urban, ki az 

20 tur. et Conglorificatur, qui Atyátol. és a Fiutol szár-
locutus est per profetas. et mazik. ki az Atyával és Fi-
unam sanctam Catholicam uval egyenlöül imádtatik. 
et apostolicam Ecclesiam, és ditsértetik. ki a profeták 
Confiteor714 [211b:] unum által szollot, és egy szent 

25 baptisma, in remissionem közönséges és apostoli 
peccatorum, et expecto re- gyüleke[211b:]zetet, val-
surectionem mortuorum., lom az egy kereszttséget, 
et vitam venturi saeculi bünöknek botsánatyá-
Amen. ra,715 és várom a halottak 

30 fel támadását, és ajövendö 
boldogságnak életét. Amen 

711 Mariátol. [o-a-ból javítva.] 
712 mi erettük [fráshiba érettünk helyett.] 
713 secundum [e-o-ból javítva.] 
714 Confiteor < ûmmV>[211b:] unum 
715 botsánatyár,a, [r-t-bő\ javítva; botsánatyát, volt.] 
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K Miképen nevezik ezt a hit tételt? 
F Niceai716 symbolumnak. mivel a Niceai elsö közön-

ségesen tartot Conciliumban vették az Atyák rendben 
tsak nem egészen ezt a hit tételt, az Áriánusokra valo 
nézve, akik tagadák akristus Istenségét. 

Magyarázat. 
Azt mondám hogy az Atyák vették rendben tsak nem 

egészen ezt a hit tételt. mivel vannak olyan ágazatok a 
melyeket az Anyaszent egy ház adta azután hozája,717 

A Concilium tsak ugy tette volt fel, hiszek a szent Lélek- 10 

ben, de azután a Constancinapolyi elsö Conciliumnak, a 
macedonius, és az Eunomius eretnekekre valo nézve kik 
tagadák a szent Léleknek Istenségét ezekhez a szokhoz. 
Hiszek a szent Lélekben, ezeket kelleték adni. A ki is ur, 
és életet ád, ki az Atyátol, és a Fiutol származik, kit ,5 

imadni, és ditsöiteni118 kel. az Atyával. és a Fiuval ki a 
proféták által beszéllet. Angliában, kik az Anglicana li-
turgiat követik. egészen el mondgyák ezt a symbolumot 
[212a:J 

K Miért nem mondgyák minden misékben ezt a sym-
bolumot.? 20 

F Rend szerént a Romai liturgia szerént tsak a nagy 
innepekben énekelik, ugy mint vasárnapokon. és a nagy 
Innepeken., az Apostolok, és a szent doktorok Innepein, 
mivel ök voltak ahitnek oszlopai, régenten sokáig nem 
énekelték Romában a Credot. a mise alat. a melyen szent 25 

Henricus Császár Romában valo létekor igen tsudálko-
zot„ és tudakozván annak az okát. azt felelték az719 

Diaconusok néki, hogy nem szükség Romában a symbo-

7 , 6 Niceai [e-s-ből javítva.] 
717 hozája,(k,) [a-o-ból javítva.] 
718 ditsoiteni [Ékezethiba.] 
719 az (az^ [?] Diaconusok [Törlés a sor elején.] 
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lumot énekelni, mivel ót eretnekség soha sem támadot,. 
de idövel. Romában is szokásban vevék. 

9 Az offertorium 
K Mit tsinál apap a Credo után? 

5 F Ki fordul. a népet köszonti mondván. 
Dominus vobiscum Az ur légyen ti veletek. 
Et Cum spiritu tuo Es a te lelkedel. 
Azután mondgya oremus.. Imádkozunk. 
K Mit tsinál azután a pap.? 

10 F A néptöl az ajándékot el veszi. és az alat a chorusban 
holmi verseket énekelnek a szent Irásbol. 

K Mitsoda ajándékot teszen a nép.? [212b:] 
F Régente anép maga vitte az oltárhoz az Aldozathoz 

valo kenyeret, és bort, mostanában is sok helyeken a nép 
15 kenyeret, gyerttyát, és pénzt ajánl, a pasztoroknak, és 

aszent egyháznak szükségire, a kenyeret meg szentelik, és 
agyülekezetben kis720 darabonként el osztogattyák min-
dennek., a Communionak Jelül. 

Magyarázat. 
20 A sidok közöt mikor anép áldozatot akart ajánlani az 

Istennek, azt apap kezében adta, és azt azután az Isten-
nek kelletet ajánlani apapnak, a misének áldozattya, 
amint már azt meg mondottuk. ugy a nép Aldozattya 
valamint apapé. a népnek nem lehet a pap kezében adni 

25 akristus testét, akit az Istennek ajánlyák, hanem a helyet 
kenyeret és bort ád, ugyan ezt is tselekeszi a Diaconus 
által, aki kenyeret, bort, és vizet ád apapnak. a népnek 
képében. 

A régi idökben anép maga ajánlotta akenyeret, és 
30 abort, abbol a kenyérböl, és borbol. anyit vettek, a men-

nyi szükséges volt. apap és anép Communiojára. és mi-
nek elötte Consecrálták volna, azokot az Istennek aján-
lották, eki tettzik sok imádságokbol. amelyeket most is 

720 kis [Beszúrás.] 

806 



mondgyák a misében, és a melyekben az Istent azon 
kérik, hogy vegye kedvesen [213a:| az ajándékokot a 
melyeket néki ajánlanak ahivek. quod singuli obtulerunt 

Sok idövel azután az egyháziak jóbbnak találák. lenni, 
hogy ö magok készittsék el az Aldozathoz valo kenyeret 5 

es bort. mostanában tehát, ha szinte anép maga nem 
ajánlya is a kenyeret és abort, az Áldozatra, mind azon 
által ajándékokot adván, és fundatiot tévén a templomra. 
és a mi szükséges az Isteni szolgálatra. azért el mondhat-
ni. hogy mostanában is anép ajanlya a kenyeret és abórt. 10 

K Mit tsinál apap azután. hogy a nép ajándekát el 
veszi? 

F Az Istennek ajánlya a nép ajándékját, és minek 
utánna azokot az Istennek ajánlotta volna, meg füstöli, 
az ajándékokot. és az oltárt. 15 

A pap az Istennek a kenyeret és abort elgyesen721 vizel 
ajánlya, a melyeket a Diaconus adgya kezében a nép 
nevében, és a melyeket anép maga ajánlotta a mint azt 
meg mondottuk 

K Mitsoda imádságot mond apap midön akenyeret20 

ajánlya? 
F Suscipe sancte pater. Vegyed kedvesen Minden 

omnipotens Deus hanc im- hato szent Atya Isten ezt 
maculatam hostiam quam atiszta ostyát, melyet én ér-
ego indig[213b:]nus famu- demetlen [213b:] szolgád 25 

lus tuus, offero tibi Deo néked elö, és igazán valo 
meo vivo et vero, pro innu- Istennek ajánlok. az én 
merabilibus peccatis effen- meg számlálhatatlan vét-
sionibus722 et negligentiis keimért és fogyatkozási-
meis. et pro omnibus cir- mért, és mind azokért kik 30 

cum stantibus, sed et pro itten jelen vannak, ugy az 
omnibus723 fidelibus chri- élö, és meg holt keresztyén 

721 elgyesen [elegyesen] 
722 effensionibus et [EIső f-t-bő\ javítva.] 
723 omnibus [/- megkezdett 6-ből? javítva.: 
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stianis vivis atque defunctis. hivekért, hogy a mind né-
ut mihi et illis proficiat ad kem. mind nékik, az örök-
salutem in vitam Aeternam ké üdveségünk légyen 
Amen Amen 

5 K Mint hogy a még tsak kenyér. a mit a pap ajánl, 
miért mondgya tehát. hanc immaculatam''24 hostiam, ezt 
atiszta osttyát. 

F A pap egy nehány szor nevezi eszerént a kenyeret. 
és bort, az áldás elött., nem azért hogy magokban tiszták 

lü volnának., hanem arra valo nézve hogy tsudálatosan a 
kristus testévé és vérévé változnak., a ki tsak egyedül a 
tiszta osttya. 

K Mitsoda imádságot mond a pap midön vizet tölt a 
pohárban.? 

15 F Deus quí humanae oh Istenünk aki oly tsudá-
substantiae dignitatem mi- latosan teremtetted az em-
rabiliter Condidisti. et mi- bert, és még tsudálatosab-
rabilius reformasti, da no- ban hoztad azt helyre. en-
bis [214a:j per hujus aquae gedgyed hogy azon [214a:] 

20 et vini misterium,725 ejus titok által amelyet jelent a 
divinitatis esse Consortes, viznek a boral valo elegyi-
qui humanitatis nostrae fi- tése, részesülhesünk Isten-
eri dignatus est particeps, ségiben a mi urunk Jesus 
Jesus christus Filius tuus kristusunknak, aki nem 

25 Dominus noster, qui te- sajnálta. magára venni az 
cum vivit et regnat in uni- emberi voltunkot. aki éll és 
tate spiritus sancti Deus uralkodik te veled és a 
per omnia saecula saeculo- szent Lélekel. most és mind 
rum Amen örökké Amen 

30 K Miért töltenek akehelyben vizet a bór közé? 
F Azal azt akarják tselekedni amit akristus tselekedet., 

midön az Eucharistiát rendelé, ezen elegyitésel. nagy 
titkot akart elönkben adni. 

724 immaculatam (oŝ > hostiam, [Törlcs a sor végén.] 
725 miste<^rium)rium, [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
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K Honnét tugyuk726 mi azt. hogy a kristus meg elegyi-
tette abort vizel apohárban? 

F A traditiobol, ugyan abol is tudgyuk hogy a pohár-
ban bort töltöt. amint ezt már meg mutattuk, 

K Mitsoda titkot jelent abornak vizel valo meg elegyi- 5 

tése a kehelyben? 
F 1. Az emberi természetnek az Isteni természettel 

valoságos meg egyesülésit akristus személyiben. 2. a hi-
veknek, akristusal az ö fejekel valo titkos meg egyesülése-
ket, 3 a vizet. és a vért, mely a kristus oldalábol folyt ki. 10 

[214b:] 
K Miért szenteli meg a pap avizet minek elötte abór 

közi tölttse, és abort nem.? 
F Régenten meg szentelte a vizet és a bort együt a 

kehelyben., mostanában pedig tsak avizet szenteli meg, 
mivel abór a kristust jelentvén., a viz a népet., akinek 15 

vagyon szüksége a szenteltetésre., a népnek pedig meg 
szenteltetése. a kristusal valo egyeségben áll, apap tehát. 
a vizet szenteli meg, minek elötte a bor727 közi tölttse, 
ennek a titoknak meg mutatására. 

A halottak miséjekor pedig avizet meg nem szentelik, 20 

meg mutatván azáltal, hogy a meg holt hivek. már nintse-
nek az Anyaszent egy ház hatalma alat. 

K Mitsoda imádságot mond a pap midön az Istennek 
ajánlya akehelyben lévö bórt. és vizet.? 

F Offerimus tibi Domine Ajanlyuk uram néked ezt 25 

Calicem salutaris tuam az üdveségnek pohárát., 
deprecantes Clementiam, kérvén kegyelmeségedet 
ut in Conspectu divine hogy vegyed kedvesen, és 
Majestatis tuae. pro nostra mennyen szent Felséged 
et totius mundi salute Cum eleiben mint kedves illat. a 30 

odore svavitatis ascendat mi üdveségünkért., és az 
Amen egész világnak üdveségiért 

Amen. 

726 tugyuk [Nyilván íráshiba, mert másutt tudgyukol ír.] 
727 bor [o-ö-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
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A Diaconus apapal együt mondgya el ezt az imádságot 
tartván véle együt728 a kehelynek also részit. 

K A Diáconus miért mondgya apapal együt ezt az 
imádságot? [215a:] 

5 F Mert a729 viz, és abor esze elegyitésének titka láthato 
képen. meg mutattya nékünk hogy a misében a pap a 
kristusal együt ajánlya anépet., eki tettzik a fellyeb valo 
imádságbol., a melyet, a vizet. aboral valo elegyitéskor 
mondgyák el, a Diaconus a nép képit viselvén, a nép 

10 nevében ajánlya a papal együt abort elegyesen vizel. 
K. Miért nevezik a kelyhet üdveség pohárának. holot 

még tsak bór vagyon benne? 
F E szerént, a kristus Jesus vérére valo nézve nevezik, 

mivel az abor kevés idö mulva a kristus vérévé változik, 
15 K Mit tsinál apap azután hogy a kelyhet ajánlota? 

F Az Isten elött magát meg hajtván., a szent irásbol 
valo következendö imádságot mondgya el, anépnek ne-
vében 

In spiritu humilitatis et Alázatos és töredelmes lé-
20 in animo Contrito suscipi- lekel lévén elötted, végy 

amur a te Domine, ut sic kedvesen minket, és hogy a 
fiat sacrificium nostrum, in mi áldozatunk makedves 
Conspectu tuo hodie ut lehesen elötted 
placeat tibi Domine Deus. 

25 Ezen imádság után a pap fel emeli kezeit. és szemeit az 
ég felé. kérvén a szent Lélek kegyelmének. és erejének le 
szállását. és azután keresztet vet akenyére., és a bora 
mondván. [215b:] 

Veni sanctificator omni- Jövel meg szentelö min-
30 potens Aeterne Deus, et denhato730 örök Isten. és 

benedic hoc sacrifium tuo áld meg ezt az áldozatot 
sancto nomini praepara- melyet szent nevednek di-
tum tséretire készittünk 

Dan. 3. 39. 40. 

728 egyut [Ékezethiba.] 
729 a (bór) viz, és abor 
730 mindenhato <(lsten) örök Isten. 
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A Diaconus kezében meg szentelvén atemjént, azután 
akenyeret.,731 a bort, és az oltárt meg füstöli. a füstölés-
kor ezeket az imádságokot mondgya. a melyekböl ki 
tettzik hogy a füstölések mi végre valok 

Incensum istud a te be- Ez atölled meg szenteltetet 5 

nedictum, ascendat ad te füst te hozád fel menyen. 
Domine et descendat super uram, és ate irgalmaságod 
nos misericordia tua. mi reánk le szályon. 

Midön pedig az oltárt füstöli ezeket mondgya a soltár-
bol. 140.2. 10 

Dirigatur Domine ora- Hasson fel uram az én 
tio mea sicut incensum in imádságom elödben. vala-
conspectu tuo, elevatio mint ezen temjének füsti, 
manuum mearum. sacrifi- az732 én kezemnek fel eme-
cium vespertinum. pone lése ollyan kedves légyen 15 

Domine Custodiam ori elötted, mint az estvéli ál-
meo et ostium Circumstan- dozat., tégy örizöt az én 
tiae labiis meis. ut non de- szájamra, és ajtot az én 
clinet Cor meum in verba ajakimra, hogy a hamiság-
malitiae ad excusandas ex- nak beszédire ne halyol- 20 

cusationes. in peccatis. lyon az én szivem., se ne 
mentegesse vétkeimet 
[216a:] 

A Diaconusnak viszá adván a füstölöt mondgya. 
Accendat in nobis Do- Gerjesze fel az ur bennünk 

minus ignem sui amoris, et szeretetének tüzét, és az ö 25 

flammam aeternae Chari- örökké valo szeretetének 
tatis. langját. 

K Mit kel anépnek tselekedni midön ezeket az imádsá-
gokot mondgyák. és az oltárt füstölik? 

F A népnek is igen jó ezeket az imádságokot mondani, 30 

szivét. buzgoságal. az Istenhez fel emelni, és mondani, 
uram az én imádságom hasson fel elödben 

731 akenyeret., (és~) a bort, és 
732 az (f) én kezemnek 
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10. A pap az ujait mosa, suscipe sancta Trinitas.733 

K Miért mosa meg a pap az ujait azután hogy az oltárt 
meg füstölte? 

F 1 Mert a füstölöhöz, és a nép ajándékihoz nyulván 
5 ha tsak kevése is meg szenyesithette ujait, mivel nem 

lehetnek elegendö tiszták az olyan ujak. melyek a kristus 
testéhez érnek. 

2. A kéz mosás jelenti azt a nagy tisztaságot a melyel 
kel lenni a szent áldozat ajánlására, a Jerusalemi szent 

10 Cyrillus szerént., ugyan ezért is kér tiszta szivet a pap az 
Istentöl mondván. ps. 25.6. 

Lavabo inter innocentes Meg mosom kezeimet az 
manus meas. et, Circum ártatlanok közöt, és kör-
dabo altare tuum Domine, nyül veszem uram ate oltá-

15 ut audiam vocem laudis et rodot, hogy halyam a di-
enarrem universa mirabilia tséret szozattyát, és meg 
tua. (216b:]domine dilexi beszéllyem minden tsu-
decorem domus tuae, et lo- dá[216b:]latos dolgaidot. 
cum habitationis gloriae uram szerettem ate házad-

20 tuae, ne perdas Cum irnpiis nak ékeségit. és ate ditsösé-
Deus animam meam, et ged lako helyét, ne veszesd 
Cum viris sangvinum vi- el Isten az én lelkemet. az 
tam meam, in quorum ma- Istentelenekel. és a vér szo-
nibus iniquitates sunt, dex- po férfiakal.734 az élete-

25 tera eorum repleta muneri- met. akiknek kezekben ha-
bus, ego autem in innocen- miságok vannak, az ö jóbb 
tia mea ingressus sum, re- kezek meg tölt ajándéko-
dime me, et miserere mei, kal., én pedig az én ártat-
pes meus stetit in directo. lanságomban jártam válts 

30 in Ecclesiis benedicam te meg engem. és irgalmaz 
Domine. Gloria Patri. &c. nékem. az én lábam735 

igyenesen állot. a gyüleke-
zetekben áldalak uram té-
ged. 

733 Trinitas. [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
734 vér szopo férfiakal. [Első f-v-bö\ javítva.] 
735 az én lábam (aẑ > igyenesen 

Catech. 5. 
Mystag. Card. 
Bona liturg lib 2. 
Cap 3. num 6. 



K Mit kel a népnek mondani midön a kezét mosa 
apap? 

F Jobban nem tselekedhetik mint ha azt kéri az Isten-
töl hogy meg tisztittsa büneiböl 

K736 Mitsoda imádságot mond apap az oltár közepin, 5 

azután hogy az ujait meg mosta,? 
F Az Istennek ajánlya ujonnan akenyeret. és abort. a 

melyeket már különösön az Istennek ajánlotta volt, erre 
valo nézve. szemeit és kezeit az égg felé emelvén és magát 
meg hajtván. ezeket az imádságokot mondgya, 10 

Suscipe sancta Trinitas Vegyed kedvesen szent Há-
hanc oblationem quam tibi romság ezt az ajándékot 
[217a:] offerimus ob me- melyet [217a:] néked aján-
moriam passionis, et resu- lunk a mi urunk Jesus kris-
rectionis, et ascensionis tusunk737 szenvedésinek 15 

Domini nostri Jesu christi, fel támadásának, és meny-" 
et in honorem Beatae Ma- ben menetelének738 emle-
riae semper virginis, et be- kezetire, a Boldogságos 
ati Joannis Baptistae. et szüznek tiszteletire. keresz-
sanctorum Apostolorum telö szent János, szent Pé- 20 

petri et pauli et istorum, et ter, és szent Pál Aposto-
omnium sanctorum, ut illis loknak, és ezeknek, azaz., 
proficiat ad honorem, no- a kiknek reliquiai it vannak 
bis autem ad salutem, et illi és minden szenteknek, lé-
pro nobis intercedere di- gyen tiszteletekre, nékünk 25 

gnentur in Coelis, quorum pediglen üdveségünkre, és 
memoriam agimus in ter- hogy azon szentek a kik-
ris, per eundem Dominum nek emlékezeteket dsztel-
nostrum Amen. lyük e földön. méltoztassa-

nak esedezni érettünk me- 30 

nyekben, a mi urunk Jesus 
kristusunk által. 

736 K Mitsoda [K- megkezdett Af-ből javítva.] 
737 kristusunk [Első s (hosszú J) n-ből? javítva.] 
738 menyben menetelénen [Elírás.] 
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K Mivel már apap akenyeret és abort mindenikét 
különösön ajánlotta volt, miért ajánlya ismét mind a 
kettöt egy szers mind? 

F Vannak olyan Anyaszent egyházak ahol különösön 
5 nem ajánlyák a kenyeret és a bort. hanem egy szers mind. 

mind a ketöt. ezen imádságal suscipe sancta Trinitás. 
eszerént is tselekesznek a Dominicanusok., a Carmeliták, 
de meg más Anyaszent egy házakban igen régen követik 
a Romai Anyaszent egyháznak mái szokását, hogy a 

10 kenye-[217b:]ret és abórt különösön ajánlya,, és azután 
mindenikét egy szers mind, ezek nem nagy külömbözé-
sek, kinek kinek a maga Anyaszent egyháza szokását kel 
követni, amelyjó. 

K Miért mondgya a pap hogy ezt az áldozatot akristus 
15 szenvedésének, fel támadásának., és menyben menetelé-

nek emlékezetire ajánlya? 
F Mert akristus maga mondotta hogy azt tselekedgyük 

az ö emlékezetire. 2. Az ö fel támadásának emlékezetire, 
mert a kristus áldozattya azö fel támadásáig tartot; ajánl-

20 ván ugyan azon életet amelyet fel vett, 3. Azö menyben 
menetelének emlékezetire, melyel el végezte azö Aldo-
zattyát. bé menvén vére által avaloságos sanctuariumban 

K Miért mondgyák azt, hogy a szentek emlékezetire. 
és tiszteletekre is ajánlyák az áldozatot? 

25 F Azt már másut meg mondottuk., hogy az Anyaszent 
egyház nem ajánlya soha másnak az áldozatot, hanem 
egyedül az Istennek, eki tettzik a misében valo imádsá-
gokbol., és hogy az Anyaszent egy ház mindenkor azt 
mondotta ez iránt, valamit szent Agoston mond, Mi az 

30 Martyrok Istenének teszünk áldozatot, midön azö emléke-
zetekre óltarokot épittünk, mert mitsoda pap az, aki vala-
ha azt mondotta volna az oltárnál. néked139 ajánlyuk. 
[218a:] Péter, pál, Cyprianus, hanem amit ajánlanak. az 
Istennek ajánlyák, aki meg koronázta amartyrokot. 

739 néked. <g> ajánlyuk. 

Card. Bona liturg. 
lib 2. Cap 9, 

lib 20 Contr. 
faust 
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A szentek emlékezetire ajánlani tehát nem más, hanem 
hogy tisztellyük azö gyözedelmeket. a melyek akristus 
gyözedelmi, és igy a kristust tisztellyük az ö szenteiben. 
és a szenteket akristusban. távul légyen tehát. azt gondol-
ni, hogy az Anyaszent egy ház. az Istenhez, vagy akris- 5 

tushoz hasonlitaná a szenteket, ez irtoztato káromlás 
volna, mivel a kristus áldozattyát. ugy ajánlyák. az Isten-
nek, hogy az Isten tiszteltessék akristus által, és a szentek 
által, a kik fel áldozták véle magokot, és akik az üdvezitö 
áldozattyának érdeme által, vettek gyözedelmet a vilá- 10 

gon és az ördögön, tisztelnünk kel tehát aszenteket. és 
jóbb helyre nem lehet tenni tiszteleteket mint aszent áldo-
zatban. a mely által lettek érdemeseké, és ditsöségeseké. 

11 orate fratres. oratio secreta. 
K Mitsoda imádságot mond azután apap.? 15 

F Az oltárt meg tsokolván. ki fordul. és mondgya 
anépnek,740 

orate fratres ut meum ac könyörögjetek atyám fiai 
vestrum sacrificium accep- hogy az én áldozatam a 
tabile fiat apud Deum Pa- mely ugy a tietek is kedves 20 

trem omnipotentem légyen a minden hato Atya 
Isten elött. 

[218b:] A nép engedelmeskedvén, apapnak eszerént 
könyörög 

Suscipiat Dominus sa- Vegye kedvesen az ur az 25 

crificium de manibus tuis ad Áldozatot kezeidböl ame-
laudem et gloriam nominis lyet ajánlasz, és a melyet 
sui. ad utilitatem quoquae mi is ajánlyuk általad. az ö 
nostram totiusque Eccle- nevének ditséretire, és di-
siae suae sanctae. tsöségire, ami hasznunkra. 30 

ugy az egész Anyaszent 
egyháznak hasznára. 

Ezekröl a szokrol eszerént kel elmélkedni. és a melye-
ket a népnek. ne tsak szájal. hanem szivböl kel mondani. 

740 [Sorvégen:] a [új sor elején:] anépnek, 
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1. Amint már azt meg mondottuk másut; apap mind 
akristus nevében., mind a nép nevében ajánlya a szent 
Áldozatot., és ö ebben. anépnek is szolgája. valamint 
akristusé. 

5 2. A népnek meg kel egyezni apapal, és együt kel véle 
ajánlani a szent Áldozatot, mivel az az Aldozat ugy a 
népé, valamint apapé. 

3. Hogy az Aldozatot ajánlyák. 1. az Isten tiszteletire. 
anép hasznára, tudni illik meg nyerésire mind azoknak 

10 a melyek nékünk szükségesek, ugy mint a bünnek botsá-
nattyát, lelki és testi kegyelmet, és áldást. 

4. Hogy minden miséket az egesz Anyaszent egy ház-
nak hasznára mondgyák. és nem lehet különös miséknek 
nevezni az olyanokot. amelyekben különös szükségün-

15 kért kérjük az Istent. [219a:] 
K Mit mond azután apap? 
F Azt az imádságot mondgya ell. a melyet secreta vagy 

titkon valo imádságnak nevezik, a melyben azon kéri az 
Istent hogy vegye kedvesen ahivek ajándékit, ez az imád-

20 ság változik az innepek szerént. 
K Miért nevezik ezt az imádságot. secretának. vagy 

titkos imádságnak.? 
F Ennek sok féle okát adgyák, atöbbi. közöt, mert ezt 

az imádságot nem enekelik., hanem lassan szokták mon-
25 dani, sok régi misálékban ezt nevezik. oratio super obla-

ta, de akár mitsoda okát adgyák annak. meg lehet látni 
az imádságokbol, mi végre mondgya azt az Anyaszent 
egy ház, példának okáért fel teszem azt, a melyet monda-
nak pünkösd után valo ötödik vasárnapon 

30 Propitiare Domine su- Légy kegyelmeségel 
plicationibus nostris, et has uram imádsaginkhoz. és 
oblationes famulorum tuo- vegyed kedvesen szolgaid 
rum benignus assume, ut áldozatokot, ugy hogy va-
quod singuli obtulerunt, lamit ki ki ajánlot, neved-

35 ad honorem nominis tui nek tiszteletire, mindnyá-
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Cunctis proficiat ad salu- junknak legyen üdvesé-
tem per Dominum günkre, a mi urunk Jesus 

kristusunk által Amen 
K Miért mondgya apap ezt az imádságot lassu szoval. 

ugy atöbb következendö imádságokot is.? 5 

F Az igen régi szokás mind agörögöknél. mind nálunk 
hogy némely imádságokot lassu szoval mondgyák, és 
némel-[219b:]lyeket fel szoval.741 eki tettzik aleg régieb 
liturgiákbol,, az Anyaszent egy ház ezeket igy szokta 
mondani, nem azért hogy el titkolná a nép elött az imád- ,0 

ságokot, mivel anépet azokra oktattyák, és neki azokot 
meg magyarázák, apap is azért emeli fel szavait minden 
imádságnak avégin hogy anép felelhese az Ament, hanem 
vagy azért szokta igy az Anyaszent egy ház, hogy tisztel-
lye akristusnak szenvedésekor valo tsendeségit., vagy !5 

hogy aza tsendeség nagyob tiszteletre. és figyelmeteségre 
indittsa anépet, a melyel kérje Istentöl742 amit a pap kér 
tölle a gyülekezet nevében 

K Miért mondgya a pap fel szoval ezeket a szokot per 
omnia saecula. saeculorum? 20 

F Ezekel aszokal végezvén el a secreta imádságot. a 
szovát fellyeb emeli azért hogy anép felelhese az Ament 

12 Praefatio Sanctus. 
K Mit mond a secreta imádság után apap? 
F A népet köszönti ezekel a szokal. 25 

Dominus vobiscum Az ur legyen ti veletek 
Et Cum spiritu tuo. Es a te lelkedel.743 

Azután apap ezeket744 a nevezetes szokat mondgya a 
népnek. 

741 fel szoval. [fel foval.-bó\ javítva; az /bc tű t meghagyta hosszú 
/-nek és az alsó szára mellé beírt egy z betűt.] 

742 Isten<(ten)töl [Törlés a sor elején.] 
743 lelkedel. \d~k-\>ó\ javítva.] 
744 ezeket [ei - beszúrás.] 
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Sursum Corda. Emellyétek fel sziveteket 
Habemus ad Dominum Mi azt az urhoz fel emel-

tük. [220a:l 
A pap anépet ez által arra inti hogy az elméjit fel 

5 emelvén szükséges hogy lélekben az égben legyen., hogy 
az Angyalokal énekelhese ezt a szent éneket, szent. szent. 
szent. szükséges tehát hogy a nép az Istenhez fel emellye 
szivét, mert más képen nem mondhattya igazán. habe-
mus ad Dominum 

10 A pap azután mondgya. 
Gratias agamus Domi- Hálakot adgyunk a urunk 

no Deo nostro Istenünknek 
Dignum et justum est A mélto és igaságos feleli a 

nép. 
15 A pap erre feleli. 

Vere dignum et justum Bizonyára mélto, és igasá-
est aequum et salutare nos gos és üdveséges dolog te 
tibi semper et ubique grati- néked hálakot adnunk 
as agere Domine sancte mindenkor és mindenüt óh 

20 pater. omnipotens Aeterne mindenhato szent Atya ur 
Deus, per christum Domi- Isten ami urunk Jesus kris-
num nostrum. per quem tus által a ki által ditsérik 
Majestatem tuam laudant Felségedet az Angyalok, 
Angeli. Adorant Domina- imádgyák az uraságok, 

25 tiones, tremunt potestates. rettegik ahatalmaságok, a 
Coeli Coelorumque. virtu- menynek és a földnek ereji, 
tes ac Beata seraphim. so- és a boldog seraphimok, 
cia exultatione Concele- egyenlö nagy vigaságal di-
brant cum quibus et nostras tsérik, vegyed közinkben a 

30 voces ut admitti jubeas mi szavainkot kérünk. alá-
deprecamur, supplici Con- zatos vallás tétellel. mond-
fessione dicentes, sanctus, ván. szent. szent szent, a 
sanctus. sanctus, Dominus seregeknek ura Istene. tel-
Deus sabbaoth. pleni sunt lyesek az egek, és a föld di-

35 Coeli et terra, [220b:| GIo- tsöségedel. légy segittségül 
riá tuá Hosanna in excel- ki-[220b:Jvagy a magoság-
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sis, Benedictus t qui venit ban, Áldot legyen a ki jöt 
in nomine Domini,745 Ho- az urnak nevében, légy se-
sanna in Excelsis. gittségül ki vagy a mago-

ságban 
Ezt a szent háláadást, amelyet mond az Anyaszent egy 5 

ház. az Angyalokal. együt az Isten ditséretire. Praefacio-
nak nevezik. mivel kezdete a mise rendének, ezt a görö-
gök Eucharistiaca orationak nevezik. az az, háláadás 
imádságának, eváltozik az innepek szerént,, de minden-
kor a sanctuson végezödik a melyet is Isaias proféta 10 

hallotta enekelni az Isten széke elött, az Anyaszent egy 
ház ezekhez adgya ezeket a szokot, a melyekel tisztelték 
a sido gyermekek akristust, midön jérusalemben ment 
ditsöségesen.746 mondván. Benedictus qui venit &c. 

K Mit kel anépnek tselekedni a praefatio alat? 15 

F A papal együt hálákot kel adni az Istennek, és 
szivböl kel énekleni az Angyalokal. szent. szent. szent az 
ur Isten 

13. Canon Missae. Te igitur. 
K A Praefatio után valo imádságokot miért nevezik a 20 

Mise rendének.? 
F Mert azok olyan rend szerént valo imádságok, a 

mellyek nem változnak, és minden misékben azokot 
mondgyák, Canon, görög. szó. a mely rendet teszen. 

K Min kezdik el a mise rendét? 25 

F A pap az ég felé emelvén kezeit és szemeit, akövetke-
zendö imádsagot mondgya. a melynek kezdetin meg hajt-
ván. [221a:] magát. az oltárt meg tsokollya. 

Te igitur Clementissime Alázatoságal747 kérünk te-
Pater per Jesum Christum gedet irgalmas748 Atya, a 30 

Filium tuum Dominum te Fiad ami urunk Jesus 

745 Domini [D - valószínűleg H-hó\ javítva.] Hosanna 
746 ditsöségesen. <(von) mondván. 
747 Alázatoságal [Első ű-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
748 ir-mas [Elválasztás után tévesen folytatta.] 
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nostrum supplices roga- kristusunk által, hogy ve-
mus ac petimus uti accepta gyed kedvesen, és meg áld-
habeas ac benedicas haec t gyad ezeket az t Ajándéko-
dona,749 haec t munera, kot, ezeket az t ajánláso-

5 haec t sancta750 sacrificia kot, ezeket a t szent tiszta 
illibata, imprimis quae tibi Áldozatokot, mellyeket 
offerimus pro Ecclesia tua néked ajánlunk, elöször a 
sancta catholica, quam pa- te szent közönséges Anya-
cificare, Custodire, aduna- szent egy házadért., hogy 

10 re, et regere digneris to- annak méltoztasál. adni 
to751 orbe terrarum, una békeséget., azt tarsd meg, 
Cum famulo tuo Papa vezérellyed, és egyessé te-
nostro. N. et Antistite gyed, az egész világon, és 
nostro. N. et Rege nostro azal együt a pápát, ate 

15 N. et omnibus orthodoxis. szolgadot, a püspökünket., 
atque Catholicae, et Apo- és mind azokot kik a kö-
stolicae fidei Cultoribus. zönséges Apostoli hitben 

vannak,752 

K A pap miért tsinál keresztet akenyére és abora, a 
20 midön ezeket mondgya, kérünk hogy meg áldgyad ezeket 

az ajándékokot, ezeket az ajánlásokot; ezeket az áldoza-
tokot? 

F Hogy meg mutassa az által hogy tsak a kristus 
kereszttyének ereje által áldatnak meg, és lésznek kedve-

25 sek Isten elött. azok az ajándékok. 
K Mitsoda oktatást vehetünk magunknak ebböl az 

imádságbol.? 
F 1. Hogy minden miséket az egész Anyaszent egy 

házért mondanak., azután a pápáért, a püspökért, akirá-

749 haec + dona, [+ - beszúrás.] 
750 haec + sancta [+ - beszúrás.] 
751 toto <ol> orbe 
752 vannak, [Sorvégi margóra írva.] 
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lyért és közönségesen az egész hivekért, és ugy mondván 
különö-[221b:]sön valo mise nintsen, mindenik közönsé-
ges, amint már azt meg mondottuk. 

2. Emlékezetet tésznek a Pápárol, a püspökröl, a ki-
rályrol, vagy a Fejdelemröl., hogy a népet az Isten aka- 5 

rattya szerént vezérelhesék bekeségben, és hogy az Isten 
áldását vegyék. 

3. Hogy minden misékben az Istentöl négy fö dolgot 
kérnek az egész Anyaszent egy háznak. 1. hogy békeségit 
adgya reája, meg oltalmazván. akülsö üldözésektöl, 2 10 

hogy azt meg tarttsa az igaz hitben. mind azok ellen kik 
ellene támadnak, ugy mint a sidok. ahitetlenek, az eretne-
kek,753 3. hogy meg egyeztesse a sysmaticusok ellen. és 
mind azok ellen kik egyesége ellen támadnak. 4. hogy azt 
vezéréllye jo pásztorokot adván néki, a roszaktol pedig 15 

meg oltalmaza. 
4. Hogy a szent Áldozatot a szent Haromságnak aján-

lyák, noha az Atyát emlittik a Fiu által, a szent Lélekel 
együt, az Anyaszent egy háznak mindenkori szokása 
szerént 20 

5. Hogy az Anyaszent egy ház. tsak ahivekért ajánlya 
közönségesen a szent Áldozatot; a hitetleneket,754 eret-
nekeket nem nevezik. de ezekert kinek kinek lehet, és kel 
imádkozni különösön. 

K Mit kel anépnek tselekedni midön ezt az imádságot 25 

mondgyák. 
F Mint hogy a pap az ön nevében mondgya ezt az 

imádságot jobban nem tselekedhetik mint ha apapal 
együt azt el mondgya.[222a:] 

14. Memento. az élökért 30 

K Melyik a mise rendiben valo második imádság? 

753 eretnekek, ($) ellen 3. [ellen (3) fölé írva a sor végén; 3. sor eleji 
margóra írva.] 

754 a hitetleneket, [Először hitetleneket ,-tí. írt, majd az /betűre ráírt 
egy t betűt.] 
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F A pap minek utánna könyörgöt volna az Istennek 
az egész Anyaszent egy házért, különösön imádkozik 
azokért a kikért akar imádkozni, azután mind ajelen 
valokért. 

5 Memento Domine fa- Emlékezel meg uram szol-
mulorum. famularumque gáidrol. és szolgáloid-
tuarumN:N: rol,755 N: N. 

A pap itt egy kevesé meg állapodik hogy az Istennek 
ajánlya azokot, a kikért akar imádkozni.756 azután 

10 mondgya. 
Et omnium Circum És mind azokért a kik itt 

stantium, quorum tibi fides jelen vannak., a kiknek hi-
Cognita est. et nota devo- teket, és buzgoságokot üs-
tio, pro quibus tibi oíferi- méred, akikért néked aján-

15 mus, vel qui tibi offerunt, lyuk, vagy a kik néked 
hoc sacrificium, laudis, pro ajánlyák ezt a ditséretnek 
se, suisque omnibus, pro áldozattyát,, magokért, 
redemptione animarum vagy hozájok valokért, lel-
suarum pro spe salutis, et keknek válttságára, üdve-

20 inColumitatis suae, tibique ségeknek reménségére, és 
reddunt vota sua, Aeterno magok meg tartására. és 
Deo vivo et vero. akik fogadást tésznek te 

néked mint öröktöl fogva 
valo élö. és igaz Istennek. 

25 K Mitsoda értelme lehet ezeknek a szoknak? 
F 1. Ezek aszok. akikért néked ajánlyuk, vagy akik 

néked ajánlyák, valoságosan meg mutattyák hogy a nép 
ugy ajánlya az áldozatot. valamint apap., tsak azal kü-
lömbözik [222b:] hogy apap amaga kezei által ajánlya, 

30 anép pedig apap kezei által. 
2. A kiknek hiteket, és buzgoságokot üsméred, ezek meg 

mutattyák hogy mitsoda hitel, és buzgoságal kel jelen 
lenni ezen a szent Áldozaton. 

755 szolgáloidrol, [lo-id-bő\ javítva.] 
756 imádkozni [k-n-bő\ javítva.] 
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3. Lelkeknek válttságara, azaz, bünöknek botsánattyá-
ra, üdveségeknek reménségére, és magok meg tartásá-
ra,lsl az az, hogy mind lelki, mind testi szükségekre valo 
kegyelmet nyerhesenek, És akik fogadást tésznek tené-
ked, ezen az imádást,758 és aháláadást kel érteni, 

4 Ezek aszok, magokért, vagy hozájok valokért, meg 
mutattyák., hogy tartozunk másokért imádkozni, amise-
kor, fö képen azokért kik hozánk tartoznak., 

K Mit kel anépnek ez alat mondani? 
F Különösön kel imádkozni azokért, akiket az Isten- 10 

nek akar ajánlani, azután apapért, és ajelen valokért. 
15 Communicantes 
K Mellyik a Mise rendében valo harmadik imádság 
F A pap minek utánna imádkozot volna az Anyaszent 

egy házért, és ajelen valokért, egy nehány szenteket ne- 15 

vezvén kéri az Istent hogy a menyben lévö Anyaszent egy 
háznak esedezésére hinttse kegyelmét. és jó téteményit a 
földön lévö Anyaszent egyházra., 

Communicantes et me- Meg egyezvén. és emléke-
moriam venerantes impri- zetit tisztelvén elöször a 20 

mis Gloriosae semper vir- Ditsöséges szüz Máriá-
ginis Mariae, Genitricis nak., az Isten, es ami 
[223a:] Dei, et Domini [223a:] urunk Jesus Chris-
nostri Jesu christi, sed et tusunk Annyának, azután 
Beatorum Apostolorum et aBoldog Apostolidnak,759 25 

martyrum tuorum. Petri, és martyrumidnak, Peter-
et pauli Andreae, jacobi, nek, és pálnak, Andras-
Joannis, Thomae jacobi, nak. jakabnak, Janosnak, 
philippi, bartholomaei Thamásnak, Jakabnak, Fi-
Matthei, simonis et Tha- lepnek, Bertalannak, Ma- 30 

daei, Lini, Cleti, Clemen- thénak, simonnak, és Tha-
tis, xisti, Cornelii, Cypriani deusnak, Linusnak, Cle-

757 meg tar^toztá^tására, [Törlés a sor végén.] 
758 imádást, ^kel) és aháláadást kel 
159 Apostolidnak, [d-k-ból javítva.] 
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Laurentii, Chrysogoni, Jo- tusnak, kelemenek, xistus-
annis et Pauli, Cosmae et nak, Corneliusnak, Cypri-
Damiani, et omnium sanc- anusnak, Lörintznek, 
torum tuorum, quorum Chrysogonusnak, Janos-

5 meritis precibusquae Con- nak, és pálnak, kozmának 
cedas ut in omnibus pro- és Damianusnak, és min-
tectionis tuae muniamur den szenteidnek érdeme-
auxilio, per eundem Chri- kért engedd meg hogy min-
stum Dominum nostrum denkor ate gondviselésed 

i0 Amen.. alat lehesünk a mi urunk 
Jesus kristus által Amen 

K Mitsoda a leíki értelme ennek az imádságnak.? 
F Meg lehet abban látni. amint már gyakorta meg 

mondottuk, hogy a földön lévö Anyaszent egy ház együt 
15 ajánlya a mennyei Anyaszent egy házal. a szent Aldoza-

tot, azt is meg mondottuk hogy miért tésznek emlékezetet 
a szentekröl. 

A ki mélyebben akarja meg tudni ennek a szokásnak 
régiségét, olvassa meg a leg régieb görög és deák liturgiá-

^okot 
K Miért tésznek különösön nevezetet anyi szentröl, 

nem volnaé elegendö azt mondani hogy közönségesen az 
egész szentekel. kivánnak meg egyesülni? 

F. Hogy jol meg lehesen felelni erre akérdésre. azt kel 
25 meg [223b:] tudni,761 hogy régenten, mindenik püspök-

ségben. három Catalogust tartottak, a melyeket Dypti-
cumnak nevezték. amely görögül tészen két felé nyilo 
táblát, 

Az egyik Catalogusban, a szentek neveit irták, föképen 
30 a martyrok, és a diecesis béli püspökök neveit, a kik 

szentül éltenek, eleinte mindgyárt tsak a martyrok neveit 
irták fel, mert tsak a martyrok innepeit illették, az elsö 

760 Tract <4> 84. 
761 [223b:] tudni, [tud- világosabb tintával írva a sor eleji margóra, 

/«', elé; nem Mikes írása.] 
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saeculumban. azután a Confessorok neveit is fel kezdék 
tenni, leg elöbször a szent Márton nevét tevék fel. 

A második Catalogusban az élö hiveknek a neveket 
irták fel., fö képen azoknak neveket. kik nagy renden 
lévök valának, vagy akik nevezetes szolgálatot tettenek 5 

az Anyaszent egy háznak, abban fel volt téve, a pápa 
neve, a pátriárkaké, a diecesisbéli püspöké, és a Clericu-
soké, azután fel volt téve a Császáré, a Fejdelmeké,, és 
a magistratusok neve. 

A harmadik Catalogusban ahivek neveit irták fel. kik I0 

az Anyaszent egyháznak egyeségiben holtak meg, a misé-
ben ugyan azon ahelyen olvasták fel ezeket a neveket, 
ahol mostanában is emlékezet vagyon ahalottakrol. 

Midön valakit a szentek közi akartak irni, annak a 
nevét a szentek dypticumában tették, vagy is a romai. I5 

szokás szerént. a Cannonban. mert romaban a [224a:] 
dyptycumokot tsak a Canon alat olvasták, ugyan innét 
is jöt bé ez a szó,762 Cannonizatio, és amidön valakit ex 
Communicaltak, annak anevét ki törlötték adypticum-
bol. 20 

Ezt a három Catalogust a mise alat olvasták el. de 
mikor hoszu volt, tsak aleg fövebeknek olvasták el neve-
ket. külön, külön, atöbbit közönségesen nevezték, nem 
is mindenkor a pap olvasta ezeket a neveket, hanem rend 
szerént, vagy a Diaconus. vagy a subdiaconus. 25 

Ebböl az okbol olvasák tehát mostanábanis a Canon-
ban. a szentek neveit. 

Card. Bona liturg. lib 2. Cap. 8. et 12. s. Aug. serm. 17. de verbis Apost 

K Ebben az imádságban miért kérjük az Isten segittsé-
git. a szentek. érdemi és könyörgési által. nem bánttyuké 
meg ezel akristust a ki tsak egyedül aközben járó? 30 

F Azt egy nehány helyt meg mondottuk hogy aszentek 

762 szó,<(kás) 
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tsak a kristus által könyörögnek, és az ö érdemek akris-
tus által vagyon. ez igy lévén, tsak a kristus közben 
jároságához folyamodunk, a szentek érdemi, és könyör-
gési mi nékünk tsak arra valok hogy könyebben kegyel-

5 met nyerhesünk akristus által. amint hogy minden imád-
sága az Anyaszent egy háznak igy végezödik, ami urunk 
Jesus kristus által. 

K Mit kel a népnek mivelni midön ezt az imádságot 
mondgyák. Communicantes.? 

10 F Azt hogy az égben lévö Anyaszent egyházal együt 
ajánlya a szent Aldozatot, és kérje az Istent hogy a 
szenteket [224b:] követhesse, és része lehesen ditsöségé-
ben. 

16 Hanc igitur oblationem 
15 K Melyik a negyedik imádsága a Canonak? 

F A pap akehelyre és a kenyére terjesztvén kezeit ezt 
az imádságot mondgya. 

Hanc igitur oblationem kérünk uram tégedet ve-
servitutis nostrae. sed et gyed kedvesen ami, és az 

2o Cunctae familiae tuae. egész tselédid szolgálattyá-
quaesumus Domine ut pla- nak ajánlását,. adgyad né-
catus accipias diesque künk ez életben valo béke-
nostros in tua pace dispo- ségedet, oltalmaz meg min-
nas, atque ab aeterna dam- ket az örök kárhozattol. és 

25 natione nos eripi, et in elec- számlály minket a te va-
torumtuorumjubeasgrege lasztotidnak seregében,763 

numerari, per christum a mi urunk Jesus kristus 
Dominum nostrum Amen. altal Amen 

A husvéti, és apünkösdi764 hetekben emlékezetet tész-
30 nek ebben az imádságban azokrol. akik akoron keresz-

teltettek meg. mert amint már meg mondottuk, husvét és 
pünkösd elött valo szombatok voltak az elött rendeltetve 

763 seregében. [Második e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
764 apunkösdi [Ékezethiba.] 
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a Ceremoniával valo keresztelésekre.765 és az uj keresz-
teltettek fejér ruhában voltak jelen amisén. 

K A pap miért terjeszti kezeit akehelyre, és a kenyére. 
midön ezt az imádságot mondgya.? 

F Azt már láttuk másut hogy az ó törvényben aki 5 

valamely áldozatot akart ajánlani az Istennek, minek 
elötte azt fel áldozták volna, az áldozatra tette kezeit. 
[225a:] meg akarván azal mutatni, hogy helyében teszi 
halálra, az áldozatot, amely halált ö maga meg érdemlet-
te volna, erre valo nézve tészi tehát apap az áldozatl0 

kezdetekor a kehelyre és a kenyére kezeit anép nevében, 
a kiért, és a kivel ajánlya azt akristus által az Istennek, 
hogy ö általa botsánatot és üdveséget nyerjen, magának, 
és az egész Anyaszent egy háznak. 

K Mit kel anépnek mivelni midön ezt az imádságot15 

mondgya apap? 
F Az Istennek kel ajánlani magát, akristus által, és 

akristusal. mint élö osttyát, de nagy alázatoságal, és kerje 
azt az Istentöl, amit apap kér az ö nevében, igen jó tehát 
apapal. el mondani ezt az imádságot. 20 

17 Quam oblationem 
K Melyik a Canonak. az ötödik imádsága? 
F A pap meg szenteli ujonan akenyeret és abort keresz-

tet vetvén reájok, és mondgya. 
Quam oblationem tu A mely ajándék kérünk Is- 25 

Deus766 in omnibus quae- tenünk hogy mindenben 
sumus benedictam f as- légyen aldot f bé vétessek 
criptam f ratam rationabi- f hellyes f és kedves légyen 
lem t acceptabilemque fa- elötted, ugy hogy ate ked-
cere digneris ut nobis cor- ves Fiadnak. a mi urunk 30 

pus f et sangvis t fiat dilec- Jesus kristusunknak testé-
tissimi Filii tui Domini vé t- és vérévé vállyék né-
nostri Jesu christi. Amen künk. [225b:] 

765 keresztelésekre. [Első r-r-ből javítva.] 
766 Deus [D-d-ből javítva.] 

827 

s. Aug. lib 10. de 
Civ Dei Cap 20. 



K767 Miért mondgya apap anyi féle képen az Istennek. 
hogy az az ajándék áldot legyen. bé vétessék, helyes, és 
kedves legyen ö elötté, mi oka lehet annak.,768 ugy a 
kereszt vetésnek is? 

5 F Mind ezek aszók, nagy értelmet foglalnak magok-
ban, azt már meg mondottuk hogy az Anyaszent egy ház, 
tsak akristus keresztének érdeme által. kér kegyelmet és 
hogy a szenttségek, a kereszt jel nélkül nem munkálod-
nak, amint szent Agoston mondgya. quod signum nisi 

10 adhibeatur. sive frontibus, Credentium, sive sacrificio quo 
aluntur, nihil eorum recte perficitur. 

Benedictam midön akenyeret akristus meg áldá, amaga 
testévéis valtoztatá, azt kérjük tehát, az Istentöl hogy 
mindenhatoságábol hinttse áldását akenyerre, és abora, 

15 amely változtassa azokot akristus testévé, és vérévé, az 
Anyaszent egy ház valamit tsak kérhet az áldozat iránt., 
közönségesen. ezekben a szokban foglallya mikor mond-
gya, in omnibus benedictam., hogy mindenben meg álda-
sék, dehogy jobban ki tessék eza nagy kegyelem., egy 

20 nehány féle szokal mondgya ki kérésit. 
Adscriptam. hogy az oltáron lévö áldozat el vétessek, 

és hogy a magunkbol álló áldozatot meg ne vesse, hanem 
azt el vegye akristuséval együt 

Ratam hogy ami áldozatunk állando, és alhatatos le-
25 gyen. és hogy ugy lehesünk kaptsolva az Istenhez [226a:] 

hogy soha tölle meg ne vályunk 
Rationabilem soha ilyen féle dolgot nem kértek az 

kristus eljövetele elött, mert az áldozat oktalan állatok-
bol állot, amelyeknek nem vplt okoságok, de mostaná-

30 ban azt kérjük Istentöl, hogy az oltáron lévö osttya a 
kristus testévé valtozék., aki is egyedül az okoság, és 

767 [225b:] (K. Mitsoda alelki értelme ennek az imádságnak?) 
K Miért 

768 annak., <(?) ugy a kereszt <(ve) [Törlés a sor végén; új sor elejére, 
két sor közé utólag beírta:] vetésnek is.? 

tract. in joan. 
serm. 18 de temp. 

828 



méltó az imádására, azt is kérjük hogy a magunkbol álló 
áldozat. okoságal. és értelemel. legyen769 fel ékesitve. 
rationabile obsequium. mondgya szent pál, és hogy fede-
zés nélkül valo okos áldozatok legyünk, rationabile sine 
dolo az az, hogy az elménk, akaratunk, szivünk, és min- 5 

den valami bennünk vagyon, tellyeségel. az Isten aka-
rattya alá vettessék, ugy hogy, lelki, és okoságal valo 
ditséretet adhassunk néki. 

Acceptabilemque. hogy kedves légyen, abizonyos hogy 
az Isten elött az ö szerelmes Fiának áldozattya minden- lft 

kor kedves, de kérjük azon. hogy mi töllünk vegye kedve-
sen a kristus áldozattyát. mellyet néki ajánlunk, és hogy 
a magunkbol álló áldozat. hová továb kedveseb legyen 
szemei elött, bé töltvén hivatalinkot, és az ö szent aka-
rattyát, ezeket kérjük tehát hogy vegye kedvesen akristus 15 

teste és vére áldozattyának érdeme által. 
K Miért kérik azt az lstentöl hogy az oltáron lévö 

ostya mi nékünk akristus testévé és vérévé vállyék? 
F. 1 Ezek a szók által az Anyaszent egy ház azt kéri 

[226b:] hogy a kenyér, és abor melyeket ajánlot, akristus 20 

testévé és vérévé vállyék, noha az Anyaszent egy ház azt 
tudgya, hogy a kristus szavainak ereje által. ez aváltozás 
minden bizonyal végben megyen, mind azon által azt 
kéri, hogy ami meg szentelésünkre legyen ez a változás, 
fel találtatik ez az imádság aleg régieb liturgiáiban a 25 

deák., és agörög Anyaszent egy háznak., és szent Basilius 
azt tarttya hogy ezen imádság. Apostoli traditio. 

2. Ez által kegyelmét kérjük az Istennek, hogy méltán, 
és üdveségünkre vehesük akristus testét, és vérét. 

18. Consecratio. 30 

K Mitsoda imádságot mond apap a fellyeb meg mon-
dot imádság után? 

F Meg szenteli akenyeret és abort. 
K Miképen tselekeszi ezt a szentelést? 

769 legyen [en - beszúrás világosabb tintával.] 

rom. 12 

libr. de spiritu 
sancto 
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F A kristus nevében, és azö szavai által, vagy is inkáb, 
nem ö, hanem akristus áldgya meg az ö szája által, mivel 
apap nem tselekeszik egyebet, hanem a mit akristus tsele-
kedet és mondot, veszi akenyeret, és azután apohárt, 

5 valamint akristus vette, fel emeli az ég felé szemeit. vala-
mint ö tselekedet, meg áldgya a kenyeret. és azután 
abort. hálákot adván az Istennek., a kristus eszerént 
tselekedet, el mondgya azokot a szokot, melyeket akris-
tus mondot, és azon szók által el változ-[227a:]tattya 

10 valamint akristus, akenyeret.,770 és a bort, a kristus valo-
ságos testévé, és vérévé, és a mise vége felé meg szegi a 
kenyeret, és el osztogattya771 valamint a kristus meg 
szegte, és el osztogatta. 

Minek utánna pedig azok az Isteni szók azt a meg 
15 foghatatlan változást tselekedték volna., a pap fel emeli 

ezt a szent áldozatot hogy a nép imádgya, és ezen tseleke-
detével, elönkben adgya akristusnak. a keresztre valo fel 
emeltetésit. 

K A görög Anya szent egy házban eszerént megyené 
20 végben a Consecratio.? 

F Igen is eki tettzik aliturgiákbol, mind azon által 
mostanában az a, külömbözés vagyon közöttök, és mi 
közöttünk, hogy nálok a Consecratiohoz valo szokat fel 
szoval mondgyak, a nép az Ament feleli, mi nálunk pedig 

25 már egynehány saeculumoktol fogvást akristus szavait 
lassan mondgyák. és a nép semit nem felel. azt mondám 
hogy egy nehány saeculumoktol fogvást, mert az elött a 
deák Anyaszent egy házban is fel szoval mondották. 
valamint agörögöknél, és a nép az ament felelte. a mosta-

30 ni szokás szent, és nem ók nélkül rendeltetet 
K Miért mutattya fel a pap a kristus testét és vérét a 

Consecratio után. 
F 1 A kristus testének a kereszten valo fel emeltetésé-

770 akenyeret., [Első e-o-ból javítva.] 
771 el osztogattya [sz-/-ből és megkezdett r-ből javítva.] 
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nek emlékezetire., 2. hogy anép imádgya a kristust, a 
ke[227b:]nyérnek, és a bornak szine alat. 

K Régi szokásé a, hogy a kristus testét fel mutassák. 
a Consecratio után? 

K Ezt a szokást aleg régieb deák, és görög liturgiákban 5 

meg láthatni., de a misében hogy mitsoda hellyen mutas-
sák fel., a nem volt mindenüt egyenlö képpen, mivel 
agörögöknél a Communio elött mutattyák fel, romában 
régenten a mi Atyánk elött mutatták fel, amint azt meg 
fogjuk mondani, a kehelynek fel mutatása különösön se 10 

nem oly régi, senem oly közönséges szokás. mint az 
osttyának fel mutatása, még mostanában is a Carthusia-
nusok az ostyát fel emelik a Consecratio után valamint 
mi, de a kelyhet akor fel nem emelik. 

Card Bona liturg iib 2. Cap 13. s. Aug. in ps. 98. n. 9. 

K Mit kel anépnek tselekedni mikor azur testét és vérét 15 

fel mutattyák? 
F Félelemel. és tisztelettel kel imádni akristust, és irgal-

maságát kel kérni. 
19 unde et memores. 

K Mitsoda imádságot mond apap a Consecratio után? 20 

F A kristus testét és vérét az ístennek ajánlván ezeket 
azimádságokot el mondgya. 

Minek utánna apap már el mondotta ezeket a szavait 
a kristusnak. [228a:] 

Haecquoties772 cumque Valamikor ezeket tselek-25 

feceritis. in mei memoriam szitek, az én emlékezetem-
facietis. re tselekedgyétek. 

E szerent követi imádságát. 
Unde et memores Domi- A honnét uram mi ate szol-

ne nos servi tui, sed et gaid és ate sz.774 néped, a 30 

plebs773 tua, sancta. ejus- te Fiadnak a mi urunk Je-

772 quoties {qu) cumque 
773 blebs [íráshiba; a variánsban plebs] 
774 sz. néped, [sz. - beszúrás.] 



dem Christi Filii tui Domi- sus kristusunknak. boldog 
ni nostri tam beatae passi- szenvedésinek, fel támadá-
onis nec non et ab in feris sának. menyben meneteli-
resurectionis, sed et in Coe- nek, emlékezetire ajánlyuk 

5 lo gloriosae ascensionis szent Felségednek ate töl-
offerimus praeclarae Ma- led vett ajándékokbol a 
jestati tuae. de tuis donis, tiszta f ostyát, szent f os-
ac datis hostiam | puram, tyát, makula nélkül valo f 
hostiam sanctam, hostiam ostyát. azörök életnek 

10 t immaculatam panem f szent t kenyerit. és az örök 
sanctum vitae aeternae et boldogságnak f pohárát. 
Calicem f salutis perpe-
tuae. 

K Miképen lehet meg érteni ennek az imádságnak az 
15 értelmét? 

F 1 Ezek a szok mi ate szolgaid és ate szent néped. meg 
mutattyák hogy a népnek ugy valamint apapnak el kel 
mondani ezt az imádságot, ebböl ki is tettzik amint már 
sokszor meg mondottuk, hogy a mise áldozattya ugy a 

20 népé, valamint a papé,. ezért is kel néki azt ajánlani 
apapal. 

2. A Consecratio után valo kereszt vetéseket nem azért 
tselekeszi a pap. hogy azt meg áldaná. hanem azt akarja 
azokal meg mutatni, hogy a kristus testének. és vérének 

25 ajánlása, melyeket mi ajánlunk amisében. akereszten 
lévö. [228b:] Aldozatért hasznos és érdemes. 

3. Noha az Anyaszent egyház azt hiszi hogy a kenyér 
a kristus testévé változot.,és hogy nintsen már kenyér az 
ostyában, mind azon által az ostyát szent kenyérnek 

30 nevezi, mert a kenyér név alat közönségesen minden féle 
eledel értödik és a kristus maga mondgya magárol Én 
vagyok azélö kenyér. ugyan ezt az élö kenyerét, és ezt a 
menyei eledelét az örök életnek, ajánlya az Anyaszent 
egyház. 
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20. Supra quae 
K Mitsoda imádság következik az után? 
F Azon kéri az Istent a pap hogy vegye kedvesen azon 

elö kenyérnek ajánlását, és az üdveségnek pohárát. 
Supra quae propitio, ac Méltoztassál uram kedve- 5 

sereno vultu respicere di- sen venni az életnek ezt a 
gneris et accepta habere, si- kenyerét. és üdveségnek 
cuti accepta habere digna- ezt a pohárát, és tekénts 
tus es munera pueri tui kegyeségel ezekre, vala-
Abel., et sacrificium Patri- mint kegyeségel vetted ate 10 

archae775 nostri Abrahae. szolgádnak Abelnek, aján-
et quod tibi obtulit sum- dékát, és az Abrahám776 

mus sacerdos tuus Melchi- áldozattyát, és ate fö pa-
sedech. sanctum sacrifici- podnak melkisedeknek 
um immaculatam hostiam. tiszta ostyábol álló szent 15 

áldozattyát. 
K Midön az Anyaszent egy ház azon kéri az Istent 

hogy kedvesen vegye akristus testét, és vérét melyeket 
nekie ajánlunk, és hogy azokot kegyelmes szemekel te-
kinttse, akoron a kristus iránt imádkoziké? 20 

F Nem. hanem mi érettünk, mert mint ha azt mondaná 
|229a:] az Istennek, irgalmaz mi nékünk akristus testéért 
és véréért, amelyeket ajánlunk néked. 

Magyarázat. 25 

A bizonyos hogy az Abel. Ábrahám, és a Melkisedek 
Aldozattyok. azért volt kedves Isten elött, mert akristus 
áldozattyát jelentették, meg is bántanok akristust hogy 
ha azt kérnök az Istentöl, hogy vegye az ö testének, és 
vérének áldozattyát oly kedvesen., valamely kedveségel 30 

vétte azokot a régi áldozatokat., hogy ha tsak magokban 
tekéntenök azokot az áldozatokot, ennek az imádsagnak 
pedig ez az értelme. 

775 Patriarchae [Második r-n-bő\ javítva.] 
776 Abrahám (ajándékját,) áldozattyát, 
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Mint hogy tsak azért vetted kedvesen az Abel Melkise-
dek. és az Ábrahám. áldozattyokot, mert azok arégi 
áldozatok, azt az áldozatot jelentették. amelyet a mai 
napon ajánlunk néked, és hogy ugyan ezen áldozatra 

5 valo nézve is tekintettel kegyelmes szemel reájok, kérünk 
tekints kegyelmes szemel mi reánk is. mi akik azt avalo-
ságos áldozatot ajánlyuk néked, amelyet jelentették a 
régi áldozatok. 

K Az Anyaszent egy ház miért tészen emlékezetet az 
10 Ábel. Abrahám, és a Melkisedek Áldozatyokrol. és nem 

az Aaron áldozattyárol.? 
F Mert ez a három szent mind magokban., mind áldo-

zatyokban inkáb jelentették akristust, és az ö Aldozat-
tyát, mint sem az ó testamentumbéli áldozatok, az irás 

15 akristust Melkisedek szerént valo, és nem Aaron szerént 
valo fö papnak nevezi. 

[229b:| Magyarázat. 
Abel. azö ártatlanságáért, azö ártatlanul. valo meg 

öletésiért, buzgo és hüségel valo áldozatiért, az ártatlan 
20 kristust jelentette, akit is asidok irigységböl ölék meg, és 

aki még születésekor ajánlá maga magát áldozatul Isten-
nek, 

Ábrahám. a minden hivök Attya, az ö íiát Isákot. fel 
Áldozá, és azt mint egy aholtak. közül777 viszá veszi, 

25 a mint szent Pál mondgya., akristust jelentette. aki által 
vettük mi ahitet, és aki engedelmeségböl. ahalálra adta 
magát, egyszersmind, mind pap, mind Áldozat lévén, de 
ollyan áldozat. a ki maga magát fel támasztotta. 

Melkisedek. ugy mint pap., és ugy mint abékeségnek 
30 és az igasságnak királlya., akristust jelentette, aki az 

öröktöl fogva valonak papja volt, aki Aaronál fövebb 
pap volt, és olyan pap, a ki az Istennek kenyérel, és boral 
áldozot, agyözedelem után,. 

777 közül [z - valószínűleg megkezdett /-ből javítva.] 
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Fel778 találtatik eképen ezen három áldozatokban an-
nak az áldozatnak figurája, a melyet akristus még szüle-
tésekor kezdette el. a kereszt fán fel áldozta, és a menyek-
ben bé töltötte, és a melyet még mostanában is gyako-
rollya az oltárokon, igen nagy böltseségel. tselekeszi te- 5 

hát az Anyaszent egy ház, hogy emlékezetet tészen erröl 
a három áldozatrol. [230a:] 

21 Supplices te rogamus. 
K Mitsoda imádság következik az után? 
F A pap meg hajtván alázatoságal magát., akövetke-10 

zendö imádságot el mondgya 
Supplices te rogamus Minden hato ur Isten alá-

omnipotensDeusJubehaec zatosan kérünk tégedet, 
perferri per manus sanc- hogy ezek ate szent Angya-
ti Angeli tui, in sublime al- lod által. szent Felséged l5 

tare tuum, in Conspectu eleiben bé mutattassanak. 
Divinae Majestatis tuae, ut ugy hogy mindnyájan va-
quotquot ex hac altaris lakik eröl az oltárol resze-
participatione sacro sanc- sülunk. ate Fiadnak 
tum Filii tui Corpus et szenttséges testében, és vé-20 

sangvinem sumpserimus, rében, minden menyei ál-
omni bcnedictione Coelesti dásal. és kegyelemel bé töl-
et gratia repleamur. per tessünk a mi urunk Jesus 
eundem christum Domi- kristus által Amen 
num nostrum Amen 25 

K Mitsoda értelemel kel érteni ezt az imádságot? 
F Ennek az imádságnak az értelme olyan nehéz és 

titkos hogy akik azt magyarázni akarták ennek elötte 
kilentz száz esztendövel., azt véghez nem vihették, ki is 
foghattya meg ezeket a mély, és tsudálatra mélto szokot 30 

A betü szerént valo értelme ennek az imádságnak azt 
adgya elönkben, mint ha az Anyaszent egyház azon kér-
né az Istent hogy az oltáron lévö testét és vérét a kristus-

77s Fel <F> találtatik 
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nak maga eleiben vitesse akristusnak, az Angyal779 által, 
de mint hogy az Anyaszent egy ház azt hiszi hogy a 
kristuson kivül senki más780 arra [230b:] nem érdemes, 
hogy azt bé mutassa, azért ugyan akristust is kéri. hogy 

5 ö mutassa bé az oltáron lévö ajándékokot, de mitsoda 
Angyal781 által,? anagy tanátsbéli Angyal által, az Anya-
szent egyház, akristushoz valo nagy tiszteletire, és szere-
tetire valo nézve, nem méri akristust nevezni, hanem az 
Angyal név alat nevezi., amely szó, Angyal. követet té-

10 szen, akristus az a fö követ és Messiás az az követ, ennek 
atsudálatos imádságnak értelmét eszerént kel pedig ér-
teni, 

Kérünk nagy Isten tégedet, hogy a kristust akit ezen 
az óltáron ajánlunk néked, és aki szüntelen ajánlya ma-

15 gát erettünk az égben, hogy a kristus, ate szent Angya-
lod, anagy tanácsbéli Angyal. ö maga mutassa bé néked 
menyekben. amaga testét és. vérét, a mellyeket mi itt 
eföldön ajánlunk néked, ami szivünknek buzgoságával 
együt. ugy hogy részesülvén 782 Fiadnak testében, és 

20 vérében, bé töltessünk menyei áldásal. és kegyelemel. 
azon mi urunk Jésus kristus által. 

22 Memento a holtakért. 
K Mitsoda imádság következik ezután? 
F A holtakért valo imádság eszerént. 

25 Memento etiam Domine Emlékezel meg uram szol-
famulorum, famularum- gaidrol. és szolgáloidrol is. 
que tuarum. N.N. qui nos N.N. akik bennünket meg 
praecesserunt cum signo fi- elöztenek ahitnek szent-
dei et dormiunt in somno tségével, és kik abékeség-

30 pacis. nek álmában nyugosznak. 
[231a:I 

779 Angal [Angyal] 
780 más (arra) arra 
781 Angyal [A-a-bó\ javítva.] 
782 részesúlvén [M—tí-ból javítva.] 
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It apap meg állapodván egy kevesé. az Istennek aján-
lya név szerént az olyan holtakot, a kikért különösön 
akar imádkozni, és az után ismét mondgya. 

Ipsis Domine et omni- Kérünk uram adgyad 
bus in christo quiescenti- ezeknek és mind azoknak. 5 

bus locum refrigerii, lucis kik a kristusban nyugosz-
et pacis, ut indulgeas de- nak a világoságnak és abé-
precamur, per eundem keségnek helyét., a mi 
Christum Dominum no- urunk Jesus kristus által 
strum Amen Amen 10 

K Miképen kel érteni ezt az imádságot? 
F l.783 Az Anyaszent egy ház nem ajánlya közönsége-

sen az egész holtakért, a szent Aldozatot. hanem tsak 
azokért akik ahitben és az Isten békeségében holtak meg, 
de akik még nintsenek avilágoságnak, és abékesegnek 15 

helyében., ez igy lévén nem ajánlya a boldog lelkekért, 
akik a784 világoságnak, és a békeségnek helyében van-
nak, se a kárhozot lelkekért. a kik az Istennek haragjá-
ban holtak meg. 

2. Az Anyaszent egy ház minden misekben imádkozik 20 

közönségesen az egész purgatoriumban lévö lelkekért. 
ámbár különösön nevezen is némelyeket közüllök. 

3. Tsudálhattyuk it a földön lévö Anyaszent egy ház-
nak azt az Isteni egyeségit, aki akristus által ajánlya 
magát az Istennek áldozatul., aki meg egyezvén a menyei25 

Anyaszent egyházal., együt tészi véle ezt az ajánlást, és785 

kéri az Istentöl apurgatoriumban lévö Anyaszent egy-
háznak meg szabadulását. ugy hogy ez a három Anya-
szent [231b:] egy ház meg egyezvén menyekben az ö fejek 
a kristus Jesus alat, egy szivel. egy szoval szeresék., di-30 

tsérjék, áldgyák és ditsöittsék az Istent örökké, ugyan 
tsak erre is tzéloz a mise szent Áldozattya. 

783 1. [Beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
784 a ^l) világoságnak, 
785 és ^a) kéri az Istentöl [Törlés a sor végén.] 
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K Régi szokásé ahalotakért imádkozni amisekor? 
F Ez az imádság fel találtatik mind agörög, mind a 

deák leg regieb liturgiákban, ezt az Apostoli traditiobol 
vettük, amint már ezt meg bizonyitottuk másut. 

5 23 Nobis quoque peccatoribus 
K Mitsoda imádság következik ezután? 
F Ezen imádság. 
Nobis quoque peccato- Minékünk is bünös szolga-

ribus famulis tuis de multi- idnak kik ate irgalmasá-
10 tudine miserationum tua- godnak sokaságaban786 

rum. sperantibus, partem bizunk, méltoztassál. min-
aliquam, et societatem do- ket részesiteni társaságok-
nare digneris. Cum tuis ban., a te szent Apostolid-
sanctis Apostolis. et nak és Martyrumidnak, 

15 martyribus, Cum Joanne, Janosal. Istvánal. Mátyá-
stephano, Matthia, Barna- sal. Barnabásal., Ignátzal, 
ba, Ignatio. Alexandro, sándoral. Marcellinusal. 
Marcellino, petro, felicita- peterel, felicitasal., perpe-
te, perpetua, Agatha, lucia, tuával. Agathával. lucia-

20 Agnete, Caecilia, Anasta- val. Agnesel. Caeciliával. 
sia, et omnibus sanctis tuis, Anastásiával. és minden 
intra quorum nos Consor- szenteidel, akiknek társa-
tium. non aestimator meri- ságokban noha nem érde-
ti, sed veniae quaesumus. melyük. [232a:] lenni, de 

25 [232a:j largitor admitte, végy oda minket irgalma-
per Dominum787 nostrum ságodbol. a mi urunk Jesus 

kristus által. 
Perquem haec omnia A ki által mindeneket te-

Domine semper bona Cre- remtesz, szentelsz. f éltesz, 
30 as, sanctificas f. viviíicas f. f áldasz f és nékünk adtz. 

benedicis. f et prestas no- minden jókót, ugyan ö f 
bis. per f ipsum, et f cum általa, ö f véle, és ö f ben-
ipso. et f ipso. est tibi Deo ne illet tégedet minden tisz-

786 sokaságaban [k-g-ből javítva.] 
787 Dominum [D~d-bő\ javítva.] 
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Patri. f omnipotenti, in tesség, és ditsöség. oh' 
unitate spiritus t sancti, mindenhato Atya Isten. a 
omnis honor et gloria per szent lélekel egyetemben, 
omnia saecula saeculorum. mind örökön öröké Amen. 

K Mitsoda szövettsége lehet ennek az imádságnak. az 5 

elöbenivel. 
F A pap minek utánna azon kérte volna az Istent hogy 

a purgátoriumban lévö lelkeket vigye a szentek társasá-
gában. hasonlo kegyelmet kér. a földön lévö Anyaszent 
egy háznak, 10 

K Miért veri apap a melyét midön azt mondgya miné-
künk is bünös szolgaidnak? 

F Hogy meg mutassa külsö képen is mitsoda alazato-
ságal és töredelmeségel mondgya ezeket a szokot apubli-
canus példájára. 15 

K Miért kérjük az Istentöl. hogy vegyen szentei közi 
bennünket nem a mi érdemünkböl hanem az ö kegyelme-
ségéböl és irgalmaságábol.? [232b:] 

F Mert az Anyaszent egy ház azt tudgya 1. hogy ha az 
Isten irgalmaság nélkül fontolná meg tselekedetinket,20 

senki ö elötte nem üdvezülhetne. 
2. Hogy az örök életet az Isten nem ugy adgya az 

embernek mint adoságul. hanem kegyelméböl, és irgal-
maságábol. valamint szent Pál mondgya Gratia Dei vita 
Aeterna azt mi meg érdemelhettyük., de a mi érdemünk 25 

tsak tisztán a kristus által valo kegyelméböl és irgalmasá-
gabol vagyon az Istennek 

K Mitsoda értelme vagyon ezeknek a szóknak, a mi 
urunk Jesus kristus által, aki által teremtetted ezeket a 
jókot, ezeket meg szenteled, ezeket élteted. ezeket meg 30 

áldod, és ezeket nékünk adod. 
F Hogy ezeket jól meg lehesen érteni, azt meg kel 

tudni, hogy régenten, acanon végín. az oltárnál, gyümöl-
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tsőt788 veteményt, tejet, mézet, hust. és más egyéb effélé-
ket meg szentelték, azért hogy szentül költhessék azt, a 
mit az Isten az emberek eledelére rendelt., valamint még 
mostanában is sok helyeken husvét napján. bárányt szen-

5 telnek meg mise után, ezekre mondotta tehát a pap eze-
ket a szokot, a ki által teremtetted ezeket ajókót. &c. 
mivel minden meg áldatot és szenteltetet akristus által, 
de idövel., hogy a mise rövideb legyen, a mise utánra 
halasztották az eledel szentelésit, mind azon által, az 

10 ahoz valo imádsá-f233a:jgokot. meg tartották, mivel eze-
ket a szokot, igen szép lelki értelemre is lehet magyarázni 
eszerént. 

A kristus által Teremted, minden nap a kenyeret, és 
abort, melyek szükségesek az áldozathoz, mindenek is a 

15 Fiu által teremtettek. azokot meg szenteled. az Eucharis-
tiában., azokot élteted, mivel a Consecratio elött. élet 
nem lévén bennek. élö kenyérré, és életet adó eledelé 
változnak, a Consecratio után, azokot meg áldod,189 

mert a kenyér és abór akristus testévé és vérévé változ-
20 ván, az Isten ditsöségire valo790 áldot áldozattá lesznek. 

és szüntelen valo áldására az Anyaszent egy háznak, 
nékünk adod azokot a Communioban ahol veszük akris-
tusnak valoságos testét, és vérét. 

K Mitsoda értelme vagyon ezeknek a szoknak ebben 
25 az imádságban. ö általa, ö véle, és ö benne, minden 

tiszteiet és ditsöség tégedet illet, óh' minden hato Atya 
Isten. a szent Lélekel. együt mind örökön örökké Amen.? 

F Ennek az értelme az, hogy tsak akristus áldozattya 
tiszteli méltán az Istent., és hogy tsak a kristus által., a 

30 kristusal. és akristusban lehet az Istent ditsérni, akristus 
által mert egyedül ö aközben járó, tsak egyedül., ö általa 

788 gyümöltsőt [tsőt - sor eleji margóra írva, világosabb tintával, 
elválasztás után; valószínűleg nem Mikes írása.] 

789 özo-kot meg áldod, [Új sor elején nem folytatta az aláhúzást.] 
790 valo [a-o-ból javítva.] 
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is tettzhetünk Istennek, a kristusal mert az Istennek nem 
lehet tettzeni, hogy ha a kristusal. egyesek nem vagyunk. 
és ö hozája egészen nem kaptsollyuk magunkot; akristus-
ban [233b:| mert az Isten kedvében nem lehetünk hogy ha 
az kristusban nem vagyunk oltva mint tagjai. 

K Miért tsinál keresztet a pap az ostyával a kehelyre 
midön ezeket a szokot mondgya, ö általa, ö véle, és ö 
benne.? 

F Az által meg mutattya hogy tsak a kereszten lévö 
áldozatnak ereje által. tiszteltetik az Isten. 10 

K A pap miért emeli fel egy kevesé az osttyát és a 
kelyhet. midön ezeket a szokot mondgya tégedet illet 
minden tisztelet és ditsöség.? 

F Azzal meg akarja mutatni hogy tsak a kristus által. 
akristusal., és a kristusban. tiszteltetik és ditsöitetik a 15 

szent Háromság. sok helyt szokás tsengetni ezen másod-
szori fel mutatásra. 

Magyarázat 
A tizen kettödik saeculum elött nem volt a misekor 

más fele791 mutatás hanem ez, és akoron anyira fel mu-20 

tatta a pap a kristus testét, és vérét, hogy anép láthatta 
és imádta akristust,. idövel a Consecratio után valo fel 
mutatás szentül szokásban vétetödvén, ezt a második fel 
mutatást el kezdék hagyni, és mostanában tsak egy keve-
sé emeli fel apap a kelyhet az ostyával együt., és sok 25 

helyeken tsengetnek, a mely igen régi szokástol maradot. 
ugyan ezért is meg mostanában sok helyeken akik a mise 
alat szolgálnak. ezeket mondgyák, Ave salus, Ave vita, 
Ave redemptio nostra,.: [234a:] üdvözlégy. mi üdvesé-
günk,, mi életünk, és mi meg váltonk, 30 

K Mit kel a népnek mondani ezen imádság alat, nobis 
quoque peccatoribus.? 

F 1 Az Isten irgalmaságát kel kérni töredelmes lélekel. 
és kegyelmét hogy a szent martyrok társaságában tegye 

191 fele [féle] mutatás \fel mutatásbtA javítva az e beszúrásával.] 
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öket. 2, hálákot kel adni Istennek a kristus által., velünk 
tett jó tétemenyiért. 3. imádni kel az Istent akristus által, 
akristusal. és a kristusban., a midön apap fel emeli 
akellyhet,792 az ostyával együt. 

5 K A pap a Canonban lévö imádságokot mind lassu 
szoval mondván, miért mondgya fel szoval. ezeket a 
szokot per omnia saecula saeculorum mind örökkön 
örökké.? 

F Ezek a szok bé fejezések a fellyeb valo imádságok-
10 nak: a melyeknek avégin apap fel emeli szavát azért hogy 

a nép véle meg egyezék, és jóvá hadgya ezel a feleletivel 
Amen. mind azt valamit apap kért az Istentöl, mivel 
amint már azt meg mondottuk valamit apap kér, azt 
mind a nép nevében kéri. 

15 24. Pater noster793 Libera nos. 
K Mitsoda imádságot mond ezután apap.? 
F A mi Atyánkot, a melynek másut meg lehet látni a 

magyarázattyát. 
K Miért mondgya apap ezeket a szókot.794 minek 

20elötte a mi Atyánkot el kezdgye. [234b:] 
Praeceptis salutaribus Ezt az imádságot üdvesé-

moniti, et Divina instituti- ges parantsolatbol, és Iste-
one formati audemus Di- ni szerzésböl vévén., azért 
cere. is mérészellyük néked 

25 Pater noster. &c. mondani Mi Atyánk. &c. 
F Azt akarja velünk meg értetni hogy ez az imádság 

ollyan nagy és szent, hogy ez által bizodalomal mehetünk 
az Isten eleiben, a melyet el sem mernök mondani, hogy 
ha a kristus azt nem parantsolta volna 

30 K Miért hogy sok helyeken a diaconus apaténát mu-
tattya anépnek a midön a mi Atyánkot mondgyák.? 

F Azal anépnek akarja tudtára adni hogy a Commu-

792 akellyhet, [//-rc-ből? javítva.] 
703 noster [e-o-ból javítva.] 
194 szókot. [Az ó ékezete inkább pont, mint vessző; o jav.] 
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nionak az ideje795 közelget, a melyhez készülni kel., 
mivel régentén796 a paténa olyan táll volt. amelyben 
tették a kristus testét. es onnét osztogatták a népnek.. 

K Miért tarttya az oltár elött a subdiaconus apaténát 
az offertoriumtol fogvást. a mi Atyánknak végiig. akezé- 5 

ben? 
F A paténa szükséges lévén az offertoriumkor, mivel 

arra teszik a kenyeret amelyet meg szentelik, az offertori-
um után. a kenyeret az oltárra teszik, azért már akor a 
paténa nem lévén szükséges a Communioig., a sub diaco- 10 

nus tarttya mind addig bé fedezve. akis misekben pedig 
a Corporale alá teszi apap. 

K Mitöl vagyon hogy apap fel szoval mondgya ami 
Atyánkot a misekor, egyébkor pedig rend szerént tsak 
lassant mondgya, ugy a hiszek egy Istent is tsak a mise- 15 

kor mondgya [235a:] fel szoval.? 
F Hogy jól meg lehesen felelni erre a kérdesre. azt meg 

kel tudni hogy régenten a közönségesen valo gyülekezet-
ben ahol a hitetlenek és a Catechuménusok jelen lehettek, 
fel szoval a mi Atyánkot., se a hiszek egy Istent soha nem 20 

mondották, mivel ö elöttök el titkolták atitkokot, nem 
lévén érdemesek azoknak reszesülésében, attol is tartot-
tak, hogy azokal viszá ne élyenek, és tsufságra ne fordit-
tsák, azért tsak akor is tanitották a Catechumenusokot 
a Mi Atyánkra, és a hiszek egy Istenre, midön már azok 25 

közé számlaltattak, a kiket nevezték, Competentes. az az, 
akik már elegendö képen meg probáltattak, és akik a 
kereszttséget fel vehették. ezek tehát meg tanulván a mi 
Atyankot, és a Hiszek egy Istent. fel szoval könyvnélkül 
mondották el azokat kereszteltetések elött., és ezt nevez- 30 

ték reddere symbolum, reddere orationem Dominicam. az 
az, visza adni, vagy el mondani a mi Atyánkot. Ez igy 

195 az ideje [Sor alatti beszúrás; nem Mikes írása.] 
796 régentén [A második é ékezete halványabb. Mikes másutt régen-

ten alakot használ.] 
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lévén azt mondám. hogy egyéb Isteni szolgálatokon jelen 
lehettek a Catechumenusok., azért lassan is mondották 
a mi Atyánkot és a Hiszek egy Istent; de a Misekor 
éneklették. vagy fel szoval mondották, mert az Évangyé-

5 lium után a Catechumenusok ki mentenek agyülekezet-
böl. tsak a hivek maradtanak, az olyan klastromokban 
ahol tsak a szerzetesek vannak jelen., az Isteni szolgála-
tokban., a mi Atyánkot mindenkor fel szoval mondgyák, 
valamint tselekesznek mostanában is mind azok kik a 

10 szent Benedek797 |235b:] reguláját követik, ezt a régi 
szokást követi tehát. mostanában is az Anyaszent egy-
ház. 

A pap el végezvén a mi Atyánkot. a nép feleli sed libera 
nos a malo, de szabadits meg minket agonosztol., azután 

15 a pap feleli Amen. 
K A nép minek utánna el mondotta volna fel szoval. 

az utolso részit a mi Atyánknak, apap miért feleli reája 
az Ament tsak lassan? 

F Már ennek az okát meg mondottuk a midön az 
20 Ament meg magyaráztuk a mi Atyanknak a végin, azt is 

el mondhatni hogy itt az Amen. anyit tészen mint ha 
apap azt mondaná. igen is Istenem. az egész gyülekezet-
nek. nevében kérlek hogy szabadits meg minket agonosz-
tol. a melyet még bövebben kéri a következendö imád-

25 ságban 
Libera nos quaesamus Kérünk uram szabadits 

domine ab omnibus798 meg minket. az el mult, 
malis praeteritis, praesenti- ajelen valo és799 ajövendö-
bus et futuris, et interce- béli minden féle gonosz 

30 dente Beata800 et gloriosa tol., és a Boldogságos szüz-
semper virgine Dei genitri- nek, és ate boldog Aposto-

757 Benedek [d-k-ból javítva.] 
798 omnibus [n - megkezdett 6-ből javítva.] 
799 és [s (hosszú J) í-ből javítva.] 
800 Beata [A szóvégi a - olvashatatlan törlés, ill. tintafolt fölé írva.] 
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ce Mariá, Cum beatis lidnak, Péter, Pál, András-
Apostolis tuis Petro et Pau- nak. és minden szenteid-
lo. atque Andrea, et om- nek esedezések által, adgy 
nibus sanctis da propitius békeséget nékünk ami nap-
pacem in diebus nostris ut jainkban, ugy hogy ate ir- 5 

ope misericordiae tuae. ad- galmaságodnak segittségé-
juti., a peccato simus vel,. büntöl mindenkor 
sem[236a:]per liberi, et ab szabadosok [236a:J lehe-
omni perturbatione securi, sünk és minden nyomoru-
per Dominum nostrum Je- ságokban meg segitessünk, ,0 

sum Christum Filium tu- a te Fiad ami urunk Jesus 
um, qui. tecum801 vivit et kristus altal, ki te veled él, 
regnat in unitate spiritus és uralkodik a szent Léle-
sancti Deus., per omnia kel egyetemben mind 
saecula saeculorum Amen. örökkön örökké Amen 15 

K Mellyek azok. az el mult, jelen valo, és következen-
dö gonoszok. a melyektöl valo meg szabadulást kérünk? 

F Az el mult gonoszok a vétkek. ajelen valo gonoszok 
a belsö vagy külsö kisértetek, akövetkezendö gonoszok, 
a vétekért valo örökös vagy ideig tarto büntetések, ugyan 20 

ezért is az Anyaszent egy ház minden kérésit tsak kettö-
ben foglallya, a vétektöl valo meg szabadulást. és a béke-
séget., a vétektöl valo meg szabadulást, mivel igazán 
szolván, avéteknél nintsen nagyob gonosz., és atöbbi 
mind ettöl származnak, a békeséget mivel minden jó. 25 

ebben foglaltatik., és minden erre tzéloz, tsak akor va-
gyunk békeségben, midön avétektöl meg szabadulunk, és 
annak rabságábol meg menekedünk. mivel a más féle 
békeség tsalárd és hamis; a hamisaknak nintsen békesé-
gek mondgya az ur. 30 

K A pap miért tsinál keresztet a paténával minek elötte 
ezeket mondgya, adgy békeséget nekünk. 

F Meg akarja velünk értetni, hogy tsak akereszt által 
lehet békeségünk. 

801 tecum (Utána kimaradt Mikes kéziratában: vivit; a variánsban 
hosszabb rész hiányzik.] 

Isai. 11.8. 
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[236b:] Magyarázat 
A paténa jele. és eszköze abékeségnek, mivel az ollyan 

táll. amelyre teszik a kristus testét., a kit a békeség jeleül 
osztogattyák el., ugyan ezért is tsokollya meg a pap a 

5 paténát, a midön az Istennek mondgya; adgy békeséget 
nekünk. 

K Az Anyaszent egy ház miért kéri a szenteknek esede-
zéseket, föképen, a Boldogságos szüzét, szent Péter, szent 
Pál, és szent Andrásét midön békeséget kér. Istentöl a 

10 kristus által.? 
F Azért hogy az Isten hamaréb meg halgassa. ugyan 

ezért is nevezi a szentek közül azokot akik által adta leg 
inkáb az Isten azö valoságos békeségit.802 az emberek-
nek, a Boldogságos szüz Annya volt a békeség Istenének, 

15 ahárom fö Apostolok pediglen az egesz világon hirdették 
abékeséget akristus nevében. 

25 fractio panis. 
K Miért szegi meg apap a kenyeret. a fellyeb meg 

mondot imádság után.? 
20 F 1 A kristus példájára valo nézve, a ki meg szegé a 

kenyeret minek elötte el osztogatta volna., és azért is 
hogy kövesse az egész Anyaszent egyháznak mindenkori 
szokását. az Apostoloktol fogvást. 

1 Cor. 10. 16, st Greg. naz. epist 240. ad Amphilochium s. Aug, epist 59803 ad paulinum. 

2. A pap meg szegi a kenyeret az imádságnak vége 
25 felé,804 amelyben az Isten békeségit kéri, meg akarván 

nékünk mutatni hogy |237a:| a kristus azért áldozta fel 
magát akereszten, és azért adgya magát az oltári szent-
tségben hogy nékünk békeségit adgya, és bennünket meg 
szabadittson minden gonosztol. 

802 békeségit. [s (hosszú /) /-ből? javítva.] 
803 epist 59 [9 - javítva.] 
804 vége féle, [Ékezethiba; helyesen: végefelé] 
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K Az osttyát meg szegvén, meg szegiké. akristus tes-
tét.? 

F Azt másut is meg mondottuk. hogy akristus testét 
meg nem szegik, hanem az osttyában ami láthato. azt 
szegik meg, az egész szent Atyák ezt tanittyák és hiszik. 5 

K Hány részre szegik az osttyát? 
F A görög Anyaszent egyházban négy részre szegik, 

spanyol országban régenten kilentz részre szegték, mos-
tanában is abban az országban ugy tselekesznek azolyan 
helyen. a hol. azt a szokást követik a melyet nevezik 10 

Mozarabicum. de mostanában az egész Anyaszent egy-
házban tsak három részre szegik. 

K Mitsoda oka lehet ennek a külömbözö szokásnak. 
F A görögök négy részre szegik a kenyeret, egyik rész 

a pap Communiojára valo. a második a nép közül ha 15 

valaki Communicalni akarna, aharmadikát abeteg szá-
mára tarttyák, a negyedikét apap akehelyben teszi. 

A kik pediglen a Mozarabicum szokást követik, ki-
Jentz részre szegik az osttyát, és mindenik résznek a 
kristus titkairol valo nevet adnak, az elso reszt nevezik. 20 

meg teste[231b:]sülésnek a másodikát születésnek, a har-
madikát környül metélésnek,805 anegyedikét meg jelenés-
nek. vagy szinváltozásnak. az ötödikét szenvedésnek. aha-
todikát halálnak. ahetedikét/e/ támadásnak, a nyoltzadi-
kát, akristus menyben valo ditsöségének. és a kilentzedi-25 

két. akristus országának amidön el fog jöni hogy meg 
itéllye az eleveneket, és aholtakot 

A romai Anyaszent egy házban. három részre szegik 
az osttyát, az egyikét akehelyben teszik, a másodikát 
apap806 magának meg tarttya, aharmadikát pedig egy 30 

nehány részre szegték, vagy anép Communiojára, vagy 
a betegek számára, tartották., mivel régenten az oltárra 
valo kenyér. mind vastagab, mind nagyob volt. mint sem 

805 metélésnek, [/-s-ből javítva, és - beszúrás; metésnek volt.] 
806 apap <(magához)> magának 

Card. Bona liturg. 
lib 1 Cap. 11. et 
lib 2. Cap 14. 
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mostanában. Romában még most is meg tartották ezt a 
régi szokást, mert midön a Pápa solemnis Misét mond, 
az osttyát három részre szegvén, az egyik reszt a kehely-
ben teszi, amásodik részel, maga Communical. a harma-

5 dik részt, ket felé osztván, a két diaconusnak osztogattya, 
és apüspök szentelésekor, a fel szentelö püspök az osttyát 
három részre szegvén, az egyik részt a kehelyben tészi, 
amásodikával. maga Communical, és a harmadik részel., 
az uj püspököt Communicáltattya [238a:] 

10 K A pap807 meg szegvén az ostyát. miért mondgya a 
népnek ezeket a szokot? 

pax Domini sit semper Az ur békesége légyen min-
vobiscum. denkor ti veletek. 

F A pap áldást mond a népre akristus testének érdeme 
15 által, ugyan ezért. is ezeket a szokot mondván. három 

keresztet tsinál az osttyával. 
K A pap miért tészen egy részt az osttyábol akehely-

ben? 
F Ezt igy szokta az egész világon lévö Anyaszent egy-

20 ház, aleg régieb liturgiákban ezt fel lehet találni. 
De ennek a szokásnak betü szerént valo értelme a, 

hogy régenten a midön akét szin alat valo Communio 
szokásban volt, agyakorta történt,, hogy nem volt ele-
gendö szentelt bór mind azoknak számokra kik két szin 

25 alat akartak Communicalni, olyankor tehát szenteletlen 
bórt töltöttek akehelyben. és hogy az a bór meg szentel-
tessék. akristus teste által, akehelyben aszentelt osttyá-
nak egy részit tették, a mely részt a Diaconus magához 
vette. amidön a kelyhet meg törölte, valamint még mos-

30 tanában is eztet követik az olyan helyeken ahol két szin 
alá szokták Communicáltatni az oltárnál szolgálo egy 
háziakot. [238b:] 

Ezt a régi szokást mostanában is láttyuk követni nagy 
pénteken, mivel nagy tsötörtökön. az oltári szenttséget 

807 A pap (meg) meg szegvén 
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tsak a kenyérnek szine alat tarttyák meg más naprá, a 
papnak a kinek Communicalni kell, nem Communical-
hat akét szin alat, azért a szentelt ostyának egy részit 
akehelyben teszi, és minek utánna akenyérnek szine alat 
Communicált volna, meg isza akristus testével meg szen- 5 

teltetet bórt. 
A pap akehelyben tévén az osttyát, ezeket mondgya. 
Haec Commixtio et Hogy akristus testének és 

Consécratio Corporis et vérének meg elegyitése és 
sangvinis Domini nostri szentelése légyen nékünk I0 

Jesu christi, fiat accipienti- akik808 azt veszük az 
bus nobis in vitam Aeter- örökké valo életre Amen 
nam Amen 

K Mit tészen ez a szó Consecratio.? 
F Ez a szó it teheti akristus lelkének. és vérének az ö '5 

testével.809 valo titkos meg egyesülésit., mely meg lett az 
ö feltámadásakor; vannak olyan régi Missálék a melyek-
ben ezen ahelyen fel nem találtatik ez a szó Consecratio,. 
hanem illyen formában teszik fel. Haec sacrosancta 
Commixtio. 20 

K Mit kel a népnek tselekedni midön apap meg szegi 
az ostyát, és akristus vérével meg elegyitti.?810 [239a:] 

F 1 Hálákot kel neki adni akristusnak anyi hozánk 
valo szeretetiért., hogy nékünk eledelül adta szent Testét, 
és vérét, 2. azon kel kérni, hogy a két szinnek elegyitése, 25 

mely az ö fel támadását jelenti, légyen Záloga ditsösége-
sen valo fel támadásunknak 

26. Agnus Dei. 
K Mitsoda imádságot mondanak az után? 
F Az Agnus Deit, a melyet a nép énekeli. és a melyet30 

a pap háromszor mondgya el, amelyét vervén. 

808 akik [Szóvégi k - utólagos beszúrás a szóközbe, kissé magasab-
ban.] 

809 testé<nek>vel. 
810 meg elegyitti.? [239a:] <Ezt a régi szokást)> F 1 Hálákot 
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Agnus Dei qui tollis pec- Istennek Báránya811 ki el 
cata mundi miserere nobis. vészed avilág büneit irgal-

Agnus Dei qui tollis pec- maz nékünk 
cata mundi miserere nobis. Istennek Báránya ki el vé-

5 szed avilág büneit irgalmaz 
nékünk. 

Harmadikszor pedig igy mondgya 
Agnus Dei qui tollis pec- Istennek Báránnya ki el vé-

cata mundi dona nobis pa- szed a világ büneit. adgy 
10 cem. békeséget nékünk 

Az Isten Báránya pedig a kristus a mint az irás mond-
gya. 

K Miért mondgyák ezt az imádságot? 
F Ez által a Communiohoz készülnek, régenten há-

15 romszor mondották egy más után Istennek Báránya, 
irgalmaz [239b:] nékünk, de az Anyaszent egy ház rende-
léséböl hét száz esztendötöl fogvást, a harmadik Agnus 
Deire azt felelik. dona nobis pacem,812 adgy békeséget 
nékünk, hogy az Isten békeségit adgya az Anyaszent egy 

20 háznak és a keresztyén Fejdelmeknek. 
K Mit kel a népnek tselekedni az Agnus Dei alat? 
F Lassan, vagy ének szoval kel mondani ezt az imádsá-

got. de nagy hittel. és buzgoságal. 
K Mitsoda imádság következik az után? 

25 F A pap meg hajtván magát. a következendö imádsá-
got el mondgya, kérvén békeséget Istentöl. 

Domine Jesu Christe qui Uram Jesus kristus ki azt 
dixisti Apostolis tuis. pa- mondottad Apostolidnak, 
cem relinquo vobis, pacem békeséget hagyok néktek, 

30 meam do vobis, ne respici- az én békeségemet adom 
as peccata mea, sed fidem néktek. ne tekenttsed az én 
Ecclesia tuae, eamque se- vétkeimet, hanem Anya-
cundum voluntatem tuam szentegyházadnak hitét, 

811 Báránya (qu) ki 
812 do-na nobis pacem, [Új sor elejcn nem folytatta az aláhúzást.] 
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pacificare et coadunare akit is méltoztasál békeség-
digneris. qui vivis et regnas ben és egyeségben meg tar-
Deus per omnia saecula tani, ki élsz és uralkodol 
saeculorum Amen Istenünk mind örökön 

öröké Amen 5 

K Miért mondgya apap ismét ezt az imádságot? 
F Mert mindgyárt ezután regenten a hivek egy mást 

meg tsokolták, meg mutatván azáltal. az egy más |240a:| 
közöt valo békeséget, apap is azt kéri az Istentöl hogy 
atsok közöttök szeretettel valo légyen, és hogy az egész I0 

Anyaszent egyház meg egyezvén ugy hogy ahivek kik 
néki tagjai. egy testé, és léleké legyenek. és hogy ebben 
az egyeségben részesülhesenek a kristus testében. 

K Miért adgyák abékeségnek tsokját a Communio 
elött l5 

F Mert mindnyájan egy test vagyunk mondgya szent 
Pál, és mindnyájan egy kenyérben. és egy pohárban része-
sülünk. ugyan ezen okra valo nézve is akarta a kristus 
rendelni az oltári szenttséget a kenyérnek szine alat. mi-
vel a kenyér jegye az egyeségnek. 20 

Magyarázat. 
Valamint hogy a kenyér sok buza magbol áll, és a bor 

sok szöllö szemböl, ugy a813 hivek is akik ahoz az asztal-
hoz járulnak meg egyesülnek akristusal. és egyé lesznek 
véle, ugy anyira hogy az ö szent testét vévén, egy testé is 25 

lesznek véle, és mint hogy mindnyájan egy testben része-
sülnek, magok közöt is egy testé kel lenniek, hogy mind-
nyájan egy test lehessenek a kristusal. 

K Régi szokásé hogy ahivek egy mást meg tsókolyák.? 
F Eza szokás még Apostoli traditio. és az egész Anya- 30 

szent egyház követi, hanem tsak az a külömbözés vagyon 
hogy némely helyeken a hivek valoságal meg ölelik egy-

8 , 3 a<(kristus is. a) hivek is 

1. Cor. 10 17. 

s. Aug. serm 82 
de diversis. 
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[240b:]mást, a Communio elött, másut pedig a patenat 
tsokollyák meg, a mely mind egy. 

K Mit kel a népnek tselekedni azon idö alat? 
F Az Isten kegyelmét kel kérni, hogy mindennel béke-

5 ségben élhesen. és hogy soha fel ne bonttsa azt a szent 
egyeséget, a melynek kel lenni a keresztyének közöt. 

27 A Communio. 
K Mit mond apap az alat midön anép egymásnak 

abékeség tsokját adgya? 
10 F A Communiohoz készülvén ezt a két imádságot el 

mondgya, 
Domine Jesu christe814 Uram Jesus kristus élö Is-

Filii Dei vivi, qui ex volun- tennek Fia, ki az Atya aka-
tate Patris Cooperante815 rattyábol. a szent Lélek 

15 spiritu sancto per mortem munkája altal. avilágnak 
tuam mundum vivificasti, életet adtál halálod által. 
libera me per hoc sacro- szabadits meg engem ezen 
sanctum Corpus et sangvi- szentséges tested és véred 
nem tuum, ab omnibus ini- által. minden büneim-

20 quitatibus meis, et univer- töl,816 és minden gonosz-
sis malis, et fac me tuis tol., és adgyad hogy. min-
semper inhaerere manda- denkor parantsolatidban 
tis, et a te nunquam sepa- járjak., és ne engedgyed. 
rari permittas. qui Cum hogy soha töl-[241a:|led el 

25 Deo Patre, [241a:] et spiri- tavozam: ki élsz és uralko-
tu sancto vivis et regnas, in dol az Atyával és a szent 
saecula saeculorum Amen Lélekel. egyetemben mind 

örökön öröké Amen 
Perceptio Corporis tui Uram Jesus kristus kérlek 

30 Domine Jesu christe. quod hogy ate testednek. és vé-
ego indignus sumere prae- rednek vétele melyet én817 

814 christe <Fill> Filii 
815 Cooperunte [Iráshiba; variánsban helyesen: Cooperanté] 
816 bünei<nk>mtöl, [m <nk)> fölé írva.] 
817 én (évi) méltatlan 
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sumo. non mihi proveniat méltatlan magamhoz ve-
ad judicium, et condemna- szem, ne legyen itéletemre 
tionem sed pro tua pietate és kárhozatomra, hanem 
prosit mihi ad tutamentum ate irgalmaságodbol. lé-
mentis et corporis, et ad gyen, lelki és testi segittsé- 5 

medelam percipiendam, gemre, és lelkemnek orvo-
qui vivis et regnas cum ságára. ki élsz és uralko-
Deo Patre in unitate spiri- dol. az Atyával és a szent 
tus sancti Deus per omnia Lélek818 Istenel egyetem-
saecula saeculorum Amen ben mind örökön öröké10 

Amen 
K A népnek szükségesé ezeket el mondani a papal.? 
F Azok akik Communicálni akarnak jobban nem tse-

lekedhetnek mint ha szivböl el mondgyák ezt aket imád-
ságot., akik pedig nem Communicalnak., azok leg aláb 15 

az elsöt el mondhattyák 
K819 Mit mond ezek után a pap? 
F A két kezében vévén akristus testét ezeket a szokot 

mondgya el a soltárbol 115 
Panem Coelestem ac- A menyei kenyeret a ke-20 

ci[241b:]piam. et nomen zemben [241b:] vévén, az 
Domini invocabo Urnak nevét segittségül hi-

vom 
Azután fel szoval mondgya ezeket a szokot. a melyét 

vervén. 25 

Domine non sum dignus Uram nem vagyok méltó 
ut intres sub tectum meum hogy bé jöj hajlékomban. 
sed tantum dic verbo et sa- de tsak820 parantsoly. és 
nabitur anima mea. meg gyógyul az én lelkem. 

Ezeket a szokot a százados mondá a kristusnak, az30 

Anyaszentegyház ezeket is mondattya mind azokal akik 

818 Lélek<el> Istenel 
819 K <Mind> Mit 
820 de tsak <pantsoly> parantsoly. 
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Communicalni akarnak, azért hogy fel gerjesze sziveket 
arra az alázatoságra amelyel kel venniek akristus testét: 

K Mit tsinál ezután apap.? 
F A kristus testét magához veszi, de elöbször keresztet 

5 vetvén a szenttséges ostyával., és az ur halálának emléke-
zetire ezeket a szokot mondgya 

Corpus Domini nostri Hogy ami urunk Jesus 
Jesu christi Custodiat ani- kristusunknak teste tarttsa 
mam meam in vitam Ae- meg az én lelkemet az 

10 ternam Amen örökké valo életre Amen 
A kristus testét magához vévén. figyelmetesen meg 

vigyáza hogy ha nem maradoté valamely részetske a 
Corporálén, azt a paténával821 nagy tisztelettel fel szedi. 
és akelyhet veszi mondván, ezeket a szokot a soltárbol. 

15 115 [242a:] 
Quid retribuam Domino Mivel hálállyam meg az 

pro omnibus quae retribuit urnak mind azokot ajókót 
mihi, calicem salutaris ac- a melyeket tett velem, az 
cipiam, et nomen Domini üdveségnek pohárát ve-

20 invocabo; laudans invoca- szem., és az urnak nevét 
bo Dominum, et ab inimi- segitségül hivom, az urat 
cis meis salvus ero. ditsérvén segittségül hi-

vom. és meg szabadit en-
gem ellenségimtöl. 

25 Azután akristus vérit magához veszi de elöször keresz-
tet vetvén akehelyel mondgya. 

Sangvis Domini nostri Hogy ami urunk Jesus 
Jesu Christi Custodiat ani- krístusunknak vére tarttsa 
mam meam in vitam meg az én lelkemet az örö-

30 Aeternam Amen ké valo életre Amen 
A Püspökök, és a papok. fent álva szoktak Communi-

cálni, de a Pápa mikor solemnis misét mond a székiben 
Communicál,. ez igen régi szokás, inkáb is hasonlit akris-
tus tselekedetéhez. aki ülve rendelé az Eucharistiát, az 

821 paténával ^m) nagy 
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imadás nem a külömb külömb féle létiben áll atestnek. 
mivel mind ülve, mind térden, mind álva lehet imádni a 
kristust. 

K Mit kel a népnek tselekedni. midön apap Communi-
cal.? 5 

F Azoknak, kik Communicalni akarnak, a Commu-
niohoz kel készülni, akik pedig nem Communicalnak. 
meg kel nagy alázatoságal magokban üsmérni arra valo 
érdemetlen voltokot, mondván nagy töredelmeségel. 
uram nem vagyok méltó. [242b:] 10 

28. A nép Communioja 
K Mit tsinál a pap a Communioja után? 
F A szent Communiot el osztogattya azoknak akik 

Communicalni akarnak, és az alat a chorusban azt az 
imádságot éneklik a melyet antiphonának nevezik. e va- 15 

lamely soltárbol vagyon ki véve, ez a szokás pedig hogy 
soltárt énekelyenek a Communio alat. leg elöbször áfri-
kában kezdödék szent Agoston idejében. a melyröl ma-
gais tészen emlékezetet., ez a szent szokás még fent va-
gyon az egész nap keleti országokban; és aleg régieb 20 

liturgiák erröl emlékeznek 
K Régenten mitsoda rendet tartottak a Communio-

ban? 
F A pap aki amisét mondotta minek823 utánna Com-

municált volna, el osztogatta két szin alat akristus testét25 

és vérét, apapoknak kik véle együt mondották a misét, 
azután maga osztogatta a szenttséges kenyeret a Diaco-
nusoknak, és a szentelt bort,. az assistens papok oszto-
gatták nékik, a sub Diaconusok., és a több Clericusok., 
a kristus testét. a Celebrans kezéböl vették., és a kelyhet 3C 

a Diaconusok kezéböl,, az assistens papok pedig a824 

papal aki celebralt a Communioí el osztogatták anépnek 

822 de <Cont> Const 
823 minek <elötte> utánna [A javítás a törlés fölé írva.] 
824 a <Celeb> papal aki celebralt 
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rendröl rendre és a Diaconusok akelyhet adták azoknak, 
akik két szin [243a:] alat akartak Communicalni., leg 
elöször a férfiak, Communicáltanak, akiknek is a kezekre 
tették akristus testét, és magok tették szájokban., azután 

5 következtenek az Aszonyok,825 akik is hasonlo képen 
Communicaltanak, valamint a férfiak, de sok helyeken, 
fö képen nap nyugoton, elsöben az ö kezekre ruhát teri-
tettenek, a mely ruhát nevezték Dominicalenak, apapok 
az oltár elött Communicáltanak, a Diaconusok az oltár 

10 háta meget, mivel az oltár körül el járhattanak, a sub 
diaconusok, és atöb Clericusok. a chorus kerületiben, 
anép pedig a Choruson kivül ki ki amaga helyén, mert 
kinek kinek a maga helyére vitték a Communiot. hogy 
a rendeletlenséget el távoztassák. 

15 A Communio elött egy diaconus fel szoval mondotta, 
sancta sanctis, a szent dolgok, szenteknek valok. agörö-
göknél még most is mondgyák ezeket a szokot. a Com-
munio elött, 

Azt ellehet hinni hogy régenten fent álva Communicál-
20 tanak, közönségesen valamint a papok, agörögöknél 

még most is ez a szokás, apápa midön Céremoniával 
mond misét, a két diaconus fent álva Communicál, a 
kezéböl, és a két szin alat. Communicalnak. 

A pap a Communiot osztogatván. azt mondotta. Cor-
25 pus Christi, ez akristus teste, és erre a ki Communicalt 

az ament felelte; azért hogy ezel a feleletel hit tételt 
tegyen. [243b:] erröl a nagy titokrol. minek elötte Com-
municályon,, ez olyan szent szokás a melyet sok helyeken 
követik, és minden követheti. 

30 K A Communio iránt mitsoda rendet tartanak mosta-
nában az Anyaszent egy házban? 

F A pap Communioja után. a ministransok a Confite-
ort el mondgyák a nép nevében. apap azután ki fordul-
ván. mondgya. Misereatur, et Indulgentiam &c. és az-

825 [Sorvégen:] Aszonyo [új sor elején:] nyok, 
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után a kristus testét kezében vévén ezeket a szokot mond-
gya. 

Ecce Agnus Dei qui tol- Imé az Istennek Báránya 
lit peccata mundi. ki el veszi a vilagnak büne-

it. 5 

Azután háromszor mondgya akövetkezendö imadsá-
got 

Domine non sum dignus Uram nem vagyok méltó 
ut intres sub tectum meum hogy bé jöj az én hajlékom-
&c. ban. &c. 10 

Ezután ahiveknek el osztogattya a Communiot ake-
nyérnek szine alat mondván ezeket a szókót 

Corpus Domini nostri A mi urunk826 Jesus kris-
Jesu christi Custodiat ani- tusunknak teste tarttsa 
mam tuam827 in vitam Ae- meg ate lelkedet az örök 15 

ternam. R. Amen. életre R828 Amen 
A kik Communicalnak azok eleiben abroszt teritenek 

azért hogy ha valami kis részecske el találna törni. az 
abroszra esék, mert erre rendeltetet és nem arra hogy 
valaki ahoz töröllye száját. [244a:] 

K Miért anépnek most829 nem adgyák a Communiot 
a két szin alat? 

F Ezt a szokást tsak lassan lassan kezdék el hagyni. 
minek elötte még az Anyaszent egy ház eziránt valamely 
parantsolatot adot volna ki, a mint már ezt meg mondot- 25 

tuk másut. a hol a Communiorol szollottunk 
K Midön a szenttséget magát nem veszik mit kel tsele-

kedni? 
F Akoron leg aláb lelki képen kel Communicálni, az, 

az, magunkot meg alazván az Isten elött, egyezünk meg 30 

szivel a kristusal. kérjük adgya kegyelmét a szentül valo 

826 urunk <(nak^ Jesus 
827 tuam [Sor előtti margóra írva.] 
828 R Amen [.K-F-ből javítva.] 
829 most (n) nem 
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Communiora, és azon kegyelmét adgya, mint ha magát 
a szenttséget vettük volna 

K A ki misét nem halgatot, szabadé annak Communi-
calni? 

5 F A tsak a betegeknek szabad. 
K Mitsoda idöben Communical a nép a misekor? 
F Mindgyárt a pap után830 

K Miért hogy sok helyeken anépnek meg kel várni a 
misének végit hogy Communicalhason? 

10 F Az olyan szokás nem az Anyaszent egy ház akarat-
tya szerént vagyon, eleg elöször valamely nagy parochiá-
ban kezdödöt, ahol sokan lévén olyanok akik Communi-
cáltanak azért a mise utánra halasztották, hogy a misé-
nek hamaréb vége lehesen. 

15 [244b:] Magyarázat 
Azt már meg mondottuk hogy a mise olyan áldozattya 

a népnek, valamint a papnak, ugy is kel néki abban 
részesülni valamint apapnak., ajó rend ellen vagyon te-
hát. hogy akor részesüllyön a szent Aldozatban, a midön 

20 annak vége vagyon és amidön már anépet el küldik 
mondván Ite Missa est más képen is a post Communio, 
a Communio után valo háláadás, a mely imádság ugy 
tekénti anépet valamint apapot, hogy mondhattya tehát 
apapal együt anép ezt az imádságot hogy ha még nem 

25 Communicalt, 
K Miért mondgya el anép a Confiteort a Communio 

elöt? 
F E nem oly régi szokás, mivel régenten nem mondot-

ták a Confiteort, se az Agnus Deit,, se Domine non sum 
30 dignus, mikor a nép Communicalt, a mi pedig ennek 

aszokásnak bé vételét okozhatta, nem más lehet, hanem 
a, hogy a nép az introitust énekeli akor a midön apap a 
Confitéort mondgya, és az Agnus Deit, a midön a Domi-

8 , 0 uián <?> 
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ne non sum dignust mondgya, tehát az Anyaszent egy 
ház szükségesnek itélte hogy ujontában el mondasa ané-
pel. minek elötte Communicályon, idövel akis misékben 
is meg tartatták ezt a szokást, meg is kel tartani mivel ez, 
az Anyaszent egyház rendelése. 5 

A Chartusianusok most is meg tarttyák arégi szokást 
mivel nálok a mise kezdetin közönségesen mondgyák el 
a Confitéort; elöször a pap fel szoval mondgya el, azután 
a chorus. és a Communiokor el nem mondgyák, a pap 
a Communioját [245a:] el végezvén. a Communiot el 10 

osztogattya mind azoknak akik a szent asztalhoz járul-
nak, el nem mondván se misereatur. se Indulgentiam, se 
Ecce Agnus Dei, se Domine non sum dignus, kinek kinek 
a maga szokását kel követni, 

K Miért hogy a püspök midön a Communiot oszto- " 
gattya, minek elötte akristus testét adná, a kezét nyujttya 
hogy meg tsokollyák.? 

F Ez igen régi szokás, mivel régenten apüspökök, és a 
papok, abékeségnek jeliért. meg ölelték mind azokot 
akiknek akristus testét osztogatták, emind a nap keleti,20 

mind anap nyugoti Anyaszent egyházban igy volt; ha-
nem azután hogy hamaréb vége legyen ennek a Ceremo-
nianak, azt a szokást vették, hogy meg tsokollyák apüs-
pök kezét. 

29 post Communio a Misének vége 
K Mit tsinál apap a Communio után? 
F A kehelyre tévén ujait. bort és vizet töltenek azokra, 

a melyekel a kristus testéhez nyult. de elöször ezt akét 
imádságot mondgya lasu szoval. 

Quod ore sumpsimus Adgyad uram hogy tiszta30 

Domine pura mente Capi- szivel vegyük azt, a mit 
amus, et de munere tempo- szájjal vettünk és hogy 
rali fiat nobis remedium ezen idöbéli ajándék örök-
sempiternum. ké valo hasznunkra légyen. 

Corpus tuum Domine Adgyad uram hogy ate tes-35 

quod sumpsi et sangvis ted melyet vettem. és ate 
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quem potavi adhaereat vi- véred ittam, az én belsö ré-
sceribus meis. et [245b:] prae- szeimhez ragaszkodgyék, 
sta ut in me ne remaneat és illyen szenttségekel táp-
scelerum macula, quem laltatván adgyad hogy se-

5 pura et sancta refecerunt mi bünnek motska bennem 
sacramenta. qui vivis et ne maradgyon, ki élsz és 
regnas in saecula saeculo- uralkodol mind örökön 
rum amen öröké amen. 

K831 A pap meg mosván ujait mit tsinál azután? 
10 F Az oltárnak jóbb felére megyen. az imádságot me-

lyet Communionak nevezik el mondgya, ezt az alat szok-
ták énekelni a midön anép Communical. azután apap az 
oltar közepire menvén ki fordul. és a népet köszönti. 
mondván. Dominus vobiscum, és az oltár jób felin a post 

15 Communiot el mondgya., eszerént nevezik, mert ezen 
imádság által. apap. és a nép az Istennek. hálakot ád a 
Communioban vett kegyelmiért, de minek elötte el kezd-
gye a népet inti hogy véle együt imadkozék, mondván 
oremus, figyelmeteségel is kel lenni anépnek. hogy buz-

20 goságal felelhese a végin azament. 
K Miért hogy a nagy böjtben a post Communio után 

apap más imádságot mond, de annak elötte a Diaconus 
fel szoval mondgya a népnek. humilitate Capita vestra 
Deo. borullyatok le az Isten elött.? 

25 F Ezt az imádságot nevezik Oratio supra populum. a 
népert valo imádságnak, ugyan ezért is adgya a népnek 
tudtára a diaconus. hogy le borulva halgasa ezt az imád-
ságot, szükséges tehat le térdepelni, és le hajtot fövel 
felelni az ament. töredelmes szivel. [246a:] 

30 K Mit tsinál apap apost Communio után? 
F A post Communio vége lévén a misének, apap azt 

el mondván. az oltár közepire mégyen, és ki fordulván a 
népet igy köszönti, Dominus vobiscum., apapnak, ebböl' 
a gyakorta valo köszöntéséböl a népet, szépen ki tettzik 

831 K A pap [K-A-ból javítva.] 
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hogy mitsoda egyeség vagyon az imádságokban, a pap 
és anép közöt. és hogy mitsoda figyelmeteségel. kel a 
népnek ö véle mondani az imádságokot., azután apap 
tudtára adgya a Diaconus által, vagy maga, a népnek, 
ezen szók által. Ite missa est., hogy ki ki haza mehet, a 5 

nép hálákot adván Istennek feleli. Deo gratias, a nagy 
böjtben,832 vagy más bizonyos napokon apap nem 
mondgya a népnek Ite missa est. hanem Benedicamus 
Domino. Aldgyuk az urat. 

K Miért nem mondgyák mindenkor a misének a végin 10 

Ite missa est.? 
F Mert régenten tsak akor mondották a midön a nép 

haza mehetet mindgyárt mise után. 
Hogy ha pediglen bizonyos idökben amise után imád-

ságokot mondottak., a melyeken jelen kelletet lenni a ,5 

népnek, olyankor az Ite missát nem mondották, valamint 
hogy mostanában sem mondgyák aböjti napokon, és 
mikor a halotakért vagyon amise. 

K Miért adnak tehát áldást a népre. minek utánna 
[246b:] szabadságot adot volna ahaza menetelre,. és miért 20 

mondgyák a szent János Evangyeliumának a kezdetit 
mindgyárt az áldás után? 

F Régenten ez nem igy volt, hanem mihelyt833 a Dia-
conus az ite missát mondotta, ki ki el mehetet, és a pap 
minek utánna lassan egy rövid háláado imádságot el 25 

mondot volna, a melyet most is el mondgyák, a segrestyé-
ben ment., a Chartusianusok most is eszerént tselekesz-
nek, régenten apapok nem adtak áldást anépre, mise 
után, mivel a tsak apüspökököt illette, a Chartusianu-
soknál. most is ez a szokás, leg elöször ötödik Pius Papa 30 

rendelé a szent Janos Evangyéliumát el olvasni az oltár-
nál, mivel adig szabad volt mondani. vagy nem monda-
ni., némellyek az óltárnál mondották el, némellyek a 

832 bojtben, [Ékezethiba.] 
833 mihelyt [A t utólagos beírás.] 
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segrestyében, még most is a Chartusianusok éppen nem 
mondgyák. 

K Mitsoda imádságot mond apap az oltár közepén, az 
ité missa után, minek elötte áldást adgyon a népre.? 

5 F Ezt arövid háláadó imádságot 
Placeat, tibi sancta Tri- Vegyed kedvesen szent Ha-

nitas obsequium servitutis romság egy Isten az énge-
meae. et praesta ut sacrifi- delmes szolgálatomot, és 
cium quod oculis tuae Ma- adgyad hogy az áldozat 

10 jestatis indignus obtuli, tibi melyet én érdemetlen szent 
sit acceptabile, mihique et Felséged szemei elött aján-
omnibus pro |247a:] qui- lottam néked kedves 
bus illud obtulli, sit te mi- [247a:] légyen, és hogy 
serante propitiabile per mind énnékem mind azok-

15 christum Dominum no- nak a kikért ajánlottam 
strum Amen büneinknek botsánatyára 

legyen. a mi urunk Jesus 
kristus által Amen 

K Mit kel a népnek tselekedni midön apap áldást ád 
20 reája? 

F Meg kel magát alázni Isten elött, és kérni kel. hogy 
áldását adgya reája apap által. 

K Mit kel a népnek tselekedni midön a szent János 
Evangyéliumát olvasa apap? 

25 F Azt tiszteletel, és fent álva kel halgatni, imádni kel 
az Atya kebelében lévö öröktöl fogva valo Igét. és hálá-
kot kel néki adni a mi érettünk valo meg testesülésiért, 
és közöttünk valo maradásáért, kérni kel ötet hogy tart-
tson meg minket holtig az Isteni Fiuiságban, a mely 

30 kegyelmet, ö nyerte meg nékünk, meg testesülése, halála, 
fel támadása, menyben menetele által. 

K Mit kel tselekedni a Mise után? 
F Minek elötte a templombol ki mennyünk. egy kis 

buzgo fohászkodást kel tenni az Istenhez. meg emlékez-
35 vén az áldozatrol melyet tettünk, adgyunk hálákot Isten-

nek, és kérjük kegyelmét, hogy a szent áldozaton valo 
jelen létünk üdveségünkre légyen. 



[247b:] XVII Rész 
Az ördög üzésröl, és a szentelésröl 

Elsö Articulus 
Az ördög üzésröl 

K Mit értesz ezen a szon Exorcizatio? 
F E szerént nevezik azt a Ceremoniát, amelyel éll az 

Anyaszent egy ház midön ördögöt üz ki valamely testböl. 
vagy valamely más teremtet állatbol; a melyel ö viszá éll, 
vagy viszá élhet, 5 

K ki adot hatalmat az Anyaszent egyháznak az ördög 
üzésre? 

F A kristus maga. 
K Miért exorcizallyák az érzekenység nélkül valo te-

remtet állatokot? I0 

F Mert az ördög azokal viszá élhet, és sokszor viszáis 
éll. az emberek ártalmára 

Magyarázat 
Szent Pál azt mondgya hogy az egész teremtet állatok 

várják az Isten Fiának meg jelenésit, mert hejában valo, és I5 

el mulando állapot alá vettettek, nem akarattyok szerént, 
oly reménség alat. hogy meg szabadulnak arothadando-
ságnak rabságábol, az Isten Fiainak ditsöséges szabadulá-
soknak napján, ugyan az után is fohászkodnak, mint egy 
szüléshez készülvén keseregnek. j248a:j 20 

Az értelme ezeknek a szoknak a, hogy minden teremtei 
állatok azért teremtettek. hogy az Isten ditsöségére szol-
gállyanak de mint egy rabságban vannak a midön az 
emberektöl ahejában valoságra forditatnak, azt el is 
mondhatni hogy fohászkodnak. olyankor meg szabadu- 25 

lások után, noha világ végiig abban az állapotban fognak 
maradni. mert mind addig az ideig az emberek, és az 
ördögök. azokal viszá elnek, helyes okbol tselekeszi tehát 
az Anyaszent egy ház hogy exorcizallya az érzékenység 
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nélkül valo834 teremtet állatokot, kérvén azon az Istent 
meg ne engedgye hogy az ördög azokal viszá élyen, mivel 
azokot a maga ditsöségére szolgálo állapotokra teremtet-
te., a mellyeket az Anyaszent egy ház, a szent dolgokra 

5 akarja forditani. 
K Mitsoda teremtet állatokot exorcizál rend szerént az 

Anyaszent egyház? 
F 1 Az olyan személyeket akikben agonosz lélek va-

gyon 2. az olyan helyeket amelyeket az ördög gyakorol., 
10 3 ehez a Ceremoniahoz tartozandokot, ugy mint, a vizet, 

sót, olajat, &c. 
K Mire kel vigyázni midön valamely személyt akarnak 

exorcizálni? 
F 1 Bizonyosnak kel lenni hogy ha valoságal ördöngö-

15 sé a személy akit akarnak exorcizálni, leg elöbször, azt 
tudtára kel adni apüspöknek, 2. aböjtölésel. és az imád-
ságal kel ahoz készülni, mert az ördögöt ezel akét fegyve-
rel lehet el üzni. 3. szükséges hogy az exorcista nagy 
tisztaságban és alázatoságban élyen, 4. hogy el kerüllye 

20 a haszontalan kérdéseket; hanem tsak azt kövesse a mi 
akönyvben vagyon fel téve. [248b:] 

K Mit kel azoknak tselekedni akik jelen vannak midön 
valakit exorcizálnak.? 

F Az Istent kérjék mind azért aki exorcizál, mind azért 
25 akit exorcizálnak. 

2. Articulus 
Hogy mit kel érteni ezen a szón Benedictio. 

K Mit kel érteni ezen a szón Benedictio,835 áldás, vagy 
szentelés.? 

F Ennek a szónak sok féle értelme vagyon. 1. ez a szó 

834 valo ^dolg) teremtet 
835 Benedictio,<(v) áldás, vagy 
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arra értödik midön836 valaki jót tészen valakivel. ugyan 
ezen értelem szerént nevezi sok helyt az irás az Isten 
kegyelmét Benedictionak. áldásnak. szent Pál is az ala-
misnát áldásnak nevezi. 

2. Ez aszó arra is értödik amidön valakire az Isten 5 

áldását és kegyelmét kivánnyuk, e szerent is kel érteni 
midön az irás azt mondgya, hogy Melkisedek meg áldot-
ta Ábrahámot, Isak, jakobot, jákob azö Fiait, sok volna 
elé hozni, a menyi helyen azt fel talállyuk a szent irásban 

3. Ez a szó arra is értödik, midön a királyokot, király- 10 

nékot koronázásokor838 fel szentelik. 
4. Arra is értodik midön az Anyaszent egyház meg 

szenteli avizet, a kenyeret, a sót, olajat. harangokot, 
kápolnákot, tzinteremeket. az oltári öltözeteket, gyertyá-
kot,839 és mind azokot a melyeket a szent dolgokra 15 

akarja forditani, ugyan ezen okokra valo nézve is szente-
lik meg az olvasokot. [249a:J aköntösöket, a gyürüket, az 
Anyaszent egyház ebben a Cérémoniában azon kéri az 
Istent, hogy áldását adgya mind azokra kik ezeket viselik 
vagy hordozák. 20 

K Nintsené abban valamely babonaság, midön az 
illyen dolgoknak természet felet valo hasznot. vagy erött 
tulajdonitanak.? 

F A babonaság volna, ha valaki azt hinné hogy a 
teremtett állatok magoktol. természet felet valo hasznot 25 

vagy eröt adhatnak, az Isteni hatalom nélkül. de az 
Anyaszent egy ház azt nem hiszi, hogy ezeknek volna 
magoktol valami erejek, hanem tsak egyedül az Isten 
mindenhatoságátol, az Anyaszent egyház abban nem 
kételkedik hogy eréjek nem volna az olyan meg szentelte-30 

tet dolgoknak., a melyek, a szenttségek ki szolgáltatására 

836 midön [á-v-ből, ö-e-ből javítva.] 
837 Cor 9. 5. [Az 5. javítva.] 
838 koronázásokor [Szóvégi r-javítva felfelé húzott szárú betűből.] 
83Q gertyákot, [gyertyákot] 
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valok, de a többinek, tsak anyiban tulajdonit eröt, ame-
nyiben az Istennek tettzik azoknak adni, hogy meg jutal-
maztassa az olyanoknak hitét, kik tiszteiettel bánnak az 
olyan dolgokal., a melyek meg vannak szenteltetve az 

5 Anyaszent egyház imádságival. 
K vagyoné meg más értelme ennek a szonak Benedictio.? 
F Igen is vagyon mivel az Anyaszent egyház meg szenteli 

mind azt valami az emberek szükségire valo., a mi enni, és 
inya valo. a mezöt, a szöllöt, aházakot, a hajokat, a menyeg-

10 zöi ágyat,840 zászlokot, a fegyvert. &c. mind ezekel az Isten 
ditsöségire kel élni az embereknek. [249b:] 

K Azok az imádságok amelyeket szentelésnek nevezik, 
regieké? 

F Már szent Pal idejében szokásban voltanak, nézük 
15 mit mond ez iránt. az Istennek minden teremtet állattya 

jó, és semit meg nem kel vetni, amit háláadásal vettünk., 
tölle, mert meg szenteltetet az Istennek Igéje, és a könyör-
gés által. itt szent pál ahusrol szol, azt akarván velünk 
meg értetni hogy minden magában jó, mivel mind jó az, 

20 a mit az Isten teremtet, és noha a vétek. legyen annak az 
oka, hogy az ördög és az emberek viszá élnek ateremtet 
állatokal., de az Isten igéje, és a könyörgések által meg 
szenteltetnek. 

Szokásban volt tehát még szent Pál idejében hogy az 
25 érzékenységnélkül valo teremtet állatokra imádságokot 

mondgyanak, ezeket azimádságokot nevezük mi szente-
lésnek, emindenkor is meg volt; mind a görög, mind a 
deák Anyaszent egy hazban. a mint eki tettzik aleg régieb 
ritualekbol. 

840 ágyat, [g-r-ből javítva.] 
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3. Articulus 
A Ceremoniakrol. a melyekel éll az Anyaszent egy ház 

a szenteléskor. 

K Miért vetnek egy keresztet., vagy többet is mind 
azokra a miket meg akarnak szentelni? [250a:] 

F Azon jel által. azt akarják meg mutatni hogy a 
vétektöl fogvást. tsak a kristus érdeme, és az ö kereszti-
nek ereje által áldatnak meg az Istentöl minden teremtet 5 

állatok 
Magyarázat 

Nem tsak egyedül az embereken munkálodot a kristus 
keresztinek ereje, hanem még az érzékenység nélkül valo 
teremtet állatokon is. az embernek vétke az egész termé-10 

szetet rendeletlenségben hozta vala. Az ördögök, és az 
öket követö emberek viszá éltenek ateremtet állatokal.. 
ugyan eröl is mondgya szent Pál. hogy ateremtet állatok 
ahejában valoság alá vettettek, akarattyok ellen, azért. 
tsak egyedül akristus érdeme, és azö keresztinek ereje >s 
által szabadulhatnak meg ateremtet állatok abol az el 
nyomatásbol, mivel tsak egyedül azon kegyelem által a 
melyet akristus érdemlet halála által az embereknek., 
hogy ökk Istenesen élhetnek ateremtet állatokal., a me-
lyeken valo hatalma az ördögnek ugyan azon kegyelem 2° 
által köttetet meg., ugyan erre valo nézveis mondgya 
szent pál. hogy mindenek meg igazitattak, helyre hozat-
tak, és meg ujitattak. menyben és a földön, a kristus által. 
Instaurare omnia in christo. quae in coelis. et quae in terra 
sunt ugyan ezért is mikor az Anyaszent egy ház valamely 25 

teremtet állatot meg akar áldani vagy |250b:j szentelni. 
leg elöször azt exorcizalya. minek elötte azt meg szentel-
lye. mert noha az ördögnek ateremtet állatokon valo 
hatalma meg légyen is kötve, mind azon által az a hata-
lom még is elég nagy, az Isten azt neki meg engedvén. ^o 

841 <Ehes.> Ephes. 
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K Miért füstölik meg temjénel mind azt valamit meg 
akarnak szentelni? 

F Az által az Istent azon kérik hogy a mi imádságink 
a melyekel kérjük az ö áldását a teremtet állatokra, az ö 

5 széke eleiben fel menyenek. valamint a temjén fiist. 
K Miért hintenek szentelt vizet a személyekre, vagy 

más egyéb állatokra a miket meg akarnak szentelni? 
F Az Istent azon kérjük hogy az ördög azoktol el 

távozék, és hogy azok meg tisztittassanak a szent Lélek-
10 nek ereje által, erröl még bövebben fogunk szollani má-

sut. 
K Miért kenik meg olajal tsak nem mind azokot a 

miket meg akarnak szentelni? 
F Az Istent azon kérik hogy méltoztassék azokra kül-

15 deni a szent Léleknek erejét. ugy hogy a szent léleknek 
ereje által. meg nyerhesék azt, a mely végre azokot szen-
telik. 

Magyarázat 
Azt már egy nehány helyt meg mondottuk hogy a szent 

20 olajal valo külsö kenet a belsö képen valo842 kenetet 
jelenti. ugy mint a kegyelemnek. és a szent Lélek843 

erejének kenetét. [251a:] mivel a szent lélek kegyelmét az 
uj testamentum sok helyeken kenetnek nevezi, a mint 
hogy ez a szó. kristus, fel kenetettet tészen, a kristus 

25 maga mondgya Isaiás profeta után, Az urnak lelke va-
gyon én rajtam. mivel hogy meg kent engemet. 

842 valo <(kenŷ > kenetet 
843 Lélek^nek^>erejének 
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4 Articulus 
A szentelésekröl melyek tsak a püspököket illetik. 

és azokrol. a melyek nem tsak öket illetik 

K A papok meg szentelhetiké mind azokot a miket 
meg szoktak szentelni? 

F Bizonyos állapotok vannak olyanok a melyek még 
az Apostoli hagyás szerént tsak apüspökököt illetik, ugy 
mint az olaj szentelés, atemplomok, és az oltárok szente- 5 

lése. &c. olyan állapotok is vannak, a melyeknek meg 
szentelésére. apüspök szabadságot adhat apapoknak, 
ugy mint az oltári öltözetek, akápolnak, tzinteremek, 
keresztek, képek, harangok.. és zászlok szentelésekre. 
olyanok is vannak. a melyekre nem szükséges szabadsá- l0 

got844 kérni apüspöktöl., ugy mint, a só, viz, házak, 
hajok, tyuktojás, és minden valami ételnémü, a hamu, 
gyerttya, és az ágak szentelésekre, 

K Miért rendelte az Anyaszent egy ház hogy némely szente-
lések tsak apüspökököt illesék, némelyek pedig az olyan pa- '5 
pokot a kiknek arra szabadságot ád apüspök [251b:] 

F Az Anyaszent egy ház szándéka avolt., hogy meg 
akarta azal tartani apüspökséghez tartozando tisztele-
tet;845 és a jó rend tartásnak kedviért, ne hogy valami 
viszá élések történyenek. 20 

Magyarázat 
Elöször azt mondám hogy az Anyaszent egy ház meg 

akarta azal tartani846 a püspökséghez valo tiszteletet, 
hogy némely szentelések tsak öket illesék, ugy mint az 
Apáturokot, királyokot. királynékot. 25 

Azután azt mondám, hogy némely szentelések az olyan 

844 szabadságot [Második a-ó-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
845 tiszteletet; <(hogy némely tiszt szentelések tsak öket illesék öket 

illesék, ugy mint az Apáturokot, a királyokot, a királynékot,) és 
846 tartani [r-t-ből javítva.] 
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papokot illetik., akiknek engedelmet847 ád arra a püspök 
hogy a jó rend meg tartassék, és viszá élések ne történye-
nek. ajó rend hoza magával. hogy meg ne engedgyék azt, 
hogy olyan oltári ruhakot tegyenek a nép eleiben, a 

5 melyek nem volnának tiszteségesek., hogy olyan képet, 
és keresztet tegyenek ki., a melyek illendök legyenek a jó 
rendhez., hogy a kápolnakot, és a tzintermeket tsak akor 
szentellyék meg, a midön abban a rendben vannak, a 
melyben kel lenniek. hogy tsak óllyan harangokot szen-

10 tellyenek meg, a melyekre semmi illetlen dolgok ne légye-
nek fel metzve, és a melyek illendök legyenek ahelyhez., 
mind ezekröl apüspököknek kel itéletet tenni, hogy pedig 
mindenek láttára semmit olyat [252a:] ki ne tegyenek a 
mi nem a jó rend szerént volna, az Anyaszent egyház az 

15 illyen dolgoknak meg szentelését apüspököknek848 meg 
tartotta, akik is adhatnak engedelmet ezeknek meg szen-
telésekre., valamely buzgó, tudos, és ertelmes papoknak 

5 Articulus 
A szent olajak meg szenteléséröl nagy tsötörtökön 

K Nagy tsötörtökön mitsoda olajat szentel meg a 
püspök? 

20 F 1. Az olajat, melyel meg kenik abetegeket: 2 a keresz-
teléshez valo olajat,. 3. abérmaláshoz valo olajat, a me-
lyet szent Chrismanak nevezik. 

K Régi szokáse szent olajakot szentelni? 
F Ezt a szokást az Apostoli traditiobol vettük., ugyan 

25 azt onnét is tudgyuk., hogy azoknak meg szentelése tsak 
az püspökököt illeti. 

E ki tettzik. 1. aleg régieb görög, és deák pontificalék-
bol, az egesz világon lévö Anyaszent egyháznak szókási-

847 engedelmet [t-k-bó\ javítva.] 
848 apüspoköknek [Ékezethiba.] 
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bol. lhuterus, és Calvinus elött nem lehetne mondani 
olyan Anyaszent egy házat mely ezt ne követte volna, 3. 
A szent Atyákbol, és a leg régieb Conciliumokbol. 

s: Cypr. epist 69. ad janua s. Basil. de spiritu sancto. Cap 27. s. Aug. lib 5: de baptis. Contr 
donatis. Cap. 20. Conc. 2. Carthag. Can. 2. |252b:| 

K A romai pontificale azt hadgya hogy midön apüs-
pök az olajakot szenteli tizen két pap legyen mellette 5 
oltári öltözetekben., azon kivül hét diaconus, és hét sub 
diaconus szolgállyanak, néki, a mise alat., mitsoda oka 
lehet ennek a Ceremoniának.? 

F E még arégi szokástol maradot. az Anyaszent egy 
házban., a mely szerént az Isteni szolgálatkor a püspök 10 
mellet sok egy házi renden lévöknek kelletet lenni, és a 
papok kik mellette voltanak, véle együt mondották a 
misét. 

Magyarázat 
Hogy meg lehesen jól érteni ezt a feleletet, azt meg kel ís 

tudni hogy régenten mikor apüspök miset mondot a jelen 
lévö papok mindnyájan mondották véle együt és mind-
nyájan azoltár körül voltanak fel öltözve,, ezt még köve-
tik a görög Anyaszent egy házban, a deák Anyaszent egy 
házban is ezt láttyuk követni amidön papokot, és püspö- 20 
kököt szentelnek, a diaconusok, a sub diaconusok és az 
aláb valo renden lévök a mise alat szolgalnak ki ki a 
maga rendéhez illendö köntösben., a mint ezt már meg 
mondottuk, a mise alat szentelték a papokot püspökö-
köt. a fö Ceremoniák, és szentelések mind azon idö alat 25 
voltanak, a szent olajak szentelése mostanában is a mise 
alat vagyon. valamint hogy a misekor ajelen lévö papok 
együt miveltek mindent a püspökel, ugy a szentelé-
sek[253a:]ben is együt miveltek mindent véle, azt láttyuk 
szent Pálnál hogy a kiket az Apostolok rendeltek, azokra 30 
a papok réájok tették kezeket, emostanában is igy va-
gyon az ordinatiokor, a jelen lévö papok mindnyájan az 
uj papra teszik kezeket, és a Ceremoniában a melyet itt 
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magyarázunk. mindnyájan az olajokra funak háromszor, 
és azokot köszöntik, valamint a püspök tselekeszik., ök 
ót ugy tselekesznek mondgya a pontificale romanum, 
mint a püspöknek Cooperatori, A papoknak, a püspökel 

5 valo ez az egyeségek., jelenti azuj törvény béli papságnak 
egyes voltát; A diaconusok, és a sub diaconusok ót jelen 
vannak mint a kik az oltárnál szolgálok. ezek heten 
vannak, mivel az Apostolok tsak hét diaconusokot vá-
iasztáríak, erre valo nézve sok fö régi Anya szent egy 

10 házakban tsak hét diaconusok valának, régenten igy volt 
romában is, ahol eleinte mindgyárt tsak hét titularis 
Cardinalis840 diaconusok valának, a papok pedig ezen 
Ceremonia alat tizen ketten valának. hogy inkáb jelent-
hessék a tizen két Apostolok számát, a kiknek osztogatá 

15 az ur vatsoráját, a melynek is rendelésit. ugyan azon a 
napon szenteli az Anyaszent egy ház. 

K Régi cérémoniáké azok amelyekel élnek a midön az 
olajakot szentelik? 

F Igen is mivel a leg régieb görög, vagy deák. [253b:] 
20 könyvekben meg láthatni, kezdetét noha azoknak nem 

tudgyuk, de azt tudgyuk, hogy több ezer esztendönél 
hogy ezek a Ceremoniák szokásban vannak. 

K A püspök és a mellette valo papok miért funak 
háromszor a szent olajakra, a melyeket meg akarják 

25 szentelni? 
F Azon Ceremonia által az Istent azon kérik hogy 

küldgye a szent Lélek erejét a szent olajakra, mivel midön 
akristus az Apostolinak adá a szent Lelket, reájok lehe-
let., mondván vegyctek a szent lelket. 

30 K A szent olajak meg szentelése után, miért mégyen 
elsöben apüspök, azután apapok. köszönteni a szent 
olajakot. mondván háromszor., Ave sanctum Chrisma. 
Avesanctum oleum., Üdvez légy szent Chrisma. üdvez légy 
szent olaj, enem bálványozásé.? 

849 Cardinalis^ok valának.) diaconusok valának, 
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F 1. Ez a Ceremonia már szokásban volt a hatodik 
saeculumban, a mely idöben abálványozásnak el rontá-
sán igyekeztek., távul voltak tehát attol. hogy az Anya-
szent egyház Ceremoniaiban valamely bálványozást ele-
gyittsenek. 2. ez a köszöntés nem imadás, mivel szokás 5 

a képeket köszönteni, a szent könyveket, a reliquiákot, 
akirályok képeit, [254a:[ ágyait, de nem imádgyák. 3. Az 
a köszöntés nem a szent olajakot tekénti, hanem a kris-
tust, és a szent Lelket. 

6 Articulus. 
A harangok szenteléséröl. 

K Régi szokásé az Anyaszent egy házban meg szentel-10 

ni a harangokot. 
F Mint hogy nem éltenek mindenkor a harangokal. a 

nép esze gyüjtésére, azért a harangok meg szentelése sem 
lehet leg régieb szokás. Baronius azt tarttya, hogy 13 
János pápa hozta volna bé ezt a szokást. 968 ban de a l5 

bizonyos hogy a harangokot meg szentelték a hetedik 
saeculumban 

K Mellyek azok a Ceremoniák a melyekel meg szente-
lik a harangokot? 

F Az Anyaszent egy ház egy nehányat rendelt, a me-20 

lyek igen szépek, 1. apüspök, vagy a pap850 akinek arra 
szabadság adatot, egy nehány féle soltárokot énekelvén, 
az Istennek irgalmaságát kéri, azután meg szenteli avizet, 
és a sót., a mellyeket esze elegyíti, és a szentelt vizel meg 
mosa. mind belöl. mind kivül a harangot. 25 

2. A harangot meg keni hét szer, akeresztelö olajal. 
kivül, és négy szer belöl a szent Chrysmával, és valahány-
szor meg keni, mind anyiszor mondgya, uram szenteltes-
sék meg. [254b:] ez a harang, az Atyának, a Fiunak, és 

850 vagy a pap [giSQ p-v-bő\ javítva.] 
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a szent leleknek nevében, és ezen szentnek tiszteségére, 
meg nevezvén a szentet, hogy meg lehesen külömböztetni 
a harangot egyik a másikátol, a szent nevéröl. 

3 A püspök meg szentelvén aharangot, temjént851 

5 szentel meg. melyet a füstölöben tévén, a füstölöt a ha-
rang alá teszi. azt már ennek a resznek a harmadik 
articulusában meg mondottuk hogy mi végre füstölik 
meg, mind azt a mit meg852 szentelnek, 

4. Végtire az Evangyéliumot éneklik szent lukácsnál a 
10 tizedik részben., a melyben meg vagyon irva, hogy Maria 

akristus lábainál ülvén, halgattya vala az Isten szavait. 
ez által azt akarják meg mutatni, hogy a harang arra 
rendeltetet, hogy a népet esze gyüjttse az Isten beszédinek 
halgatására, 

15 Lehet ezeket a Ceremoniákot lelki képen az Anyaszent 
egy ház pasztorira szabni eképen. 

1 A harangok magokban fent vannak fügesztve,853 

hasonlo képen kel lenni hogy ugy mondgyam a paszto-
roknak is, az ég, és a föld közöt; szivek indulattya által, 

20 a terra suspensi. Mondgya szent Agoston, az irás öket az 
Izrael örizöjének nevezi, a kiknek mindenkor a hegyeken 
kel lenni., az az, hogy el kel vonni magokat avilágtol, és 
a menyekben kel lenniek lélekben. 

2. Az ö szavok mesze el hallatik valamint a Apostolok-
25 rol. [255a:] mondgya szent Pál., hogy az ö szavok az egész 

földre el terjedet. 
3. A hiveknek tudtokra adgyák köteleségeket, és öket 

atemplomban gyüjtik, azt mindenek tudgyák.. hogy ez a 
köteleségek apásztoroknak. is. 

30 4 A szélvészeket el távoztattyák, apasztoroknak is el 
kel távoztatni ahivekröl a lelki szélvészt, oktatásokal, és 

851 temjént <(te> szentel meg. 
852 meg <(füstölnek. me) szentelnek, 
853 fugesztve, [Ékezethiba.] 
854 in<J>ps. 18. 

Card Bona in 
iiturg, lib 1. 
Cap22 

serm 2. in854 ps. 
18. n. 17. Ézék. 
3, 17, Isai 40, 9. 
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imádságokal, olyanoknak kel ö nékik lenni, mint aréz 
falaknak mondgyák aproféták, hogy az ur haragjának 
ellene ályanak, 

Ez igy lévén nézük meg lelki magyarázattyát külön 
külön a fellyeb le irt Céremoniáknak. 5 

1 A harangot egészen meg mosák mind kivül, mind 
belöl. a soltárok éneklése után, amelyekben az Istennek 
irgalmaságát kérik, ezel azt akarják hogy minek elötte az 
Anyaszent egy háznak pásztori méltoságára fel emeltes-
sék valaki, szükséges hogy a meg mosatassék egészen 10 

büneiböl. és meg tisztittassék a szent Léleknek ereje által, 
mind ezek az Isten irgalmaságábol lehetnek meg855 

2 A harangot meg kenik a Catechumenusok olajával. 
hét szer, a mely jelenti a szent Léleknek hét ajándékit, 
mellyeket jelenti a szent olaj, a mely ajándekokot szüksé- l5 

ges hogy a pásztorok vették légyen, hogy azokot oszto-
gathassák másoknak is., azután aharangot meg kenik 
belöl négyszer, a Chrysmával., ezt arra érthettyük. hogy 
a pásztoroknak szükséges tellyeseknek lenni az Isten 
lelkével, hogy azö szavoknak ereje, hasonlo hasznot mi- 20 

vellyen lelki képen; mint [255b:] a melyet mivel aharang 
szó testi képen, anégy szeri kenet jelentheti a felebaráti 
szeretetet,856 a melyel kel vigyázni apásztoroknak az 
egész földön lévö Anyaszent egyháznak hasznaira, min-
den tehettségekböl azon kel nékik lenni, hogy el távoztat- 25 

hassák a lelki szélvészeket. 
3 A harang alá, akenet után a füstölöt teszik ez a 

Ceremonia nagy igazságot ád elönkben, ugy mint, hogy 
a mely pásztorok meg kenettek á szent kenettel, azoknak 
szivekben kel hordozni a hivek szükségit, és imádságit bé 30 

mutatván azokot az Istennek. mivel ök erre rendeltettek. 

<nek> 
855 irgalmaságábol <lehet meg,) lehetnek meg [Utólagos javítás, 

valószínűleg nem Mikestől.] 
856 szeretetet, <et) 

875 

ierem. 15. 20 
F.zék 13. 5 

Cap 2. 7. 



ök ahadak Istenének angyali, mondgya Malakias profé-
ta. az Angyaloknak pedíg az egyik hivatallyok a, hogy 
bé mutassák az Isten széke eleiben a hivek könyörgésit, 
ahivek imádságit pedig jelentik a jó illatu füstölök. 

5 4. A Ceremonia végezetin az Évangyeliumot énekelik. 
a mely azt mondgya, hogy Maria akristus lábainál hal-
gattya vala az Isten igéjit. ebböl azt tanulhattyuk hogy 
a leg föveb hivatallya atöbbi közöt egy papnak a, hogy 
esze gyüjttse a népet a templomban az Isten igéjének 

10 halgatására: 
K A harang szentelésének Ceremoniáját lehete keresz-

telésnek nevezni.? 
F Nem, mivel tsak az embereket keresztelik meg. 

[256a:] ami pedig okot adot arra hogy aközség857 ugy 
15 neveze. nem egyéb, hanem hogy nagy hasonlatoság va-

gyon akereszttség és a harang szentelés közöt. mivel 
aharangot meg mosák, aszent olajakal meg kenik, és 
valamely szentnek a nevét adgyák reá, de nem tsak a 
harangokot., hanem atemplomokot. az oltárokot, is meg 

20 öntözik858 szentelt vizel, és meg kenik a szent olajakal, 
és valamely szent nevét viselik, mind azon által, a meg 
szentelések Ceremoniáját nem nevezik keresztelésnek, 

K kit illet aharangozás.? 
F Régenten tsak apapok harangoztak, szent Benedek 

25 regulája szerént. Cap 47. a Abbásnak kel harangozni, 
vagy valamely más személynek a barátok közül, mosta-
nában a harangozást igen tsekély dolognak tarttyák, 
noha az Anyaszent egy ház szándéka a volna, hogy vala-
mely Clericus harangozon leg aláb az olyan harangokal. 

30 a melyek nem igen nagyok. 

857 aközség [a - beszúrás sötétebb tintával, a szóköz fölött.] 
858 meg öntozik [Ékezethiba.] 
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7 Articulus 
A Templom és az oltár szentelésének. Cérémoniáirol 

K Miben áll a templom szentelésének Ceremoniája? 
F Ez a Ceremonia leg hoszab, és leg szeb atöbi közöt 

eszerént megyen végben. [256b:] 
A püspöknek, a ki atemplomot fogja meg szentelni, és 

ahiveknek. akikért szentelik, annak elötte valo napon 5 

böjtölni kel. 
A mely reliquiakot az oltár alá fogjak tenni, azokot 

annak elötte valo nap, a püspök bizonyos edényben 
tévén sok bizonyságok elött, az edényt bé zárja, azután 
areliquiakot sátor aiá teszik, egész éttzaka ót marad, a 10 

templom mellet., a melyet meg akarnak szentelni, ót 
soltárokot énekelnek, ugyan ót is mondgyák el a matuti-
numot, és a laudest 

A templom falaira két felöl az oltártol fogvást a kapu-
ig, tizen két keresztet irnak, mindenik felöl hatot, és a 15 

keresztek alá egy gyertya tartot tesznek, ahová gyertyá-
kot tehesenek. 

A templom szentelésének napján igen jó regel a püspök 
atemplomban megyen, és rendelést teszen mind azokrol. 
a mik a Ceremoniahoz kivántatnak, akeresztek alat lévö 20 

gyertyákot meg gyutattya, és atemplombol ki megyen. 
mind azokal., a kik véle vannak. és tsak egy diaconus 
marad atemplomban, a ki belöl bé zárja atemplom ajta-
ját. 

A püspök azután a Clericusokal. és a népel. azon 25 

helyre megyen ahol a reliquiak vannak ót ahét peniten-
tziális soltárokot el mondgyák, és az alat az oltári ruhak-
ban fel öltözik [257a:] 

A soltároknak vége lévén, apüspök. aclericusokal. és 
az egész népel. a templom kapujához megyen. ót a szent30 

Lelket segittségül hiván, mindenek le térdepelnek és a 
szentek litaniáját el mondgyák. 

A litania után apüspök vizet szentel., elsöben magára 

877 



hinti, a Clericusokra, a népre, azutan körös körül a 
templom falaira, és a tzinteremre, a meg lévén a templom 
kapuja eleiben visza mégyen, és ót imádságokot mond el, 
a melyekben az Istent kéri hogy gondviselése alá vegye 

5 a templomot., agonosz léleknek, abban valo lakását meg 
ne engedgye, hanem hogy abban a szent Lélek által. 
tisztán, és szabadosan imádtassék és szolgaltasék 

Az imádság után apüspök apaltzájával meg üti aka-
put, mondván ezeket a szokot a 23 soltárbol, Attoiite 

10 portás principes vestras, et elevamini portae Aeternales et 
introibit Rex Gloriae Nyissátok meg atifö kapuitokot, az 
örökké valofö kapuk nyiüyanak meg, és hadd mennyen bé 
aditsöségnek királya. A diaconus a templomban lévén, 
ugyan azon soltárbol feleli. quis est iste Rex Gloriae, 

15 kitsoda az a ditsöségnek királya.? apüspök erre mondgya 
Dominus fortis et potens, Dominus fortis in praelio. Az 
erös, és hatalmas ur, a hartzon valo hatalmas ur. [257b:] 

A diaconus atemplom kapuját meg nem nyitván. az-
után apüspök másod szoris szentelt vizet hint környül a 

20 templom falaira, és atzinteremre, azután viszá tér a temp-
lom kapujához., és az Istent kéri, hogy egyeségben. és 
békeségben tarttsa meg mind azokot kik azon egy pász-
tor alat fognak azon templomban esze gyülni, az imádság 
után másodszoris meg üti859 páltzájával a kaput. és 

25 mondgya valamint elöször. Attollite portas &c. a diaco-
nus hasonlo feleleteket ád, de a kaput meg nem nyittya. 

A püspök harmadszor860 is a templom falaira szentelt 
vizet hint, körös körül. és a templom kapuja eleiben viszá 
térvén az Istent azon kéri hogy a gonosz lélek a templom-

30 bol ki menyen, és hogy a békeségnek Angyala menyen bé 
véle együt atemplomban., azután harmadikszor meg üti 
páltzájával a kaput. mondván. Attoliteportas &c a diaco-
nus ujolag feleli quis est iste Rex Gloriae. erre a püspök 

859 meg uti [Ékezethiba.] 
860 harmadszor [Első r-m-ből javítva.] 
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feleli az egész Clericusokal. Dominus virtutum ipse est 
Rex Gloriae. aperi, aperi, aperi. a püspök a páltzájának 
végivel keresztet tsinál a kapu küszöbjére, mondván, a 
keresztnek jele elöt. [258a:| a gonosz lelkek el tünyenek., 
akapu meg nyilik, és a püspök a Clericusokal bé megyen. 5 

a nép pedig mind kivül marad. apüspök bé menvén 
mondgya. pax huic domui. békeség ennek aháznak az 
egész Clericusok ugyan azt kérik az Istentöl., azután 
apüspök le térdepel. a templom közepiben, és a veni861 

Creatort ének szoval el kezdi, az alat még a Clericusok 10 

a hymnust énekelik. hamvat hintenek a pádimentum-
ra.,862 egyik végitöl a másikáig a templomnak. kereszt 
formára, a melyet szent András keresztének nevezik. ide 
aláb meg mondgyuk hogy miért hintik a hamvat 

A hymnus után, a szentek litániait el mondgyák, a me-15 

lyeknek a végin apüspök azon kéri az Istent hogy méltoz-
tassék azon helyben lakni, küldgye szent Angyalát annak 
örizésére., áldgya, és szentellye meg azt a templomot. és 
az óltárt, a meiyeket az ö szent nevének ditséretire szente-
lik meg, a szentnek neve alat 20 

Az imádság után. a benedictust kezdik énekelni, hálá-
kot adván az Istennek Zakariasal együt akristus meg 
testesülésiért;, ezen ének alat pedig a püspök apáltzájá-
nak végivel le irja a hamubol tsinált linéára [258b:] az 
egész görög betüket, a második linéára863 a deák betü-25 

ket, ugy hogy eza két féle alphabetum. szent Andras 
keresztinek formájára esik, minden alphabétumnak az 
elsö betüje a templomnak az egyik szegeletén kezdö-
dik,864 és az utolso betü amás szegeletin végezödik, a 
püspök azután az oltárhoz megyen a mellyet meg fogja 30 

szentelni, és ezeket a verseket mondgya három szor a 69 

861 veni [véniből javítva az ékezet áthúzásával.] 
862 pádimentumra., [Első m-/-ből javítva.] 
863 linéára [;-e-ből javítva.] 
864 kezdodik, [Ékezethiba,] 
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soltárbol. Deus in adjutorium meum intende. aclericusok 
felelik három szor; Domine adjuvandum me festina 

Azután apüspok vizet, sót, hamvat,865 és bort szentel. 
és ezeket esze elegyitti. 

5 A püspök azután az oltár szenteléséhez fog. ez okáért 
az oltár elött el kezdi a 42 soltárt866 énekelni, Judica me 
Deus és amég ezt énekelik,. az alat az ide fellyeb emlitet 
szentelt vizben mártván hüvelykét., ött keresztet tsinál az 
oltár táblájára. egyet a közepire, és négyet a négy szegele-

10 tére., valahány szor keresztet tsinál., mind anyiszor 
mondgya ezen imádságot, szenteltessék meg ez az oltár. 
a mindenhato Istennek tiszteletére.861 a Boldogságos szüz, 
és a szentek tiszteletire,868 és illyen szentnek. N N. emlé-
kezetire.. Atyának. Fiunak és szent Lélek Istennek nevé-

15 ben.{259a:\ 
A püspök azután hét szer meg kerülvén az oltárt min-

denkor szentelt vizet hint reája, és az alat az 50 soltárt 
énekelik. Miserere. atemplomot belöl meg kerüli, szentelt 
vizet hintvén a falaira, és a padimentumára, és az alat a 

20 121. a 67. és a 90. soltárokot énekelik, 
A püspök azután három féle imádságokot mond el; 

amelyekben az Istennek. kegyelmét, és irgalmaságát kéri, 
mind azokra., akik abban atemplomban mennek könyö-
rögni. 

25 Ennek vége lévén, a püspök szentelt vizet tölt a mész 
köziben, és abban fövenyet, ezeket jól esze elegyitvén 
meg szenteli, emire valo lészen. meg láttyuk ide aláb. 

A püspök azután. procesioval mégyen a clericusokal 
a helyhez. a hol a reliquiak vannak. hogy azokot a temp-

865 hamvat, (szentel) és bort szentel. 
866 soltárt [soltáltbóA javítva; It-X r-re javította és melléírt egy t betűt.] 
867 tiszte<(sségére.)letére [A javítás a törlés fölé írva, az ékezet meg-

hagyásával.] 
868 tisztelétire, [tiszteségirebő\ javítva; ség-et let-te javította.] 
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lomban vigye, mind oda menet. mind viszá jövet soltáro-
kot énekelnek. 

Midön pedig a processio atemplom kapujához.869 ér-
kezik. a chorus ót marad, hanem a püspök a papokal kik 
a reliquiakot a vállakon viszik, és a népel. kivül a templo- 5 

mot meg kerüli. és a processio alat. a nép a kyrie eleisont 
énekeli. kérvén az Isten irgalmaságát. 

[259b:] A püspök atemplom kapuja eleiben érkezvén, 
ót a népnek, atemplom szenteléséröl. az egy hazi joszá-
gok meg tartásának köteleségiröl,. és a tized meg fizetésé- 10 

röl valo oktatásokot adván., el olvastattya a Conciliu-
moknak erröl valo decretumit. 

Ennek vége lévén. apüspök imádságot mond el. a 
melyben az Istent kéri hogy méltoztassék kegyelme által 
abban a házban bé menni, azután a szent Chrysmával. " 
meg keni a templom kapuját. mondván, Atyának, Fiu-
nak, és szent Lélek Istennek nevében kapu meg áldasál., 
és meg szenteltesél, és légy ami Urunk Istenünknek gond-
viselése alat, kapu légy uttya az üdveségnek, és abékeség-
nek, kapu légy békeséges kapu, a mi urunk Jesus kristus 20 

által a ki magát kapunak nevezte lenni, a ki éll, és uralko-
dik az Atyával. és a szent Lélekel. 

Azután mindnyájan bé mennek procesioval és körül 
járják a templomot. areliquiakal., ameg lévén a reliquia-
kot le teszik az oltár mellé., a 149. és a 150 soltárokot 25 

énekelik., azután apüspök imádságot mond el. a melyben 
kéri az Istent hogy annak a helynek szentelése örökös 
légyen. azután meg szenteli. [260a:] a szent olajakal a 
helyet a hová teszik areliquiákot az oltár alat, mondván 
ezeket a szokot mikor meg keni, hogy eza koporso meg 30 

szenteltessék az Atyának, Fiunak, és szent Léleknek nevé-
ben. 

Azután akövet is a melyel bé zárja akoporsot meg keni, 

g kapujához. [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
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mondván hogy ez akö meg szenteltessék. Atyának, Fiu-
nak, és szent Lélek Istennek nevében. 

Ezen kövel bé zárja azután akoporsot, és körül a meg 
szentelt mészböl teszen; a kömives a többit el végezi, az 

5 után ismét meg keni a szent Chrysmával. a követ., mond-
ván, hogy ez az oltár bé záratassék és meg szenteltessék. 
Atyának, Fiunak, és szent Léleknek nevében 

Azután mindenüt meg füstöli az oltárt, és azon kéri az 
Istent, hogy az ö imádsági az ö széke eleiben fel hassa-

10 nak, valamint akedves illatu füst, és hogy irgalmaságal 
legyen mind azokhoz kik áldozatot ajánlanak., vagy akik 
részesülnek abban az áldozatban. azon az oltáron, az-
után apüspök öt keresztet tsinál a füstölövel az oltáron, 
egyet a közepére, és négyet, a négy szegeletire. 

15 Azután a füstölöt egy papnak kezében adgya, aki szün-
telen körül járván az oltárt füstöli azt mind adig. [260b:] 
valamég az oltár szentelése Ceremoniáinak vége nem 
lészen. a chorus a 83 soltárt énekeli. és az alat apüspök 
az oltáron lévö kö táblára irot ött kereszteket meg keni 

20 a Catechumenusok olajával., mondván mindenik kenet 
után, hogy ez a kö meg szenteltessék az Atyának, Fiunak, 
és szent Léleknek nevében, az Istennek tiszteletire,870 a 
Boldogságos szüznek, és a szenteknek tiszteségekre, és 
illyen szentnek N.N. emlékezetire.. 

25 Az imádságok után a 91 soltárt énekelik, a püspök 
ismét meg keni, és meg füstöli az oltárt., azután a 44 
soltárt énekelik. az alat apüspök ujontában meg keni ött 
ször a szent Chrysmával. ugyan azon helyeket az oltáron. 
meg füstöli, és az imádságokot el mondgya, azután a 45 

30 soltárt énekelik, az871 alat a püspök a Catechumenusok 
olajábol, és a szent Chrysmábol az oltára tölt. és esze 
elegyitvén, azal meg keni egészen az oltár tábláját, a 86 

870 tiszteletire, (és) a Boldogságos szüznek, és 
87 J az <jnely után) alat [A z betűt a törlés után írta be a mellé.] 
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soltárt872 énekelik, a mely után apüspök arra inti anépet 
hogy kérje az Istent, hogy áldgya és szentelye meg azt az 
oltárt. a melyet meg kenték a szent olajal., és hogy te-
kénttse kedvesen mind azokot az ajándekokot amelyeket 
azon ajánlanak. [261a:] azután a 147 soltárt énekelik, és 5 

holmi verseket a szent irásbol, a melyekböl meg láthatni. 
hogy ezeknek a Ceremoniáknak a leg föveb részei titko-
sok. 

Az alat apüspök, atemplom falaira irot 12 keresztet 
meg keni a Chrysmával. mondván mindenik kenet 10 

után,873 hogy ez a templom meg szenteltessék. Atyának, 
Fiunak. és szent Léleknek61* tiszteletére, a Boldogságos 
szüz, és a szentek tiszteségekre, ezen szentnek, N.N. neve 
alat, és emlékezetire. mindenik keresztet meg füstöli. há-
rom szor akenet után. 15 

A püspök azután az oltár mellé megyen., és azt meg 
füstöli, az imádságot el végezvén. huszon ött darabocska 
temjént meg szentel. és azokot kereszt formára a kö 
táblán lévö ött keresztekre rakja, és mindenik keresztre 
egy kis gyerttyát teszen, és az alat, az imádságokot el 20 

mondgya, 
A püspök azután egy nehány féle imádságokot mond 

el, a melyekben az Istennek áldását kéri az oltárra, azt 
el végezvén az oltárhoz valo fejér ruhákot, edényeket, 
öltözeteket. meg szenteli, és ezt a Ceremoniát a szent mise 25 

mondásal végezi el. a melyet maga mondgya el. vagy 
pedig maga elött mondattya el másal. hogy ha fáradságát 
érzi. [261b:] 

K Régi szokásé a templomokot meg szentelni? 
F Annak kezdetit nem tudgyuk., hanem a negyedik 30 

saeculumban láttyuk hogy már szokásban volt. az idötöl 

872 soltárt [A szóvégi ?-t utólag írta be.] 
873 mondván mindenik keiiet után, <jnondván,) hogy 
874 Léleknek <Wvében,) tiszteletére, [Második e-é-ből javítva az 

ékezet áthúzásával.] 
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fogvást a bizonyos hogy mindenüt követik. tehát a szent 
Agoston tanitása szerént valo hogy ezt a szokást az 
Apostoloktol vettük. 

K Hat az oltárokot meg szentelni régi szokásé? 
5 F Ezt is az Apostoloktol vettük, kezdetit annak nem 

tudgyuk., hanem hogy a negyedik saeculumban már min-
denüt szokásban volt. 

8 Articulus 
A Templom, és az oltár szentelésekor valo legg föveb 

Ceremoniáknak magyarazattya 

K Az Anyaszent egy ház miért rendelt anyi imádságo-
kot és Ceremoniákot atemplom szentelésire? 

10 F Azert hogy meg mutassa menyi sok fáradságokban 
és szenvedésekben tölt akristus-[262a:Jnak alelki épület-
nek fel állitása,, a melynek ö a fö Áts mestere. fundamen-
tum béli köve, és annak meg szentelöje, 

Magyarázat. 
15 Az épület a melyet a püspök meg szenteli, a lelki 

épületet jelenti és képzeli, amint már ezt meg mondottuk 
másut. Mi vagyunk mondgya szent pál. az a lelki épület., 
kik aproféták, és az Apostolok. fundamentumokra épitet-
tünk., melynek belsö szegelet köve a kristus., kiben az 

20 egész alkotmány szép rendel rakatatván nevekedik hogy 
légyen az urnak szent temploma 

Erre a mondására valo nézve szent Pálnak. rendelte 
tehát az Anyaszent egy ház hogy a köböl valo templo-
mok meg szentelések Ceremoniái oly titkosok legyenek, 

25 és hogy képzellyék a lelki templomnak meg szentelésit. 
Azt mondám hogy a templom875 szentelésinek Cere-

moniái, tsak nem mind titkosok, mivel vannak olyanok, 

875 a templom (Cer) szentelésinek Ceremoniái, 
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a melyeknek betü szerént valo értelmek876 vagyon. vala-
mint eki tettzik az imádságokbol., azért rövideden877 

tsak azokot aceremoniákot teszem fel. a melyeknek lelki 
értelmet adhatni. [262b:] 

K Miért kel apüspöknek és anépnek böjtölni a Cere- 5 

monia elött valo napon.? 
F Az Anya szent egy ház böjtel készül minden féle 

nagy munkáihoz, meg akarja azt velünk értetni, hogy 
szenvedésel kel ahoz a nagy örömhöz jutni, a mely a 
menyei lelki épületben lészen. 10 

K A mely reliquiakot az oltár alá akarják tenni, miért 
tészik azokot annak elötte valo napon sátor alá a temp-
lom mellé? 

F Azert hogy könyebben878 vihesék azokot a temp-
lomba. ameg szentelése után., ezel azt akarják velünk 15 

meg értetni, hogy ugy kel eföldön élni mint idegennek. 

Magyarázat. 
Már azt meg mutattuk mikor az oltárol szollottunk,. 

hogy az oltár akristust jelenti, és hogy a szentek reliquiait 
az oltár alá azért teszik. meg akarják azal mutatni, hogy 20 

a szentek meg egyesültek, és testesültek a kristusal me-
nyégben. 

2 Szent pál meg akarván nékünk mutatni. hogy nem 
it vagyon ami hazánk, és hogy idegenek vagyunk eföl-
dön, azt mondgya. hogy ugy vagyunk eföldön atestben 25 

valamint egy sátorban [263a:] 
K Mit teszen atizen két kereszt a melyeket a falokra 

irtanak, és az gyerttyák a melyeket azok alá tesznek,? 
F Azok jelentik az Apostolokot, kik el terjesztették az 

egész világra, az Evangyéliumnak világoságát. és a ke-30 

resztnek tudomanyát. szent János azt mondgya látásiban 

876 értelmek [l-r-bö\, vagy s-ből javítva.] 
877 rövideden [i-e-ből javítva.] 
878 konyebben [Ékezethiba.] 

2 Cor. 5. 4, 
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hogy a menyei Jerusálem falainak tizen két fundamentu-
ma vagyon., és hogy azokra a falakra a tizen ket Apostol 
nevei valának irva: 

K Miért gyujttyák meg a tizenkét gyertyákot minek 
5 elötte a Ceremoniákot el kezdgyék? 

F. Az által azt akarják velünk meg értetni hogy a 
menyei templom azután állatot fel;879 minek utánna az 
Apostolok evilágra el terjedvén, az Évangyéliumnak vilá-
goságát el hintették volna. 

10 K A püspök miért hint szentelt vizet a templom falaira 
három szor.? 

F Hogy azoktol a gonosz lelkeket el távoztassa. 
K A püspök miért zörget harom szor akapun minek 

elötte bé menne atemplomban., és miért nem nyittyák 
15 meg néki mindgyárt akaput? 

F Hogy meg lássuk mitsoda sok fáradság után ment 
bé akristus ditsöségiben, és mint egy eröszakal, és hogy 
[263b:] sok zörgetés után lehet bé menni amenyei temp-
lomban., 

20 K Mit jelent atemplomban valo menetele apüspöknek? 
F Jelenti akristusnak menyben valo menetelét minek 

utánna meg gyözte volna apokolbéli eröt 
K Miért hogy apüspök egyedül megyen a ministerekel 

atemplomban hogy el kezdgye a szentelést. és miért vége-
25 zi el tsak akor a szentelést amidön az egész nép bé ment 

volna véle együt.? 
F Ennek abetü szerént valo oka, a, hogy ha mindgyárt 

az egész nép véle együt bé menne, nem vihetné oly tsende-
ségel végben a Ceremoniákot a szoroság miat, de ebböl 

30 azt is tanulhattyuk, hogy akristus, az elsö, menyben 
menetelekor tsak egy részit vitte fel magával azoknak. 
akikböl áll a lelki épület, és annak az épületnek meg 
szentelése tsak akor végezödik el., a midön az épülethez 
valo élö kövek együt lesznek, a kiket bé mutattya az ö 

879 állatot fel; [A. m. állittatot fel;} 
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Attyának, a melyet akor viszi végben a midön minek 
utánna meg itélte volna azeleveneket és aholtakot, az 
egész Anyaszent egyházal mégyen bé880 gyözedelmesen 
menyekben 

K Mit jelentnek a görög és a deák betük amelyeket a 5 

püspök ir a pádimentumra kereszt formára, a midön a 
benedictust enekelik. [264a:] 

F Jelenti azt, hogy a kristus a881 kereszttye által egy 
népé tette mind azokot a nemzeteket, kik annak elötte 
nagy külömbözesben voltanak. magok közöt, hogy 10 

mindnyájan tsak egy templomok legyenek, a mely az 
Istennek szenteltessék, ugyan ezért is irjak kereszt formá-
ra a betüket, mint hogy pedig a görög, és a deák nyelv 
leg inkáb voltanak el terjedve., az Anyaszent egy ház a 
két nyelv alá foglallya a világon lévö nyelveket akor 15 

pedig a Benedictus énekét énekelik. mivel az akristus meg 
testesüléséért882 valo háláadásnak éneke 

K Mit jelent a viz, abor, a só, és ahamu a melyeket 
apüspök meg szentelvén esze elegyiti., és azal az oltárt, 
és a templom falait meg hinti? 20 

F A viz akristus883 emberségit jelenti, abór az ö Isten-
ségét, ahamu ahalált,, a só, arodhadatlanságot,884 ez a 
négy féle dolog együt jelenti a kristust, Istent, és embert, 
a meg holt, és fel támadot kristust, mivel tsak ö általa 
tisztulhatunk ugy meg, hogy az Isten templomáva lehe-25 

sünk. 
K Mit jelent az oltáron lévö kö tablára irot ött kereszt 

a melyeket a püspök meg keni egy nehány szor a szent 
olajakal.? 

F Az oltár amint azt meg mondottuk szent János30 

880 mégyen bé <̂d̂> gyözedelmesen 
881 a [Beszúrás.] 
882 testesuléséért [Ékezethiba.] 
883 akristus [r-s-ből? javítva.] 
884 arodhadatlanságot, [Második d-l-bő\ javítva.] 
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[264b:] után a kristust jelenti, az ött kereszt jelentheti az 
ö szent sebeit, az olaj a szent Léleknek kenetit, a mint 
hogy ötet kristusnak nevezik, az az fel kenetetetnek, 

K A nép miért enekeli akyrieleisont a midön apüspök 
5 procesioval járja körül a templomot a reliquiákal? 

F Azért hogy követnünk kel ez életben aszenteket az 
ö, és a mi fejünk akristus Jesus gondviselése alat, akinek 
képit viseli a püspök, és hogy tsak az Istennek irgalmasá-
gábol mehetünk bé utannok menyekben 

10 K A püspök miért zárja azoltár alá aréliquiákot? 
F Azt akarja azáltal meg mutatni, hogy a szentek 

anyira meg testesültek a kristusal, hogy ugy mondván 
egyek ö véle. 

K Miért füstölik szüntelen az oltárt mind addig még 
15 vége nem lészen a szentelésnek,? 

F Azt akarják azal meg mutatni, hogy valamég a 
menyei épület el nem végezödik, agyözedelmes Anya-
szent egyház szüntelen ajánlya mind adig men-
[265a:|nyekben a kristus elött, aki is az Istennek oltárja, 

20 a hiveknek imádságit mint kedves illatu temjént. 
K A püspök miért teszen égö gyerttyákot az oltáron 

lévö ött keresztekre885 temjénel együt? 
F Az imádságokbol meg láthatni annak okait, a püs-

pök az egész népel akor le térdepelvén,886 a szent Lélek-
25 nek segittségit kéri, és hogy az Isten kedvesen vegye a 

hiveknek imádságit; valamint ajó illatu temjént, adván 
nékiek kegyelmét a szent Áldozatban., méltan valo része-
sülésre, és hogy el érhesék az örök életet akristus által., 

K Miért hogy nem tsak az Isten tiszteletére, hanem 
30 még a Boldogságos szüz, és a szentek tiszteletire is szente-

lik a templomot és az oltárt? 
F Azért hogy abbol meg láthasuk a Boldogságos szüz-

S85 kereszterekre [Elírás.] 
886 térdepelvén, [r-d-ből javítva.] 
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nek és a szenteknek nagy egyeségeket akristusal., és ö ál-
tala a szent Háromságal. 

K Miért adgyák valamely szentnek anevét a templom-
ra és887 az oltára? 

F 1 Azért hogy meg külömböztethesék azon név által 5 

egyik templomot és oltárt a másikátol. 2. hogy olyan 
gondviselöt adgyanak a kristus mellett azoknak, a kikért 
szentelik a templomot és az oltárt,, akit különösön hihas-
sák segittségül. [265b:j 

K Miért végezik el a templom szentelésinek888 Céré-10 

moniáit a szent Mise áldozattyán? 
F l.889 Azért hogy aleg nagyob, és a leg ditsöségeseb 

Aldozaton végezödgyék el. a templomnak szentelése. 
2. Azért hogy midön a kristus el végezi amenyben lévö 

épületnek meg szentelésit világ végin, annak a templom- 15 

nak nem lészen az után más foglalatosága hanem hogy 
szüntelen ajánlya magát az Istennek a kristus által, ötet 
imadgya, és ditsérje, örökké, az Anyaszent egy ház ugyan 
ezt is kezdi el még itt a földön aszent Áldozat által, 
ajanlván magát az Istennek. akristus által, akristusban,20 

és akristusal., meg láthatni atemplom Cérémoniainak 
magyarázattyát bizonyos auctornak könyvében. a me-
lyet nevezik Gemma Animae. 

9 Articulus 
A szentelt vizröl. 

K Régi szokásé az Anyaszent egyházban a vizet meg 
szentelni.? 25 

F Már azt másut meg mondottuk hogy az Anyaszent 
egyház meg szenteli mind azokot valamiket a szent 

887 és [í-í-ből javítva.] 
888 szentelésinek [Második n-t-ből javítva.] 
889 1. [Beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
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[266a:] dolgokra akarja forditani. ezt a szokást pedig 
szent Basilius szerent az Apostoloktol vettük. Baronius 
a 131 esztendöröl irván meg bizonyittya hogy ezt a szo-
kást az Apostoloktol vettük. 

5 K Miért szentelik meg avizet? 
F Azért hogy az imádságoknak erejek által az ördög-

nek ne légyen semi hatalma azokon a kikre hintik azt a 
vizet, hanem a szent Lélek lakozék azokban kegyelme890 

által, ezeket kéri tehát az Anyaszent egy ház az Istentöl 
10 a midön avizet meg szenteli. 

K Miért elegyittik meg a szentelt sóval a szentelt vizet? 
F A só aböltseséget, és az okoságot jelenti, valamint 

a kristus mondgya, aviz pedig a fejérséget. es a tisztasá-
got, az Anyaszent egyház esze elegyitvén ezt a két félét,. 

15 azt kéri az Istentöl azoknak, kik azal meg hintik mago-
kot, hogy a szent Lélek meg tisztitván öket adgya beléjek 
a galambnak együgyüségit, és tisztaságát, és a kigyonak 
okoságát. 

K Miért szentelnek vizet minden vasárnapon? 
20 F Azért hogy abol avizböl ki ki ahivek közül a maga 

házához891 vihesen. 
K Miért hintenek leg elöbször szentelt vizet az [266b:] 

oltára, és az után a népre? 
F Az által azon kérik az Istent hogy a gonosz lélek 

25 i >nnét el távozék. és kisérteteket ne okozon az Isten szol-
L'ainak, hanem a szent Lélek áldgya meg, és vegye el a 
liivek ajándékit: 

K Miért hintenek szentelt vizet anépre mise elött? 
F Azért hogy meg tisztitván az Isten kegyelmét kérjék 

30 arra hogy a gonosz lélek ne kisérttse anépet a szent 
Áldozat alat, hanem a szent Lélek erösittse meg öket 
kegyelmével. 

890 ke(k}>gyelme [Törlés az új sor elején, elválasztás után.] 
891 házához (jy vihesen. 
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K Miért énekelik az 50 soltárt midön anépre szentelt 
vizet hintenek.? 

F Mert abban az soltárban Dávid arra kéri az Istent 
hogy mosogassa és tisztittsa meg büneiböl; a nép is ha-
sonlo képen azont kéri az Istentöl. 5 

K Miért tesznek szentelt vizet a templomok ajtaján 
belöl? 

F Hogy a hivek szentelt vizet vévén az Isten kegyelmét 
kérjék hogy tisztittsa meg öket bünökböl. 

K Régi szokásé a? 10 

F Régenten a templomok elött ahol lehetet tsorgok 
voltanak, vagy nagy edényekben vizet töltöttek. [267a:] 
ugy hogy ahivek minek elötte a templomban mentenek 
meg moshatták kezeket és szájokot. eszükséges volt ab-
ban az idöben, mivel ki ki a maga kezéböl Communicalt, 15 

az edényekben lévö vizet pedig meg szentelték, ettöl va-
gyon tehát az a szokás hogy a templomok ajtojánál 
szentelt vizet tartanak 

K Mitsoda haszonra kel forditani a szentelt vizet? 
F Igen hasznos magunkot meg hinteni véle midön fel20 

kelünk, és le fekszünk, az imádság elött, amidön kisértet-
ben vagyunk., valamely nagy szélvészkor, meg kel azal 
hinteni a betegeket, ahalottakot, és ahelyt, ahol a gonosz 
lélektöl tartanak. 

K Mitsoda szándékal kel szentelt vizet venni? 25 

F Hittel, és töredelmeségel, mert hit nélkül annak 
aviznek hasznát nem érezük., töredelmeségel, mert meg 
mosván magunkot azon vizel, kegyelmet nyerünk, a meg 
tisztulásra, töredelmeség nélkül pedig a nem használ, 
mivel az Isten meg nem botsattya büneit azoknak: kik 30 

töredelmeségel penitentziát nem tartanak 
K Miért hintenek szentelt vizet aholtakra, és a temetö 

helyekre? [267b:] 
F Azért hogy az Isten méltoztassék meg tisztittani 

ahivek lelkét, kik békeségben nyugosznak, hogy könye-35 

bittse szenvedéseket és tölttse bé öket lelkének jelen valo 
létével. 
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XVIII Rész 
A Processiokrol 

Elsö Articulus 
A processioknak eredetekröl, azoknak külömb külömb 

féle voltárol, és hogy mitsoda szándékal tselekeszi 
azt az Anyaszent egy ház. 

K Régi szokásé a butsu járás? 
F Már azt szokásban láttyuk az Anyaszent egyházban 

az elsö üldöztetések után anegyedik saeculumban., de 
sött még az ó törvényben is látunk eröl példát 

5 A szekrénynek a kariathiarim városábol az obédédom 
házához valo vitele, és onnét azután a Hebron városá-
ban, amint ezt láttyuk akirályok második könyvében. 
5. és 6. evaloságos procesio volt [268a:] Antiochiában 
nagy processioval vitték bé a szent Babylas testét Julia-

10 nus apostata idejében. eröl az egész historicusok emléke-
zetet tesznek. 

Zozomen. lib 5. Cap 19. Theodoret !ib 3. Cap 10. s. Chrys. serm. 1. de st. babyl. 

Mediolanumban hasonlo nagy procesioval. vitték bé 
szent Ambrus idejében a szent Gervasius és protásius 
tetemit, ugyan azon alkalmatoságal. nagy tsuda is törté-

15 nék, mivel egy vak a tetemekhez érvén, azonal látni 
kezde, ezt a processiot, és tsudát mind szent Ambrus, 
mind szent Agoston le irják, mint jelen valo bizonyságok, 

s. Ambr. epist 22 ad soror. s. Aug. lib 9 de conf. cap 7. de Civ Dei lib 22 Cap 8. Gretzerius 
de proces. Eccles. 

K Hogy kezdödének a processiok, és mi ada okot 
ezekre a Ceremoniakra? 

20 F Termeszet szerént valo okokból kezdödének, 1 Mi-
dön valamely szent Mártyroknak atestekre találtanak, a 
kik rejtékben valának, az üldözésekben; azokot nagy 
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Ceremoniával és ének szoval. vitték a templomban., ha-
sonlo képen tselekesznek vala a midön valamely nagy • 
okbol egy helyröl a másikára kelletet vinni a szent tete- ' 
meket. 

2. A midön apüspök Ceremoniával áldozot a papok 5 

kik véle együt áldoztanak., a Diáconusok, sub Diaconu-
sok, és mindnyájan az egyháziak, aházához mentenek, és 
procesioval kisérték a templomban ének szoval. [268b:] 

3 Ugy is történt gyakorta hogy apüspök a maga diece-
sisében más templomokban is el ment Ceremoniával valo 10 

Misét mondani., olyankor az egész Clericusok és a nép 
oda el kisérte ötet az uton mindenüt imádkozva és ének 
szoval mentenek., mind adig atemplomig ahol az Isteni 
szolgálatnak kelletet lenni. és onnét procesioval tértenek 
viszá. 15 

4 A közönségesen valo nyomoruságoknak idejében., 
renden kivül valo könyörgések valának olyankor pedig-
len valamely martyrnak a temetöjéhez, vagy valamely 
más helyekre mentenek, ahol az Isten különösön mutatta 
ki kegyelmeségit és hatalmát. az olyan helyekre pedig 20 

procesioval mentenek. és ugy is tértenek viszá. soltárokot 
énekelvén. az illyen processiokot pedig litániáknak ne-
vezték. az az, esedezéseknek, ugyan mostanában892 is igy 
nevezik. aprocesiokot, a szen-[269a:ltek litaniáinak893 

ezert is nevezik azt az imádságot, amelyet már régtöl 25 

fogvást szoktak mondani aprocesiokban 
5 Midön valamely püspök vagy fejdelem ment leg 

elöször valamely városban, olyankor keresztel mentenek 
eleiben. és procesioval kiserték ének szoval atemplom-
ban, valamint mostanaban is tselekesznek, 30 

6 Az Anyaszent egy ház szokása a volt mindenkor 

892 mostánaban [Ékezethiba.] 
853 litaniáinak (ezert is nevezik)> ezert is nevezik 

893 

Nicephorus lib 13. 
Cap 8. Conc 
laodic Can. 56. 



hogy aholt testet procesioval894 vitték atemplomban. és 
onnét az Isteni szolgálat után atemetö helyre. 

Ezekböl láttyuk tehát aprocesioknak eredetit. és hogy 
azok mi végre rendeltettek, avirág vasárnapi. gyerttya 

5 szentelö, ur napján, aváros körül, vagy a mezön valo 
procesiok, a melyek vagy az örömet, vagy a penitentziát 
jelentik, avasárnapokon. és nagy Innepeken valo procesi-
ok rend szerént valo procesiok, és sok helyeken statio 
nélkül viszik végben. 

10 K Mitsoda az Anyaszent egy ház szándéka ezek iránt 
aprocesiok iránt? [269b:| 

F A procesiok külömb félék lévén, az Anyaszent egy 
háznak ís azok iránt külömbözö a szándékja, mivel nem 
mind egy vegre rendeltettek. 

15 1. Már szollottunk az Ur napján, virág vasárnapján, 
és a gyerttya szentelö innepén valo procesiokrol, nézd 
meg az innepeket. 

2 Midön az Anyaszent egyház procesiokot jár a me-
zön, a város körül, arra a végre tselekeszí hogy az Isten 

20 meg áldgya a földnek gyümölcsit, ahazakot amelyek 
mellet el megyen, és a személyeket kik azokban laknak. 

K A püspökök miért rendelnek rend kivül valo proce-
siokot aközönségesen valo szükségekben? 

F Meg láttuk már ide fellyeb az illyen procesioknak 
25 eredetit, azért könyü annak által látni az okát, aközönsé-

gesen valo szükségekben a püspökök a népet arra indit-
tyák hogy minden képen a menyiben lehet az Isten harag-
ját meg engesztellye. ugyan arra avégre is rendelik aren-
den kivül valo böjtököt, imádságokot., intvén mindene-

30 ket az alamisnálkodásra, az oltári szenttséget ki- (270a:| 
teszik, és magok is anépel procesiot járnak. 

K Miért járnak több procesiokot ahusveti napokban. 
mint sem más idökben,? 

F 1. Azért hogy meg emlékezünk arol hogy a kristus 

894 procesioval <(k) vitték 

894 

de Const Apost 
lib 6 Cap 30 s. 
Aug. serm. 32 de 
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egy nehány szor meg jelent az Apostolinak fel támadása 
után, menyben meneteléig, 2 azért hogy az Istennek áldá-
sát kérjük a földi gyümölcsökre, amelyek abban az idö-
ben vannak leg inkáb veszedelemben. 

K Miért hogy sok helyeken nagy solemnitásal valo 5 

procesiokot járnak Aldozo tsötörtökön? 
F Azért hogy meg mutasák a kristusnak azon a napon 

nagy ditsöségel valo menyben menetelét., ugyan ezen 
okbol szoktak lenni nagy procesiok nagy Boldog Aszony 
napján. mivel szent István király a Boldogságos szüz 10 

gondviselése alá ajánlotta a magyar nemzetet 

2 Articulus 
A procesionak rendéröl. 

K Miért hogy sok helyeken a procesiokban tsenget-
tyük vannak, a melyekel szüntelen tsengetnek? [270b:j 

F:895 Azért hogy mesze meg hallyák hogy a processio 
mégyen és hogy a kik jelen nintsenek oda mehessenek ez is 
okbolis szoktak harangozni, mind ott a honnét a proces-
sio meg indul, mind ott a hová mégyen 

K Miért visznek hoszu keresztet, vagy zászlot, vagy 
képet? 

F Azal meg akarják mutatni hogy a hivek akristus 20 
keresztének zászloja alat járnak. 

K Miért hogy sok helyeken akereszt elött az Évangye-
liumot. és szentelt vizet viszik? 

F Az Evangyéliumot azért viszik hogy meg mutasák 
azal., hogy a keresztyéneknek kalauza az Isten Igéje. 25 

895 F: Azért hogy mesze meg hallyák [...] a hová mégjen [Ezt a 
négysoros szöveget idegen kéz írta le egy kb. 5 cm széles papírcsíkra, 
melyet azután ráragasztott a Mikes által tévesen eikezdett és valószínű-
leg törölt szövegre. A ragasztott papírcsík alatti szöveg: (K Miért 
visznek k hoszu k keresztet vagy zász): ez a következő Kérdés szövege, 
hiányosan.] 
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aszentelt vizet pedig azért hogy azal meg hinttsék a helye-
ket ahol el mennek 

K Miért hogy sok helyeken égö gyertyákot visznek a 
kereszt mellet? 

5 F Azal azt akarják meg mutatni, hogy a fel feszitetet 
kristus a világ világosága. 

K Miért hogy a nagy procesiokban akereszt elött füs-
tölöt visznek.? 

F. Azal azt akarják, hogy a hívek mindenüt a kristus-
10 nak jó illattyát hordozák, szent Pál szerént. [271a:J 

K. A procesiokban miért mennek elöl az iffíu Clericu-
sok, és a fellyeb valo renden lévök utánnok? 

F Ezt a Ceremoniát a világi szokás hozta bé, midön 
valamely Fejdelmet kisérnek, olyankor maga a töb urak 

15 után szokot járni,896 ezen okbol is szoktak a Clericusok 
az oltári szenttség elött menni a procesiokban. 

K A nép miért megyen a Clericusok után? 
F A természet szerent valo dolog hogy a nép kövesse 

pásztorát. 
20 K Miért hogy rend szerént aprocessio nem azon az 

uton tér viszá mint a melyen el indult? 
F Azért hogy annál töb helyekre nyerje az Isten ál-

dását. 
K Mit kel tselekedni a procesiokban? 

25 F Arra réa kel emlékezni hogy azlsten azt akarja hogy 
ötet lélekben és igaságban imádgyák, és hogy nem ke-
resztyén, hanem, sidó modgyára tselekeszik, a ki tsak a 
külsö Ceremoniáit tekinti avallásnak. és aki nem lelki 
képen tekenti azokot 

30 2 Rendel, és tiszteségesen kel járni, Istenhez valo figyel-
meteségel. ide s'tová nem kel tekéngetni, se [271b:] beszél-
leni szükség nélkül, a procesiot végig kel követni hogy ha 
lehet. 

896 járni, (ez) ezen [Tollhiba.] 
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XIX Rész 
Nemely áitatos tselekedetekröl. 

Elsö Articulus 
A butsu járásrol. 

K Butsura el menni valamely szent helyre azért hogy 
ót az Isten segittségit meg nyerhesék., ót ötet imádgyák, 
és a szenteket tisztellyék régi szokásé 

F Igen régi szokás, meg elsö saeculumokban áitatos 
szokásban volt ahiveknél, hogy a martyrok temetésihez, 5 

vagy olyan templomokban, kápolnákban el menyenek 
ahol a szentek tetemi voltanak, vagy az olyan szent he-
lyekre ahol a mi vallásunknak leg föveb titkait munká-
lodta a kristus. eröl mindnyájan a historicusok emlékeze-
tet tesznek. 10 

K Mint hogy az Isten mindenüt jelen vagyon mi szük-
ség oly mesze menni hogy ötet imadgyák? [272a:j 

F Abban szükség nintsen, de ditséretes és szent dolog 
buzgoságbol olyan helyre menni., ahol az Isten meg üs-
mértette különösön magát valamely nagy munkája által.15 

K Mitsoda leg ditséreteseb az ilyen butsu járásokban? 
F 1 Bizonyságot tesznek az olyanoknak hitekröl kik 

valoságos áitatoságbol mennek abutsura., 2 mint hogy 
leg gyakraban gyalog szokták azt meg járni a fáradság 
penitentziául esik., amely a léleknek igen hasznos.,20 

3 ahelyeknek látása a melyeken az Isten ki nyilatkoztatta 
hatalmát, és jó voltát, az emberekhez, a szent tetemek 
a melyek ót vannak, atöb hiveknek buzgo imádságok, 
mind ezek fel gerjesztik a hitet. mind azokban. kik olyan 
helyekre mennek., 4 a tsudák melyek bizonyosok, és 25 

a melyeket nem lehet kételkedésben venni, és a mellyeket 
az Isten munkálodgya gyakorta azokon kik valoságos 
aitatoságbol butsura mennek, meg bizonyittyák hogy az 
illyen áitatoságot az Isten jová hadgya. |272b:| 
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K leheté mindennek jovallani abutsu járást? 
F Nem lehet, meg kel visgálni elsöben hogy ki ki 

mitsoda rendben és köteleségben vagyon 

Magyarázat 
5 1 A butsu járás olyan valamint más egyéb tselekedetek, 
a melyek nintsenek parantsolat alat, hanem tsak épen 
áitatoságbol valok, aparantsolat alat valoknak elötte kel 
járni mindeneknek, mivel helytelen áitatoság volna el 
mulatni aparantsolatot, és követni atanátsot, meg kel 

10 tehát visgalni hogy ha ahivatalal. és a köteleségel nem 
ellenkeziké a butsura valo menetel. mert egy olyan sze-
mély akinek köteleségböl másokra kel vigyazni, roszul 
tselekednék hogy ha azt el mulatná azért hogy áítatosá-
ganak eleget tegyen a butsu járásal. 2. meg kel visgálni 

15 a természetet; hogy ha elegendö erö és egéség leheté arra, 
egy szoval mindent jól meg kel fontolni, és könyen nem 
kel ahoz fogni, agyontato pap tanátsaval kel élní, mivel 
az áitatoságnak szine alat nagy vétekben eshetnek [273a:] 

K Melyek azok a vétkek? 
20 F Sokszor történik hogy a mesze földre valo butsu 

járásra nem egyébért adgyák magokot, hanem hogy sok 
féle dolgokot láthasanak, sokan vannak olyanok kik tsak 
azért szarandokok hogy könyü és vandorlo életet elhese-
nek. 

25 2. Az uton helytelenül viselik magokot, valahol el 
mennek, botrankoztatást hagynak magok után. 

3 Egy szoval sokan nem valoságos áitatoságbol, tsele-
keszik, hanem az emberi tekéntetért. ugy mondván, az 
áitatoságnak. nem a fájához, hanem tsak a hajához ra-

30 gaszkodnak, és el hagyák a mi leg szükségeseb., az Istent 
külsö képen szolgályák. de belsö képen ötet meg bant-
tyák. azt el felejtvén, hogy az Isten lélek, és ötet lélekben 
és igazsagban kel imádni és szolgálni. 
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K Mire kel tehát vigyazni abutsu járásban897 hogy az 
Isten lélekben és igazságban imádtasék? 

F 1 szükséges hogy a butsu járás okos és értelmes 
áitatoságbol legyen, mivel ezek nélkül nem hasznos. 
[273b:J 

2. Az uton mindenüt jó példát kel adni, a szemérmete- 5 

ségel, tsendeségel, és a mértékleteségel, szent és hasznos 
dolgokrol kel beszélgetni. 

3. Midön pedig a fel tet helyre érkeznek, az Istent 
imádni, és néki hálákot kel adni, és segittségül hini a 
szenteket akiket ót tisztelnek, és ezeket valoságal, és l0 

hittel kel végben vinni, és midön mindennek vége lett, 
hasonlo aitatoságal kel viszá térni. 

2. Articulus. 
Az olvasorol. 

K Miben áll az az imádság a melyet olvasonak neve-
zik? 

F E szerént kel azt mondani akereszt vetés után, a 15 

szent léleknek segittségit kel kérni, valamint a töb imád-
ságokban, az után a hiszek egy Istent el kel mondani, a 
mi Atyánkot, és a következendö három kis szemeken az 
üdvezletet, az után anagy szemeken [274a:] a mi Atyan-
kot kel mondani, és az aprokon az üdvezletet, és igy mind 20 

végig valamég a hat tiznek vége lesz, és hasonlo képen kel 
el végezni valamint el kezdették. 

Lehet az olvasonak számát meg nagyobitani vagy meg 
kisebiteni. lehet a mí Atyánk után a Gloria patrit el 
mondani, és mindenik tiz után valamely imádságot, a ki 25 

ugy akarja lehet a nagy szemeken az üdvözletet mondani. 
és a kitsideken a mi Atyánkot,, lehet kinek kinek a maga 
áitatosága szerént más féle olvasot ki gondolni, példának 

897 járásban (iy hogy <^F) az Isten 
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okáért a nagy szemeken a mi Atyankot mondani és az 
aprokon az Istennek irgalmaságát898 kérni, illyen formá-
ban, én Istenem ne engedgyedhogy a vétekben élyek. nyisd 
fel szemeimet hogy ha láthasam meg rosz erkölcseimet, 

5 üsmértesd meg velem mind azt a mi ate akaratod., hogy 
meg tselekedgyem, és adgy kegyelmet hogy azt veghen 
vigyem, vagy valamely más ilyen imádságot [274b:] 

Lehet az Angyalok tiszteségekre illyen formán olvasot 
mondani,, a nagy szemeken a mi Atyánkot., és a kis 

10 szemeken ezt az imádságot. szent Angyalok kiket az Isten 
irgalmaságáhol örzésünkre rendelt. oltalmazatok meg 
minket az ördög, a világ, és atest ellen valo viaskodásunk-
ban, hogy meg ne szégyenitessünk az irtoztato itélet nap-
ján. 

15 Lehet a szenteknek tiszteletekre is olvasot mondani 
illyen formán, a nagy szemeken a mi Atyankot, és az 
aprokon ezt azimádságot. keresztelö szent Janos, szent 
Péter, szent Pál szent N. és Istennek minden szentei 
imádkozatok mi érettünk most és halálunknak oráján 

20 Amen. 
K Mire kel vigyázni az olvaso mondásában.? 
F. Arra a mint másut meg mondottuk hogy ne tsak 

szájal. hanem szivböl kel imádkozni és nem kel azokot 
követni akik ide s'tová tekintvén tsak az ajakokot moz-

25 gattyák, mint [275a:] ha nem is imádkoznának, hanem899 

tsak az olvasot olvasnák,, az illyen nem keresztyenhez, 
hanem sidohoz valo imádkozás. 

K Az olvasot miért kel tizes szamra osztani hogy anyi 
üdvözletet. vagy mi Atyánkot mondgyanak nem babona-

30 ságé a szamra vigyazni? 
F Azok kik ezt az imádságot kezdették., a kristus 

titkainak tiszteletére vigyáztak atizes számal, vagy pedíg-
len a Boldogságos szüz esztendejének számára; gondol-

898 irgalmaságát (kérni,.) kérni, [Törlés tollhiba miatt a sor végén.] 
899 hanem (a) tsak a 
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ván hogy anyi esztendöt töltöt volna el900 eföldön. enem 
ellenkezik a hittel., nem is babonaság, mivel nem köte-
ledzük magunkot a számhoz hogy azt tartanok., hogy 
bizonyos számu pater, vagy Ave, hathatosabá teszi imád-
ságunkot mint sem más féle szám, valamely imádságot 5 

gyakorta mondanak hittel, jelenti buzgoságos kivánsá-
gát. annak aki imádkozik. 

3 Articulus 
Olyan áitatos tselekedetekröl melyeket Az Anyaszent 

egyház jová hagya, és az olyanokrol a melyeket el szen-
vedi. 

K Az Anyaszent egy ház jová hagyaé mind [275b:| 
azokot az áitatos tselekedeteket a melyek szokásban van-
nak ahivek közöt.? 10 

F Vannak olyanok a melyeket jová hagya, de meg 
vannak olyanok amelyeket tsak el szenvedi, 

K Mellyek azok atselekedetek a melyeket az Anya-
szent egy ház jová hagya.? 

F Az Anyaszent egy ház tsak azokot hagya jóvá a me- 15 

lyek meg egyeznek ahitnek ágazatival. aszent Atyák tani-
tásival., és a melyek az Istenhez vezérelnek minket. 

K Melyek azok. a melyeket tsak el szenvedí? 
F Némely olyan dolgok. a melyek szokásban vétetöd-

nek, vagy arendeletlen áitatoságbol. vagy a melyek vala- 20 

mely tudatlanságbol bé szivárkoztak, de a melyek ma-
gokban nem ellenkeznek se ahittel, se ajó szokásal. noha 
mind azon által. jóbb volna ha nem volnának, az Anya-
szent egy ház valo hogy jová nem hagya, de el szenvedi. 
azért hogy valamely más nagyob rendeletlenséget [276a:] 25 

900 volna el <efo> eföldön. [Tollhiba.] 
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azal el kerülhesen. ugy tselekszik némelykor valamint 
szent Agoston mondgya, hogy inkáb meg sérti a maga 
rendelésit, tsak hogy meg tarthasa. a maga testét. 

K Míre kel vigyázni a hiveknek az olyan dolgokban 
5 a melyeket az Anyaszent egy ház tsak el szenvedi? 

F Nékik is hasonlo képen tsak el kel szenvedni, de jóbb 
az Anyaszent egy ház akarattyát követni mint sem olyan-
hoz ragaszkodni, a mit tsak el szenvedi 

K Az Anyaszent egy ház azt jová hagyaé vagy tsak el 
10 szenvedi midön a szenttségekhez keresztet, olvasokot, 

vagy valamely más efteleket értetnek? 
F Ezt az Anyaszent egy ház jóvá hagya, mivel ez iránt 

példát láthatni aszent irásban., azt láttyuk hogy a keszke-
nök melyek az Apostolok ruháihoz értenek, abetegeket 

15 meg gyogyitották. 
Erre az okra valo nézve értetik a szenttségekhez a 

ruhákot, kereszteket, és az olvasokot; szent Ambrus azt 
bizonyittya hogy a szent Gervasius és aszent Protasius 
tetemihez értet901 ruhák abetegeket meg gyogyitották. 

20 szent Agoston sok illyen tsudakrol szól amellyek maga 
jelen va!o létében történtenek. [276b:| 

K Az Anya szent egy ház jová hagyaé, vagy tsak el 
szenvedi hogy a szentek kö képeire, ruházatokot tegye-
nek„ és hogy azok elött gyertyákot égessenek? 

25 F Az illyen tselekedet magában nem rosz az Anyaszent 
egy ház azt nem tilttya, nem is parantsolya, hogy ha 
pedig azt látná hogy anép együgyüsége anyira megyen 
hogy a képben valamely el rejtet eröt tartana lenni., vagy 
valamely babonaságal lenne ahoz, akoron minden mo-

30 dal. annak ellene állana., és apüspököknek902 lelki szám-
adásokban jár hogy az illyenekre vigyázanak. mind azon 
által adolog magában nem ellenkezik a hittel,, mível 
aképek ékesitése, jelenti akülsö képpen valo tiszteletet, 

901 értet [értetet(t)] ruhák 
902 apüspoköknek [Ékezethiba.] 

Epist 115 ad 
janua cpist 50 ad 
bonifacium 

act. 19. 12. 

s. Ambr. epist 22 
ad soror s. Aug 
de civ dei lib 22 
Cap8. 
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a melyel vannak belsö képpen azokhoz a kiket jelentenek 
aképek, agyerttyák pedig amelyeket égetnek aképek, és 
a reliquiak elött, nékünk eszünkben juttattyák azt a fé-
nyes boldog és örökké valo életet amelyben élnek a szen-
tek menyekben akristusal. 5 

K Az Anyaszent egy ház jová hagyaé vagy tsak el 
szenvedi hogy Evangyéliumot olvasanak mind azokra 
[277a:| kik azt áitatoságbol kiványák? 

F E mind szent. mind igen régi szokás, és azt igen jová 
hagya az Anyaszent egy ház, abban nem lehet kételkedni 10 

hogy az örökké valo903 élet Igeinek olyan nagy ereje ne 
volnának hogy meg nyeresék nékünk mind azt a mit 
kérünk, és hogy akristus jóvá ne hagyná az olyan tseleke-
detet., amelyel meg mutattyák hogy tisztelettel vannak az 
ö Isteni szavaihoz, 15 

Egy szoval az Anyaszent egyház tsak azt hagya jóvá., 
és tsak azt parantsollya, a mi az Evangyéliumal. az Con-
ciliumokal. és a szent Atyák irásival meg egyezik 

4. Articulus 
Hogy miért szükséges a Püspöknek. el járni a maga 

püspökségét. 

K A püspökök miert járjak el a diecesisekben lévö 
templomokot? 20 

F 1 Hogy rendelést tegyenek és meg visgállyák a mi 
alelki és az egy házi dolgokot illeti, 2. hogy. |277b:| a 
rendeletlen dolgokot meg orvosollyák,,904 3 hogy nyajo-
kot jól meg üsmerhesék. és amiben lehet öket905 segithe-
sék„ 4. hogy a bérmalásnak szenttségit ki szolgáltassák,, 25 

903 valo (igeinek)> élet Igeinek 
904 meg orvosollyák,, <(h) 3 hogy 
905 öket (üs} segithesék,, [Törlés a sor elején.] 
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5 hogy apásztor. és anyáj közöt valo egyeség meg erösi-
tessék. 

K Mitsoda rendet tartanak, midön a püspök a diecesi-
sét latogattya? 

5 F Fel teszem tsak rövideden. midön a püspök valamely 
városban., vagy faluban érkezik, az egy házi renden lé-
vök nagy tiszteletel fogadgyák. és procesioval kisérik 
atemplomban. ót néki szentelt vizet adnak, a melyel 
anépet meg hinti, és az után meg füstölik, a templomban 

10 bé menvén imádsagot mondanak a püspökért és anépért, 
a mely szentnek a templom a nevét viseli, annak tisztele-
tére a soltárokbol valamely verseket énekelnek., annak 
vége lévén apüspők azon szentnek esedezése altal. és 
kristus érdeme által az Istennek egy könyörgést el mond., 

15 a nép a Confitéort el mondgya. és apüspök áidást, és 
absolutiot ad néki, és negyven napig valo indulgentiát, 
azután apüs-[278a:]pök a fejér906 köntöst le teszi, és viola 
szinüt veszen magára,, mivel ahalotakért fognak könyö-
rögni. 

20 A deprofundist kezdik énekelni, és a püspök a meg 
holt püspökökért imádkozik, azután procesioval mégyen 
a tzin teremben. és ót imádkoznak a meg holt egy házia-
kért,,907 és ahivekért kik ót feküsznek, onnét viszá térvén 
atemplomban, ísmét imádkoznak közönségesen a meg 

25 holt hivekért. 
Azután meg visgállya az oltári szenttséget, akereszte-

léshez valo edényt, a szent olajakot, az oltárokot., képe-
ket, edényeket, az oltári ruhákot, azután tudakozodik az 
egy háziakról, a népröl, ha valami fogyatkozást talál arol 

30 rendelést tészen, a bérmalást fel adgya, és a misét el 
mondgya, ha néki ugy tettzik. 

E meg lévén ujontában imádkoznak a halotakért, és a 
szállására megyen. 

906 a fejér r̂uh^> köntöst 
907 egy háziakért,, [a-ó-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
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K Miért kezdik el ezt a Ceremoniát apüspökért valo 
imádságon.? 

F Hogy azal meg mutassa anép mitsoda |278b:] örömel 
láttya az ö püspökjét, és hogy mint kiványa hogy az908 

Isten irgalmaságábol az ö látogatása hasznos legyen. 5 

K Miért mondanak könyörgéseket elsöben a szentek 
tiszteletekre,909 és aholtakért. minek utanna anépnek 
absolutiot adtak volna.? 

F Ebböl világosan ki tettzik, amenyekben, a purgato-
riumban, és a földön lévö Anyaszent egy ház közöt valo 10 

egyeség, noha ez az egyeség tsak akor leszen tékélletes 
midön ez a három társaság együt leszen. menyekben 
hogy pediglen el lehesen érni azt a boldogságot, szüksé-
ges hogy az Isten meg szabadittsa kegyelme által. apurgá-
toriumban lévö lelkeket a szenvedéstöl. és a földön lévö 15 

hiveknek, kegyelmét adgya ajó életre, hogy el érhesék az 
örök boldogságot.,910 

K Mit kel a hiveknek tselekedni azon idö alat a még 
apüspök nálok marad? 

F 1 El kel véle mondani mind azon imádságokot20 

[279a:] a melyeket ö el mond, és fö képen imadkozni kel 
a püspökért, 2 tisztelettel kel halgatni intésit. 3 tudtára 
kel néki adni, ha valamely rendeletlen. vagy botránko-
zásra valo dolgot tselekednének a parochiában. de azt 
harag és boszu állás nélkül kel tselekedni. 4. végben kel25 

vinni szorgalmatoságal minden rendelésit. 

908 az (p) Isten irgalmaságábol az ö 
909 tiszlteletekre, [A felesleges / betűt nem törölte.] 
910 böldogságot., [Ékezethiba.] 
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Ennek a munkának rovideden valo bé fejezése. 
és sumája. 

Az olyan dolgokrol melyek boldogá tészik az embert 
eföldön, remélvén az örökké valo boldogságot. 

5 K Elégségesen és világosan meg magyaraztad mind azt 
a mi avallást illeti és valami ahoz tartozik. mostanában 
tsak rövideden tedd egy sumában mind azt valamit mon-
dottál. 

F Azt könyen fel lehet tenni, az egész munkát három 
10 könyvben911 osztottuk, azelsö könyvben912 minek után-

na meg magyaráztuk volna a teremtönek Is-[279b:[tensé-
gét a teremtet állatokrol szollottunk, leg elsöben is az 
emberöl, annak913 teremtetéséröl, esetéröl, a kristus által 
valo meg váltatásárol., és hogy mi formában vezérlette 

15 és vezérli az Isten az embert., hogy az örök életet, a me-
lyért teremtette hogy el érhesse., ezt nevezik azért a vallás 
historiájának. 

A második könyvben meg mutattuk hogy mi modon 
kel élni az embernek hogy az örök eletet el érhese, erre 

20 valo nézve914 meg magyaráztuk mind azt valami avét-
ket., ajó erkölcsöt, az Isten, és az Anyaszent egy ház 
parantsolatit illeti, mind azt valami akegyelmet, a szent-
ségeket, és az imádságot illeti. 

A harmadikában rövideden fel tettük a kegyelemnek 
25 szükséges voltát akeresztyeni élethez., is ezt a kegyelmet 

az Isten a szenttségek, és az imádságok által adgya., meg 
is magyaráztuk mind azt a mit kel tudni a hiveknek a 
szenttségekröl.915 és a mi az imádsagot illeti. [280a:| 

Mind ezekböl tehát ki tettzik hogy az Isten arra a végre 

911 könyben [íráshiba.] 
9 , 2 konyvben [Ékezethiba.] 
913 annak (teremtéséröl,) teremtetéséröl, 
914 nézve <(m) meg magyaráztuk [Tollhiba.] 
915 a szenttségekröl. ^a^ és a mi 
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teremtette az embert hogy az örök916 életet, az az, az 
Istent birja örökösön, szükséges azért hogy arra a végre 
is fordittsa minden tselekedetit ugyan ezen boldogságra 
valo nezve kel néki valoságos háláadásal lenni akristus-
hoz, meg gondolván mind azt valamit akristus tselekedet 5 

hogy annak aboldogságnak uttyára tehesen., hogy azt 
nekünk meg érdemelhese és hogy mi azt el érhesük., 
ugyan erre valo nézve kel az embernek minden erejéböl. 
avétket el kerülni, ajó erkölcsöt követni., az Istennek, és 
az Anyaszent egy háznak engedelmeskedni, erre valo l0 

nézve kel a szenttségekhez járulni, annak a kegyelemnek 
el nyerésire, meg szaporitására, és meg tartására a mely 
keresztyéni életet eltesen velünk,, erre valo nézve kel 
imádkozni, a vallásbéli szolgálatokban foglalatoskodni, 
az embernek ugy kel magát tekénteni eföldön mint ide- l5 

gent, mint olyat aki hazájábol a menyekböl el vagyon 
rekesztve, azután kel néki suhajtozni. |280b:] és azon 
haza felé utozni, mert más képen mindenkor boldogtalan 
lenne, ebböl áll rövideden az egész keresztyénség, és az 
egész917 munka. 20 

K Mind ezekböl ugy tettzik mint ha azt akarnád ki 
hozni hogy az embernek boldogsága tsak a menyekben. 
vagyon hát eföldön nem leheté boldog az ember? 

F Tekélletes boldogsága nem lehet az embernek másut 
tsak menyekben., mert minden boldogsága abban áll 25 

hogy az Istent örökké birhasa, ötet pedig tsak a menyek-
ben birhattya. örökösön, mentöl több reménségünk lehet 
amás élethez.. annál boldogabak vagyunk ezen életben. 
mentöl távulab vagyunk attol, annál boldogtalanabbak 
vagyunk, e földön, minden valami az Istenhez vezet min- 30 

ket aboldogoká is teszen, de olyan boldogságal amely 
nem egész,, de a mely meg egyezik a mi eföldön lévö 

916 az örök {életet^ életct, [Törlés a sor végén;] az az, az Istent birja 
<[örök^örökösön, 

917 égesz [Ékezethiba.] 
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bujdoso állapotunkal., viszontag valami az Istentöl el 
távoztat, a boldogtalonaká tészen, ugy mint agazdagsá-
gok, betsületek, gyönyörüségek, a bizonyos. [281a:] hogy 
ezek nem teszik az embert boldogá, az Isten egyedül 

5 töltheti bé ami lelkünket, kivánságinkot, és távoztathat-
tya el rettegésinket. 

K Mit teheti tehát az embert boldogá anyiban a menyi-
ben ez az élet azt meg engedi, és mi ád leg töb reménséget 
néki az örök boldogságra? 

10 F Nyolcz féle dolog teheti boldogá, a mellyeket nyolcz 
féle boldogságoknak nevezik. és a melyekre maga akris-
tus tanitot minket 

1. Boldogok alelki szegények mert övek a menyeknek 
országa 

15 2. Boldogok a szelidek., mert ök örökség szerént birják 
aföldet 

3. Boldogok a kik sirnak, mert ök meg vígasztaltatnak 
4. Boldogok akik éhezik és szomjuhozák az ígassagot, 

mert ök meg elégitetnek. 
20 5. Boldogok az irgalmasok, mert ök irgalmaságot nyer-

nek. [281b:] 
6. Boldogok918 a tiszta szivüek, mert ök az Isten919 

meg láttyák. 
7. Boldogok abékeség szeretök, mert ök Isten fiainak 

25 mondatnak 
8. Boldogok a kik üldözést szenvednek az igasságért, 

mert azoké a menyeknek országa. 
A lelki szegénységen akristus érti 1. az alazatosokot;. 

2 a szegényeket., kik meg elégesznek állapottyokal., 
30 3 agazdagokat., kik nem ragaszkodnak gazdagságokhoz. 

Az920 szelideken a kristus érti azokot kik nem irígyek. 

918 [A 6-8. pont szövege nincs aláhúzva Mikes kéziratában.] 
919 az lstent <(Fiainak mondatnak^> meg láttyák. 
920 Az (a!ázatosokon]> szelideken [A javítás a törlós fölé írva.] 

rom.8.24 
s.Aug. de 
civ Dei 
lib 19. Cap 4. 

Matth. 5 
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nem veszekedök, nem zugolodok, és a föld melyet igér az 
illyeneknek., nem más hanem a paraditsom 

A kik sirnak. a kristus érti azokot, kik sirattyák vétke-
ket., vagy a mások vétkeit, 2. azokot kik penitentzia tartó 
életet élnek, 3 kik Istenért nyomoruságot szenvednek, 5 

A kik éhezik, és szomjuhozák az ígaságot, akristus érti 
azokot; kik buzgoságal kiványák kedves és igaz [282a:] 
lenni Isten elött, és akik azon igyekeznek, hogy elé mehe-
senek atekélleteségben. 

Az irgalmasakon a kristus érti azokot kik meg segittik 10 

felebaráttyokot amenyibe921 lehet, lelki és testi szüksé-
gekben., akik leg aláb szánakodásal vannak másokon., 
akik másoknak könyen meg engednek, és könyörülnek. 

A békeség szeretökön, a kristus érti azokot akik meg 
gyözték rosz kivánságokat, akik békeségben élnek mind " 
magokal. mind másokal., mind az Istenel., és akik má-
soknak is kiványák meg nyerni azon békeséget. 

A tiszta szivüeken a kristus érti azokot kik semmi féle 
vétekhez nintsenek ragaszkodva és akik szüntelen azon 
vannak hogy meg gyözék arosz kivánságot. 20 

A kik üldözést922 szenvednek az igaságért akristus érti 
azokot, akiket gyülölik, akiket rágalmazák, bestelenittik, 
üldözik, azért mert bizonyságot tésznek azigasságrol szo-
val vagy irásokal, egy szoval mert hivatalyokban el jár-
nak. [282b:J 25 

K Ezek a boldogságok magokban foglallyák tehát a 
keresztyéni életet? 

F Igen is mert nem lehet boldogá lenni a keresztye-
ni élet nélkül, akeresztyeni924 életet pedig aboldogság kö-
veti. 3« 

VÉGE. 

9 2 ' amenyibe [be - beszúrás; a b a szóközben, e magasabban.] 
922 üldözést <szenvend}> szenvednek 
923 Cap. 5. <s. Matth) s. Matth 
924 akeretyeni [íráshiba.] életet </}> pedig 

s. Chrvs: in cap 5. 
s. Matth. 
Cornelius a lapide 
in Cap. 5 . " 3 s. 
Matth. 
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Adassék Ditsöség az 
Atyának. a Fiunak, és a 
Szent Lélek925 Istennek és 
Légyen ditsöségire ez a munka 

Amen 

[283a-b:üresl [284a:l 

Ennek a konyvnek Tablája 

Harmadik könyv.926 

Elsö Rész a kegyelemröl 

Elsö Art. Hogy mi légyen akegyelem és ahany féle. 1. 
[3a] 

2 Art Hogy kinek. érdemiért adatik akegyelem 5. [5a] 
3 Art a kegyelemnek szükséges voltárol és abünös em-

bernek szabadságarol. 7 [6a] 
4 Art Ami tselekedetinknek érdeméröl, és a kristus 

kegyelmének erejéröl 10 [7b] 
5 Art Azokrol akiknek akegyelem adatik. 12. [8b] 

2 Rész. A szenttségekröl közönségesen 
Elsö Art. Hogy mik legyenek a szenttségek. 17.[11a] 
2 Art a szenttségek számairol. 20 [12b] 

3. Rész. a kereszttségröl. 
Elsö Art. Hogy mi légyen akeresztttség. 22. [13b] 
2 Art a keresztelésröl 26 [15b] 

3. Art akereszttségnek szükséges voltárol. és a kereszt-
tség nélkül meg holt gyermekekröl 31 ]18a] [284b:| 

4 Art. a kereszt atyákrol és anyákrol, 35 J20a| 

925 Lélek (nek) Istennek 
926 Harmadik könyv. [Utólagos beírásnak látszik.] 
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5 Art akereszttségnek Ceremoniairol. 38 |21b] 
6 Art Ismét a kereszttség927 Ceremoniairol 41 [23a| 
7 Art Ismét a kereszttség Ceremoniairol 44. [24b] 

4 Rész. a Bérmálasrol. 
Elsö Art hogy mi légyen abérmalás. 
2. Art abérmálásnak hasznairol és szent Lélek ajándeki-

rol 49[27a] 
3 Art hogy ki adgya fel abérmálást, annak szükséges 

voltárol. és hogy mitsoda készülettel kel azt fel 
venni 52. [28b] 

4 Art928 bérmálás Cérémoniáinak magyarázattya. 54 
[29b] 

5 Rész az Eucharistiárol 
Elsö Art hogy mi legyen az Eucharistia. 56 [30b| 
2 Art Az Eucharistianak rendeléséröl 58 [31b] 
3 Art az Eucharistiarol929 valo igéretnek magyarázat-

tya, a mint szent Jánosnál vagyon a hatodik rész-
ben 62 [33b| [285a:] 

4.Art Az Eucharistiarol ugy mint szenttségröl és a tran-
substantiátiorol 66 [35b[ 

5 Art A szenttséges Eucharistianak imádásárol. 73 [39a] 
6 Art Az Eucharistianak hasznárol. 74 [39b] 
7 Art a Communiohoz valo készületröl 77. [41 aj 
8 Art. a gyakorta valo Communiorol 80 [42b| 
9 Art az egy szin alat valo Communiorol 82. [43b[ 

10 Art a Communionak szükséges voltárol. 88. [46b] 

6 Rész penitentzia tartásnak szenttségéröl 
Elsö Art apenitentzia tartásnak szükséges vóltárol. 90 

[47b] 
2 Art hogy miben alyon apenitentzia tartásnak szenttsé-

ge 93 [49a] 

927 kerettség [Elírás.] 
928 4 Art ^h) bérmálás Cérémoniáinak [Szóvégi i-n-böl javítva.] 
929 Eucharistiarol [c-r-ből javítva.] 
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3 Art a töredelmeségröl. 96 [50b| 
4 Art a tekelleteségel valo töredelmeségröl 98 [51b] 
5 Art a jora valo fel tételekröl. arosz szokásokrol. és a 

vétekre vivö alkalmatoságokrol 102 [53b] 
6 Art a gyonásrol. és annak szükséges voltárol. 106. 

[55b] [285b:] 
7 Art a gyontato pap meg választásarol. 107 [56a] 
8 Art a lélek üsméret meg visgálásárol.930 és a gyonás-

hoz valo készületröl 109 [57a] 
9 Art. hogy mitsodásnak kel lenni agyonásnak. hogy jó 

legyen., az egész életünkröl valo gyonásrol, és hogy 
mit kel tselekedni midön a pap elöt le térdepelnek. 
112 [58b] 

10 Art az elégtételröl és annak szükséges voltárol 119 
[62a] 

11 Art A szent irásbol valo példák. a mellyek931 meg 
bizonyittyák az elég tételnek szükséges voltát. 121 
[63a] 

12 Art Az Anyaszent egy háznak régi rendelése szerént 
valo elégtételekröl, a negy rendbéli nyilván valo 
penitentzia tartásrol. 123. [64a[ 

13 Art hogy mitsoda okokra valo nézve rendelte. és 
rendeli az Anyaszent egy ház a penitentzia adást. 
126 [65b] 

14 Art A penitentzialis szabot rendekröl 129[67a] [286a:] 
15 Art. az elég tételi tselekedetekröl.932 136 [70b] 
16 Art. hogy mitsoda igyekezetben vagy szándékban kel 

lenni hogy az elég tétel hasznos legyen. 138. [71b] 
17 Art A purgatoriumrol. 139 [72a] 
18 Art Az Indulgentiákrol. 142 [73b] 
19 Art Az Indulgentiákrol. 146 [75b] 
20 Art Az absolutiorol 153 [79a] 

930 meg visgálásárol [Szóvégi Í (hosszú J) r-ből javítva.] 
931 a mellyek [Második /- megkezdett m-bőY> javítva.] 
932 tselekedetekröl. [úf-r-ből javítva.] 
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21 Art Az absolutionak el halasztásárol. 156 [80b] 
22 Art A püspökököt illetö absolutiorol. (casus reserva-

tus) a Censurakrol. 160 [82b] 
23 Art Az ex Comunicatiorol: az az, az egy házbol valo 

ki rekesztésröl 162 [83a] 

7 Rész az utolso kenetröl 
1 Art A betegségröl [85b] 
2 Art hogy mi formában kel atestamentumot keresztyé-

ni rend szerént meg tsinálni. 170 ]87b] 
3 Art hogy mi légyen az utolso kenet magában 172 [88b] 
4 Art Az utolso kenetröl. 175 [90a[ 

8 Rész. az933 Egyházi rendröl.. 
Elsö934 Art hogy mi legyen az Egy házi rend. 178.[91b] 

[286b:] 
2. Art Azokrol az akadályokrol melyek meg nem enge-

dik az egy házi rendben valo menetelt 182. [93b[ 
3 Art hogy mitsoda készületel és mitsodásnak kel lenni 

aki az egy házi rendben akar menni és hogy hivata-
losnak kel erre lenni 185 [95a[ 

4 Art A tonsurarol. az az. ahaja935 el nyiréséröl, annak 
akí az egy házi rendben vétetik. 190 [97b[ 

5 Art A beneficiumrol. vagy az egyházi joszágokrol., és 
a simoniarol. 194 [99b] 

6 Art A simoniárol. 196 [100b] 
7 Art A beneficiariusok köteleségiröl 198 [101b] 
8 Art Az egy házi also rendekröl. 199 [102a[ 
9 Art Az egyházi fö rendekröl 203 [104a] 

933 az <A> Egyházi [<A> <E>ből ? javítva.] 
934 Elsö [/-s-ből, ö-/-ből javítva.] 
935 ahaja [Szóvégi a - utólagos beírás a szóközbe, a sorban;] el 

nyiréséröl [második é - beszúrás.] 
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10 Art. A subdiaconusnak. Diaconusnak papoknak, és 
püspököknek936 hivatalyirol. 205 [105a] 

11 Art Magyarázattya a Ceremoniáknak. a mellyekel fel 
szentelik apüspoköt. 208. [106b] 

12 Art hogy mivel tartoznak ahivek. a püspököknek, 
papoknak, és atöbb egy házi renden lévöknek 214. 
[109b] 

13 Art. A szerzetesek.. rendéröl. 216. [110b] [287a:] 

9 Resz A házaság szenttségéröl. 
Elsö Art kozönségesen aházaságrol 221 [113a] 
2 Art A hazaságnak szenttséges voltárol 223 [114a[ 
3 Art A hazaságnak akadályirol. 224. [114b] 
4 Art Az akadályokrol. melyek aházaságot semire valo-

vá teszik, és a melyeket dirimens akadályoknak 
nevezik. 226. [115b[ 

5 Art Az olyan akadályoknak magyarázattya a melyek 
nem teszik semivé hanem tilalmasá a házaságot. 
234,[119b] 

6 Art hogy miképen kel készülni a házasághoz, és kel 
el tölteni alakadalmi napot 237 [121a| 

7 Art A házasoknak. egymáshoz valo köteleségek-
röl.[122a] 

8 Art A házasoknak gyermekekhez valo hivatallyokrol. 
241. ]123a] 

9 Art A tselédes gazdáknak,937 és gazdaszonyoknak 
tseledgyekhez valo hivatalyokrol. [124b[ 

10 Rész. Az imádságrol. közönségesen 
Elsö Art hogy mitsoda az imádság és a hány féle. 245 

[125a] 
2 Art Az imádságnak szükséges voltárol. 248. [126b[ 
3 Art hogy kinek kel könyörögni. és kiért. 253. [129a] 

936 püspököknek [Első k~p-bö\ javítva.] 
937 gazdáknak, [Első k-g-bcA javítva.] 
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4 Art Az imádságnak hasznárol. 255 [130a]|287b:| 
5 Art hogy mitsoda készületben kel annak lenni a ki 

imádkozik 255 [130a[ 
6 Art hogy mit kel kérni Istentöl 257.[131a] 
7 Art Az imádságnak formájárol 259 [132a] 
8 Art hogy mi képen halgattya meg az Isten az imádko-

zokot 266. [135b] 
9 Art hogy mitsoda formában kel lenni a testnek az 

imádságkor. 267 [136a] 
10 Art Az idöröl, naprol. és orárol. amelyeket az imád-

ságban,938 kel tölteni. 270 [137b[ 
11 Art Az imádságnak helyéröl és a templomhoz valo 

tiszteletröl. 274 [139b] 

11 Rész különösön az imádságrol és elöször 
az elmével valo imáiságrol. 

Elsö Art hogy mi legyen az elmével valo imádság. 
275[140a] 

2 Art Az elmelkedésröl. annak szükséges és könyü vol-
tárol. 280 [142b] 

12 Rész. A szoval valo imádságrol közönségesen 283.939 

[144a] 
13 Rész. Az urnak imádságárol. 

Elsö Art Ennek az imádságnak magyarazattya. 
286[145b] 

2 Art A mi atyánkban lévö kéréseknek magyarázattya 
287.940 [146a] [288a:] 

14 Rész némely különös imádságokrol. 
Elsö Art Az Angyali köszöntésröl. 309 [157a] 
2 Art Az Angelusrol.941 313 [159a] 

938 imádságban, [n-/-ből javítva.] 
939 283. <Elsö Art> 13 Rész. 
540 287 [288a:] <2 Art.) 14 Rész 
941 Angelusrol. [,4-a-ból? javítva.] 
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15 Rész Az Anyaszent egyháznak, közönségesen 
valo imádságirol. 

Elsö Art hogy mitsoda nyelven szokot lenni aközönsé-
gesen valo imádság. 314 [159bj 

2 Art Az Anyaszent egy háznak közönségesen valo 
Ceremoniairol. 319 [162a] 

3 Art. A gyerttyáknak, lámpásoknak szokásárol. 322 
[163b] 

4 Art A temjennek szokásárol. 323, [164a] 
5 Art Az Anyaszent egy háznak az Isteni szolgálatban 

valo külömb külömb féle szokásirol, a rituale, és a 
Ceremoniak iránt. 326 [165b[ 

6 Art Az éneklésnek, musikának, és az orgonának szo-
kásárol. 328 [166b[ 

16 Rész. A szent Mise Aldozattyárol. 
Elsö Art. közönségesen. mind abelsö, mind akülsö áldo-

zatrol. 329 [167a[ 
2 Art A belsö képen valo áldozatnak köteleségeiröl. 334 

[169b] 
3 Art A külsö kepen valo áldozatnak köteleségéröl 

336.[170b] [288b:] 
4 Art A Mojses törvenye elöt valo áldozatok figurái-

nak942 magyarázattya. 339 [172a] 
5 Art A Mojses törvenye alat valo áldozatok figurainak 

magyarázattya. 342. [173b] 
6 Art hogy mindenkor volt és lészen az Anyaszent egy 

házban külsö képen valo Aldozat 351 [178a] 
7 Art Erröl akét szorol liturgia és Missa, a mely szokal 

szoktak élni a midön az Anyaszent egy háznak 
külsö képen valo áldozattyárol szolnak. 356. [180b] 

8 Art hogy mi légyen a Mise szent Áldozattya 357 [181a] 
9 Art hogy mitsoda végekre. és okokra valo nézve aján-

lyák a Mise áldozattyát. 362 [183b] 

542 figurái <a> nak 
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10 Art Hogy kinek ajánlyák a mise szent Aldozattyát,, 
és abban miért tesznek emlékezetet a szentekröl. 
365 [185a] 

11 Art Hogy kiért ajánlyák a Mise szent Aldozattyát. 367 
[186a] 

12 Art A halotakért valo Miseknek böveben meg magya-
rázása. 368. [186b] 

13 Art Az énekes. és a szoval valo Misékröl. 371 [188a| 
14 Art Hogy mitsoda helyen kel szolgaltatni a Misét. és 

a házaknál valo kápolnákrol 373 [189a] [289a:] 
15 Art Az oltárokrol., oltári öltözetekröl. fejér ruhákrol, 

és a szent edényekröl. 375 [190a] 
16 Art A misehez valo öltözetekröl. a melyeket apüspö-

kök. és a papok veszik magokra, és azoknak régisé-
gekröl. 378. [191b] 

17 Art A szent Mise szolgáltatásának napjairol. és orái-
rol. 381 [193a] 

18 Art Hogy mitsoda készülettel kel lenni azoknak kik 
misét mondanak 386. [195b] 

19 Art Hogy mitsoda készülettel kel lenni a Misén. és 
hogy melyik a leg jóbb modgya a Mise halgatásá-
nak. 387. [196a] 

20 Art A Misének rendéröl közönségesen 392 [198b] 
21 Art A szent Mise imádságinak. és Ceremoniáinak betü 

szerént valo magyarázattya. 394.. [199b] 

17 Rész Az ördög üzesröl es a szentelésröl 
Elsö Art Az ördög üzésröl. 490. [247b] 
2 Art hogy mit kel érteni ezen a szon Benedictio. 492 

[248b] 
3 Art A ceremoniakrol. a melyekel éll az Anyaszent egy 

ház a szenteléskor. 494 [249b| 
4 Art A szentelésekröl melyek tsak a püspököket illetik, 

és azokrol a melyek nem tsak öket illetik. 497 [251a] 
[289b:] 
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5 Art A szent olajak meg szenteléséröl nagy tsötörtö-
kön. 499 |252al 

6 Art A harangok szenteléséröl.943 503 [254a] 
7 Art A templom és az oltár szentelésének Ceremoniai-

rol. 507 [256a] 
8 Art A templom és az oltár szentelésekor valo leg föveb 

Cérémoniáknak magyarázattya. 518 [261b] 
9 Art A szentelt vizröl. 526 [265b[ 

18 Rész. A procesiokrol 
Elsö Art A procesioknak eredetekröl, azoknak külömb 

külömb féle voltárol., és hogy mitsoda szándékal 
tselekeszi azt az Anyaszent egy ház. 530 [267b| 

2 Art A procesionak rendéröl 535 [270a] 

19 Rész. némely áitatos tselekedetekröl 
Elsö Art A butsu járásrol. 538 [271b[ 
2 Art Az olvasorol. 542 [273b] 
3 Art Az olyan áitatos tselekedetekröl amelyeket az944 

Anyaszent egy ház jóvá hagya, és az olyanokrol a 
melyeket el szenvedi 545 [275a] [290a:] 

4 Art hogy miért szükséges apüspöknek el jarni a maga 
püspökségit 549 [277a] 

Ennek a munkának rövideden valo bé fejezése. és suma-
ja. 553 ]279a] [290b:üres[ 

943 szenteléséröl. <403> 503 
944 az Az Anyaszent [íráshiba.] 
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[„Tabella temporalia"] 

[291a:] Elsö Tábla 

Janua 
Febr 
Marti 

Apri 
Majus 
J l i l l i 

Julli 
Augus 
Septem 

octob 
Novem 
Decemb 

A 

Vasar 
Szered 
Szered 

Szomb 
Hetfú 
Tsötör 

Szomb 
Kedd. 
pént. 

Vasar 
Szered 
Pént 

B 

Szomb 
kedd. 
kedd. 

pént 
vasár 
Szered. 

pént 
Hetfü 
Tsötör 

Szomb 
Kedd 
Tsötör 

C 

pént 
Hetfü 
Hetfü 

Tsötör 
Szomb 
kedd. 

Tsötör 
Vasár 
Szered. 

pént 
Hetfü 
Szered 

D 

TsÖtör 
vasár 
vasár 

Szered 
pént 
Hetfü 

Szered 
Szomb 
Kedd 

Tsötör 
vasár 
Kedd 

E 

Szered 
Szomb 
Szomb 

Kedd 
TsÖtör 
Vasár. 

Kedd 
pént. 
Hetfű 

Szered94S 

Szomb 
Hetfü 

F 

kedd. 
pént 
pént 

Hetfü 
Szered 
Szomb 

Hetfíi 
Tsötör 
Vasár 

Kedd 
pént 
vasár 

G 

Hetfü 
Tsötör 
Tsötör 

vasár 
kedd 
pént 

Vasár 
Szered 
Szomb 

Iletfü 
Tsötör 
Szomb 

Hogy meg lehesen tudni akár mely Esztendöben, hogy 
akár melyik holnap a hétnek mitsoda napjan kezdödik 

Ezt könyü meg találni ezen táblábol tsak azt kel meg 
keresni hogy azon esztendöben mi volt avasárnapi betü. 
azt pedig a harmadik táblában meg láthatni., példának ; 

okáért. 1693 ban a vasárnapi betü D. ezen táblában a 
D meg találván. alatta tsötörtök vagyon., tehát januarius 
tsötörtökön kezdödöt946 abban az esztendöben. és aláb 
menvén, februarius vasárnapon.947 Martius. vasárna-
pon. Aprilis szeredán Majus pénteken. Junius hetfün, és 10 

igy mind végig az esztendö [291b:]nek, 
Mikor pedig az esztendö bissextilis, akor két vasárnapi 

betü vagyon., az elsö januáriusra, s948 februariusra szol-

g4S Szered [Második e-d-ből javítva.] 
g4<s kezdödöt [e-ö-ből javítva.] 
947 vasárnapon. <(Aprilis szeredán. Martius}> Martius. [r-j-bö\ javít-

va.] 
948 {e)s [Az é ékezetét nem törölte.] 
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gál. a második a töb holnapokra., példanak okaért, 1692 
két vasárnapi betü volt.. F.E. meg keresvén a F. alatta 
látni kedet, tehát Januarius keden kezdödöt,, Februarius 
pénteken., a második betü E. alatta látni szombatot. 

5 Martiusal által ellenben. tehát Martiustol fogvást. mind 
vegig ez a betü szolgált. 
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[292a:] Második Tábla 

HETFÜ 

Hetfü 

Kedd. 

Szer 

Tsötör 

Pént 

Szom. 

Vas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

VASÁRNAP 

Vasár 

Hetfü 

Kedd. 

Szered. '4 9 

Tsötör 

Pent. 

Szom. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SZEREDA 

Szer 

Tsötör 

Pént 

Szom. 

Vas 

Hetfü 

Kedd. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KEDD 

Kedd 

Szer 

Tsötör 

Pen 

Szom 

Vas 

Hetfü 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TSÖTÖRTÖK 

Tsötör 

pent 

Szom. 

Vas 

Hetfii 

Kedd. 

Szer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PÉNTEK 

pent 

Szom. 

Vas 

Hetfü 

Kedd 

Szer 

Tsötör. 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9ig Szered. [Második e-d-ből javítva.] 
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SZOMBAT 

Szom 

Vas. 

Hetfii 

Kedd. 

Szer 

Tsötör 

pént 

1 

: 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

14 21 

22 29 

23 30 

24 31 

25 

26 

27 

28 

Hogy meg lehesen tudni a hétnek akár melyik napját., 
akár mely esztendönek. akar melyik holnapjának hanya-
dik napján esik. 

Könnyen meg lehet ezt találni a felsö táblábol. amely 
5 |292b:] meg mutattya hogy a hétnek napjai hányadik 

napján ésnek a holnapnak, Nézd meg elsöben az elsö 
táblában hogy mitsoda napon kezdödik a holnap a mely-
ben akarod a hétnek napját keresni, az után eszerént kel 
tselekedni. példának okáért azt akarják meg tudni, hogy 

10 1693 ban. hanyadik maji volt hetfü, az elsö tablában meg 
keresvén. a vasárnapi betüt. a mint meg mondottuk. meg 
látod hogy 1693 ban. májusnak elsö napja pénteken volt., 
az után amásodik táblában keresd fel a nagy betükel irot 
pénteket, és az alat bal kéz felöl meg találod a hetfüt. és 

15 által ellenében ezeket a számokot. 4. 11. 18. 25.. a melyek 
meg mutattyák hogy 1693 ban majusban 4. 11 18. 25 
hetfü volt., azt is meg mutattyák hogy ugyan azon eszten-
döben. és holnapban. 3. 10. 12. 24. és 31. vasárnap volt. 
és igy atöbbi 
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[293a:l Harmadik Tábla 

0 
]950 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75»5i 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 

92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

1600. 

B A 
G 
F 
E 

D C 
B 
A 
G 

F E 
D 
C 
B 

A G 
F 
E 
D 

C B 
A 
G 
F 

E D 
C 
B 
A 

G F 
E 
D 
c 

1700. 

C[D] 
B 
A 
G 

F E 
D 
C 
B 

A G 
F 
E 
D 

C B 
A 
G 
F 

E D 
C 
B 
A 

G F 
E 
D 
C 

B A 
G 
F 

F[E] 

1X00, 

E[F] 
D 
C 
B 

A G 
F 
E 
D 

C B 
A 
G 
F 

E D 
C 
B 
A 

F[G] G[F] 
E 
D 
C 

B A 
G 
F 
E 

D C 
B 
A 
G 

|293b:] Mint hogy pediglen a két elsö tábla avasárnapi 
betüktöl fügenek, azért szükséges volt három saeculu-
mokra avasárnapi betüket fel tenni., a szent Gergely 
kalendáriuma szerént, ezzel atáblával e szerént kel élni. 

Hogy meg lehesen találni avasárnapi betüt arra az 5 

esztendöre amelyre akarják. peldának okáért. 1693 ra. 
1600 alat bal kézre keresd fel a 93 mat., ennek ellenében 

950 0 1 2 3 [0-/-ből, /-2-ből, 2-J-ból, J-*-ből javítva.] 
951 75 [5-ó-ból javítva.] 
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az 1600. sorjában952 találod a D. a mely vasárnapi betü 
volt abban az esztendöben. 

Azt akarod meg tudni. hogy mitsoda vasárnapi betü 
volt. 1751 ben. keresd fel. az 51 és ellenében az 1700 

5 sorjában meg találod a C. amely vasárnapi betü volt 
Hogy meg lehesen találni ezen három táblábol ahétnek 

olyan953 napját a melyet akarják. meg tudni, akár mely 
holnapban. és esztendöben., más fél száz esztendötöl 
fogvást 

10 Peldának okáért, atörököt Béts alat meg verték 10 dik 
7bris.954 1683 ban azt akarják meg tudni hogy a mitsoda 
napon volt., aharmadik tábla meg mutattya. hogy abban 
az esztendöben a vasárnapi betü C volt., az elsö táblában 
meg tálálván a C. alatta meg láthatni. hogy [294a:] sep-

15tember szeredán kezdödöt, a második táblában meg ta-
lálván a nagy betükel szeredát; a számok között 10 kel 
keresni, azt meg találván, meg kel nézni. hogy annak 
ellenében bal kéz felöl mitsoda nap vagyon irva., meg 
látod hogy péntek, tehát 1683 10 7bris. pénteken volt a 

2o hartz. 
Meg más példa, 1738 ban 11 juny Erdélyben955 nagy 

föld indulás volt. azt akarják meg tudni hogy a mitsoda 
napon volt. a harmadik tábla meg mutattya hogy aban 
az esztendöben avasárnapi betü E volt., az elsö táblában 

25 meg látod hogy az E alat vasárnapon kezdödöt junius, 
a masodik táblában a nagy betükel valo vasárnap alat 
keresd fel a 11 számot., és annak ellenében bal kéz felöl 
szeredát találod. tehat 1738. 11 juny szeredán volt a föld 
indulás 

952 sorjában [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
953 olyat napját [íráshiba.] 
954 7brrs. [Rövidítésjellel.] 
955 Erdélyben [E-e-ből javítva.] 
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