
Tizen Nyokzadik Részl49S 

A Negyedik Parancsolatrol. 

Elsö Articulus 

Az Aláb valoknak a fellyeb valokhoz valo köteleségekröl. 

K Mellyik a negyedik parancsolat.?1496 [208b:| 
F. Tisztellyed Atyádot, és Anyádot. hogy hoszszu életii lehess eföldön. 

mellyet ate urad Istened ád tenéked: 
K Mit foglal magában ez a parancsolat? 
F Az aláb valoknak. a fellyeb valokhoz. és a fellyeb valoknak az aláb 5 

valokhoz valo köteleségeket. 
K Miért szól csak az atyákrol, és az anyákról? 
F Mert az atyák, és az anyák nevek alat, minden fellyeb valok 

értetnek. mivel ezeknek az aláb valojokat ugy kel szeretniek valamint 
a gyermekeket., az aláb valoknak is ugy kel szeretni, félni és tisztelni 10 

a fellyeb valokat. valamint az attyokat. a sido nyelven. az atya név. a 
gazdákra. mesterekre is illik. ez így lévén ez a parancsolat mind azokot 
is tekinti. a kik fellyeb valok másnál. az atyákot, anyákot, az edgy házi 
pásztorokot, a földes urakot. birákot, kereszt atyákot, tutorokot., a 
gazdákot. gazda aszszonyokot. az öregeket, erre valo nézve. a fiu név 15 

alá1497 számláltatnak mind azok., kik mások kezek alat vannak 
K. Micsoda a fiaknak, az atyokhoz, és anyokhoz valo köteleség.? 
F. 1 Hogy öket tisztellyék és becsüllyék. 2 hogy öket szeresék. 3. 

tanácsokon járjanak. 4 nekik engedelmeskedgyenek 5 öket segittsék 
szükségekben, betegségekben, mind testi, mind lelki segittségel legye- 20 

nek hozájok a menyiben töllök lehet. 6 fogyatkozásokot et szenved-
gyék. 7. imadkozanak érettek, 8. jó erkölcsöket1498 kövessék. 9 öket 
el temessék. 10. az utolso. akarattyokot végben vigyék. |209a:| 

K Hogy ha az atyák, vagy anyák. vagy más fellyeb valok ellenkezöt 
parancsolnának az Isten parancsolattyával. az aláb valoknak kellé 25 

ollyankor engedelmeskedni? 
F Nem, mert inkáb kel engedelmeskedni az Istennek. mint sem az 

embereknek., mondgya szent péter. act. 5. 20. 

1495 Tizen Nyolczadik Rész [Utána beírt egy 9-est. Vö. a 1384., 
1443., 1476., 1506., 1522., 1527., 1747. sz. jegyz.] 

1496 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és töredékes beírások: 
Ez E Elet A b] 

1497 alá t̂̂ > számláltatnak mind azok., kik [kik - beszúrás.] 
1498 erköl^cs)csöket [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
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K Mellyek a népnek, a pasztorokhoz valo köteleségi? 
F 1 Hogy öket halgassa,1499 és oktatásokot tisztelettel fogadgya, 2 

a szenttségeket töllök fel vegye., 3. azö tartások iránt rendelést tegyen. 
K Mellyek a népnek köteleségi, királyokhoz. fejdelmekhez.? 
F. A nép tartozik az ö fejdelmének. szolgálattal. hüségel, engedelme-

5 ségel, adoval., imádkozni üdveségiért. orszagának, lelki és testi boldo-
gulásáért. és tsendeségiért. matth 22. 21. rom 13. 1. 

K Micsoda a népnek kötelesége. a fö1S0° Ispányokhoz, és a törvény 
szolgaltatokhoz.? 

F Tisztelettel. becsülettel, és engedelmeségel tartozik nékik. 
10 K Micsoda az ifFiaknak köteleségek az öregekhez.? 

F. A tisztelet, engedelmeség. és hogy gyengeségeket könnyen szen-
vedgyék, 

K micsoda a szolgáknak köteleségek az urokhoz? 
F. hogy öket hüségel szolgállyák. mint az Istent szolgalván. az ö 

15 személyekben, az ö joszágokot meg tarttsák. és kiméllyék, haragra ne 
indittsák. 

K Micsoda a mester embereknek, munkásoknak köteleségek,1501 

azokhoz; kik öket dolgoztattyák.? |209b:| 
F. Hogy hiven dolgozzanak. a napot a dologban tölttsék, ne fogad-

20 gyanak olyat fel. amit nem akarnak végben vinni. 
K Mícsoda az Aszszonyoknak a férjekhez valo köteleségek? 
F. A szivesen valo szeretet. engedelmeség. hüség, segittség. vigaszta-

lás. 

2 Articulus 
A fellyeb valoknak., az alattokhoz valo köteleségekröl. 

K Micsoda a fellyeb valoknak, az alattok valojokhoz1502 a kötelesé-
25 gek? 

F. A szeretet., vigyázás. oktatás. parttyok fogás. segittség. jó példa 
adás. érettek valo imádság. 

K Az Atyák. és Anyák. mivel tartoznak a gyermekeknek.? 
F Hogy öket szeresék Istenért. és Isten szerént., őket táplállyák. 

30 ruházzák, és valamely jó rendben tegyék. öket tanittsák. vagy tanittas-

1499 halgassa,^k^> [Szóvégi a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1500 fó [Ékezethiba.] 
1501 köteleségek, (azokhoz kik öket dolg)> azokhoz; kik öket dol-

goztattyák.? [^azokhoz^ - < k̂ik̂  fölé írva, a sor végén; a lap alján 
tollpróbaszerű tollvonások és betűk: A A A] 

1502 alattok valojokhoz [v-y'-ből javítva.] 
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sák. vigyázanak reájok. öket meg inttsék. szelidségel. némelykor ke-
ménységel; jó példát adgyanak nékiek, érettek imádkozanak.1503 

K Micsoda a pásztoroknak a néphez valo köteleségek? 
F Jó példát adgyanak nékik. öket segittsék, oktassák. és imádkoza-

nak érettek., 1 tim 4 12. tit. 2. 7. act 6. 4.1504 5 

K Micsoda a fejdelmeknek és a törvény szolgáltatoknak, a néphez 
valo köteleségek? 

F Hogy anépet békeségben tarttsák, igasságot szolgáltassanak néki, 
a vétket meg büntessék., abotránkoztatásokot meg tilt-(210a:|tsák, az 
Isten, az anyaszent egy ház. és az ország törvényeit véle meg tartassák. 10 

anépnek attyai legyenek., 
K Micsoda a Gazda embernek kötelesége. tselédihez, és a munkás 

emberekhez? 
F Hogy hiven meg fizese amiben meg alkudot vélek. sokára ne 

halasza bérek meg fizetését. visellyen gondot reájok egésségekben. és 15 

betegségekben.. vétkekröi meg fedgye. vigyázon az ö magok viselések-
re., oktassa szerettel; bánnyék velek mint attyafiaival. házánál azt ne 
szenvedgye. ki sok intesi után. feslet életit meg nem akarja jobbitani. 

K Micsoda a férjek köteleségek a feleségekhez? 
F A szeretet., hüség, reájok valo gondviselés. segittség. kegyeségel 20 

valo bánás. és vigasztalás. 
K Mire kel vígyázni a fellyeb valoknak tiszttségekben? 
F Az Isten dicsöségire., a magok, és az alattok valojok üdveségire. 
K Micsoda elmével kel parancsolni? 
F Alázatos elmével, félelemel, meg emlékczvén arrol hogy emberek 25 

vagyunk, és hogy mennél felyeb emeltetünk. annal több számadásal 
tartozunk Istennek 

K Micsoda jutalmat igér Isten azoknak, kik ezt a parancsolatot 
végben viszik? 

F Örök életet., a melyet jelentette a hoszu élet a melyet az Isten igért 30 

a sidoknak. s. ambr. libr. de Benedict patriarch.1505 cap. 1. |210b:| 
K Miképpen büntettetnek meg azok kik el mulattyák. azokot aköte-

leségeket a melyekröl szollottunk a kétt articulusban? 
F Azon kivül. hogy a kárhozatra vetik magokot., ezen a világon is 

nagy büntetésekben esnek gyakorta 35 

1503 [Utána beírta: heja vagyon] 
1504 act 6. 4. [4.-2-bő\ javítva; a latin utalást utólag írta be.] 
1505 patriarch. [A második r - beszúrás; a lap alján tollpróbaszerű 

tollvonások.] 
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Tizen kilenczedik Rész.1506 

Az ötödik parancsolatrol. 

K Mellyik az ötödik parancsolat? 
F Ne ölly. 
K Mitt tilt1507 ez a parancsolat? 
F Hogy meg ne öllyük felebarátunkot a magunk1508 hatalmából,. 

5 se néki roszat ne kivánnyunk. se ne árttsunk. 
Azt1509 mondám. hogy felebarátunkot. megne öllyük, mivel szabad 

meg ölni az oktalan állatokot szükségünkre, azt is mondám. a magur.k 
hatalmábol, nem szabad meg ölni, mivel az ölés akor nem vétek., 
amidön igazságos hadakozásban arra közönséges hatalom adatik. vagy 

10 a mikor a birák törvény szerént meg öletnek valakit. 
K szabadé vaiakinek magát meg ölni? 
F Nem, és azok kik akarattal.'5 ' ° magokot meg ölik, ezen parancso-

lat ellen vétenek. 
K Hány féle képen lehet felebarátunknak véteni személyében.? 

15 F Két féle képen. árthatunk, vagy testének. vagy lelkének. 
K. Mikor ártunk felebarátunknak testiben? 
F. Mikor ötett meg öllyük,1511 meg sebesittyük, [211a:] meg átko-

zuk. vagy karomollyuk avagy mikor reszesülünk azoknak vétkiben. kik 
ezeket mivelik.1512 

20 K Mikor ártunk. felebarátunk lelkiben? 
F Mikor ötet meg botránkoztattyuk. vagy néki rosz példát adunk 
K Micsoda a botránkozás? 
F. Az ollyan beszéd. vagy cselekedet., a mely rosz. vagy rosznak 

tettzik. leni.1513 és a mely azért. alkalmatoságot adhat másoknak. hogy 
25 az Istent meg banttsák. tertul. libr. de vela virg. cap. 3 

K Meg botránkoztathattyuk hát felebarátunkot ha szinte roszat 
nem tselekeszünk is.? 

1506 xizen kilenczedik Rész. [Utána beírt egy /0-est. Vö. a 1384., 
1443., 1476., 1495., 1522., 1527., 1747. sz. jegyz.] 

1507 tilt [Beszúrás.] 
1508 a magunk <(szabadságábol>,. hatalmából [Törlés a sor végén és 

új sor elején; a javítás a törlés fölé írva részben a sor végére, részben 
új sor elejére.] 

1509 <K> Aztmondám. 
1510 akarattal. [Első a-m-ből javítva.] magokot 
1511 meg öllyük, [ö-ü-ből javítva.] meg sebesittyük, <(meg öllyük) 

[211a:] meg átkozuk. 
1512 [Utána beírta: héja vagyon] 
1513 leni. [Beszúrás; a. m. lenni.] 
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F Ha ollyat cselekeszünk, a mi csak l s l 4 láttzik is rosznak akor meg 
bottránkoztathattyuk felebarátunkat; ámbár az a cselekedet rosz ne 
légyen is magában, és akoron el kel magunkot attol vonni,. mert a 
cselekedet roszá válnék. abotránkoztatásért. ezt szent pál tanittya. 1 
Cor. 8. 2. I1515 thess. 5. 22. 5 

K Hát ha felebarátunk meg botránkoznék vagy tudatlanságbol. 
vagy hamiságbol. az ollyan dolgon1516 mely magában jo volna. szüksé-
gesé azt el hadni? 

F Hogy ha a cselekedet nem csak1517 jó. de még szükséges, és 
hasznos az Isten dicsöségire. végben kel vinni, és nem kel hajtani a 10 

botránkoztatásra. valamint akristus cselekedet, a ki is nem hajta arra 
hogy1518 a farisaeusok az ö cselekedetin meg bottránkoznak vala 
matth 15. 14. hogy ha pedig a cselekedet, jó de nem szükséges., ollyan-
kor arra kel vigyázni a mi leg hasznosab.1519 |21 lb:| az Isten dicsöségi-
re. és a felebarát üdveségére., sz.pál azt mondgya hogy soha inkáb hust l5 

nem ennék. hogy ha azzal meg botránkoztatná attyafiát, szabad volt 
néki a hus étel. de azt el is hagyhatta, nem vétvén azal az Isten dicsöse-
ge, se a felebaráttya üdvessége ellen. 1 Cor. 8. 13. 

K Tartozunké helyre hozni abotránkoztatást.? 
F Igen is. igyekezvén azon. hogy a rosztol el fordittsuk. azt akit meg 20 

botránkoztattunk. és jó példát adgyunk néki. más képpen félhetünk 
arettentö itélettöl. a kristus azt mondgya hogy jóbb atengerben vette-
tettni,1520 mint sem aleg kissebet is meg botránkoztatni. matth 18. 
6 1521 

K Mit parancsol az Isten az ötödik parancsolatban? 25 

F Hogy felebarátunkat szeresük. néki jó példát adgyunk, minden jót 
kivánnyunk és szerezünk néki. tehettségünk szerént. békeséges türök 
legyünk. tsendesek. és mindenkor készek a meg bocsátásra. 

1514 csak <(rosznak> láttzik is rosznak 
1515 1 <tim.> thess. 5. 22. 
1516 dolgon <(meg> mely magában [mely <(meg> fölé írva/ 
1517 csak [a-o-ból javítva.] 
i5i8 hogy [/i-a-ból javítva.] 
1519 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
i52o vettetettni, [vettetni.-ből javítva.] 
1521 [Utána beírta: héja vagyon] 
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Huszadik Rész1522 

A hatodik Parancsolatrol 

K Mellyik ahatodik parancsolat? 
F. Ne paráználkodgyál.1523 

K. Mit tilt az Isten ebben aparancsolatban? 
F Minden tisztátalan vétket. és mind azt, ami arra vihet. 

5 K Micsoda állapotok véhetnek a tisztátalanságra? [212a:] 
F. A henyélés, a lágy. és tunya élet. a torkosság. a tancz. a rosz 

könyvek, énekek, a szemérmetlen öltözet. a kendözés, és más egyéb 
haszontalan ékeségek, a melyek tsak a tettzésért. vannak két féle sze-
mélynek. egy másal valo nagy nyájaságok. 

10 K Mit hágy nékünk az Isten ebben a parancsolatban? 
F Hogy tisztaságban éllyünk, és azt kövessük a mi arra vezethet 
K Micsoda a tisztaság.? 
F Ez ollyan jó erkölcs. mely el távoztatt minket ahelytelen szeretet-

töl. 
15 K Vagyoné egy nehány féle. tisztaság? 

F Vagyon. ugy mint a sziizek tisztasága. az özvegyek. és a házasok 
tisztasága. 

K Miben áll. a szüzek tisztasága? 
F A minden kori tisztaságban valo életben. 

20 K Miben áll1524 az özvegyek tisztasága? 
F Hogy a tisztaságot meg tarttsák. és meg tartozkodásban éllyenek, 

mind addíg valamég özvegységben maradnak. 
K Miben áll. a házasok tisztasága? 
F Hogy szentül éllyenek a házaságban, és annak szabadságával. 

25 Isten szerént éllyenek, ne hadgyák magokban uralkodni a rosz kivánsá-
g o t 1 5 2 5 

K Hogy lehet minden féle renden lévönek a tisztaságban élni, 
F El kel a vétekre vivö alkalmatoságot kerülni. az imádságot és a 

böjtölést szeretni,. gyakorolni a szenttségeket, gondolkodni1526 a halál-
30 rol, és örökké vaioságrol, |212b:| 

1522 Huszadik Rész [Utána beírta a/i-est. Vö. a 1384., 1443., 1476., 
1495., 1506., 1527., 1747. sz. jegyz.] 

1523 js|e paráználkodgyál. [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1524 áll [és - ből javítva.] 
1525 [Utána beírta: héja vagyon] 
1526 gondolkodni [Az első n helyén / betűt kezdett.] 
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Huszon egyedik Rész.1521 

A hetedik parancsolatrol. 

Elsö Articulus 
Hogy hány féle képen lehet a más joszágát el foglalni 

K Mellyik ahetedik parancsolat? 
F Ne orozz. ne lopj . , 1 5 2 8 

K Mit tilt az Isten nékünk ezen parancsolat által? 
F Hogy el ne vegyük. se meg ne tarttsuk a más. joszágát. igasságtala-

nul. se kárt. ne tegyünk felebarátunknak1529 joszágában. 5 
K hány féle képpen lehet amásét el venni igasságtalanul? 
F Azt el lehet venni1 5 3 0 lopva., tsalárdságal., eröszakal., ez avétek 

sokal közönségeseb, mint sem gondollyák. és minden féle renden lévök 
közöt. kevesen vannak 1 5 3 1 ollyanok kiknek részek nem volna ebben a 
vétekben 10 

K Az aszszonyok a gyermekek és a tselédek, miben vétkesek rend 
szerént. a lopás iránt. a gazda emberek házainál? 

F mikor a gazda hire nélkül,1 5 3 2 a házhoz tartozando valami joszá-
got el vesznek,. vagy másnak adnak 

K A kalmárok. kereskedök mikor. vétkesek1533 a lopás iránt? 15 
F Mikor hamis mértékel és fontai élnek. mikor rosz portékát adnak 

el a j ó 1 5 3 4 helyet; mikor a vévönek látván szükségit, vagy tudatlansá-
gát. drágábban tarttyák árujokot mint sem a mint kellene., mikor 
valamely tsalárdságal élnek. [213a:| mikor monopoliumot tsinálnak. 

K Mit hivsz monopoliumnak? 20 
F Azt. mikor valaki egy féle. árút. vagy portékát. mind meg veszi, 

hogy azt azután. drágán adhassa el .1 5 3 5 

K A törvény szolgáltatok mikor vétkesek alopás iránt? 
F Mikor nem szolgáltattyák. jól. és gyorsan az igasságot.,1536 mikor 

azt fizetésért szolgáltattyák. mikor csak az ajándékot tekintik,. mikor 25 

1 5 2 7 Huszon egyedik Rész [Utána beírta a /2-es számjegyet. Vö. a 
1443., 1476., 1495., 1506., 1522., 1747. sz. jegyz.] 

1 5 2 8 ne lopj., [Utólag írta be.] 
1 5 2 9 felebarátunknak [b-j-bő\ javítva.] joszágában. 
1530 e[ ig^gj v e n n i ^ p ^ lopva., 
1 5 3 1 vannak [Az első n helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
1 5 3 2 nélkül [Beszúrás.] 
1533 vétkesek [Szóvégi fc-.s-ből javítva.] 
1 5 3 4 jó helyet; [Aj előtt h betűt kezdett.] 
1535 [Tjfána beírta: heja vagyon] 
1536 jgasságot., [M-zí-ből javítva.] 
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hamis birságot vetnek valakire., mikor az alattok valo tiszteknek meg 
engedik hogy a szegényekel igasságtalanul bánnyanak.1537 

K A törvénykezök. mikor vétkesek alopás iránt? 
F. Mikor hamisan törvénykednek., mikor valamely tsalárdságbol a 

5 törvénykezést meg hoszabittyák. 
K A prokátorok és más igasság szolgaltato tisztek. mikor vétkesek 

a lopás iránt? 
F Mikor több fizetést kérnek mint sem kellene. mikor a kétt részt. 

szükség nélkül nagy költtségben1538 vetik. mikor tanácsokal. valamely 
10 káros állapotban ejtik. luk. 3. 13. st aug. epist 54 ad macedo.1530 

K A mester emberek közül. kik veszik el a másét hamisan.? 
F Azok kik drágán fizettetik munkájokot, azok kik. a napot egészen 

munkában nem töltik, kik el titkollyák. vagy el cserélik. a mit kezekben 
adtanak 

15 Hogy pediglen. a más joszágának. annyi sok. féle hamisan valo el 
vételiért ezen vétekben ne essünk, emlékezünk meg minden tselekede-
tinkben. ezekröl. a drága szokrol. ne tse-1540|213b:]lekedgyed azt máso-
kal. a mit nem akarnád. hogy mások cselekedgyenek veled. tob. 4. 16. 
matth.15417. 12. 

2. Articulus 
Az usorárol. 

20 K A gazdagok míkor vétenek1542 az lopás iránt? 
F Mikor a szegényeket le nyomják. mikor usorára1543 költsön 

adnak., 
K Micsoda usorára. költtsön1544 adni? 
F Mikor valaki költtsön ád valakinek, hogy a költtsönt haszonnal 

25 vegye viszá. st aug. supr ps 36. 5. 3. n. 6.1545 

K Az usora meg vagyoné tiltva? 
F A meg vagyon tiltva. a térmészetnek. az Istennek., és az anyaszent 

egy háznak törvényetöl: deut. 23. 19. ps. 14. 1. 5. luk. 6. 14. Conc. nicae. 
Can. 18. 

1537 [Utána beírta: heja vagyon] 
1538 költtségben [ben - beszúrás.] 
1530 [A latin utalást utólag írta be.] 
1540 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beirás: A torve] 
1541 matth. <4.>7. 12. 
1542 vétenek [n-k-bó\ javítva.] 
1543 usorára <p> költsön adnak., 
1544 költtön adni? [íráshiba.] 
1545 [A latin utalást utólag írta be.] 
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K Soha sem szabadé interest venni a költtsön adot pénzért.? 
F Az egyébkor nem szabad, hanem a mikor a költtsön valamely kárt 

okozhat,1546 vagy valamely hasznot vesztenek el. azért. 
K szabadé ollyankor interest venni, mikor a Capitális summa vesze-

delemben forog? 5 

F A meg vagyon tiltva, hogy ha a veszedelem együt jár a költtsönnel, 
és ha az adás. adosan marad; de szabad ollyankor hogy ha az ados 
magára. veszi és felel a veszedelemröl. 

Magyarázat. 
Vagyon ollyan veszedelem, mely edgyüt jár. a költtsönel. példának 10 

okáért. én költtsön1547 adok egy ollyan embernek a kinek a dolgai nem 
jó renden folynak. vagy is egy sze-(214a:| génynek. valo hogy veszede-
lemben forog a pénzem,1548 hogy ha ez a veszedelem elegendö ók volna 
az interes vévésre., ugy lehetne usorat venni a szegényektöl is. a mely 
mind meg vagyon tiltva, mind égre kiáltó vétek volna, tehát a mind i5 

usora, mind pedig vétek. azért kivánni az interest hogy a pénzem 
veszedelemben forog. mivel soha ugy költtsön ki nem adhattyuk pén-
zünket, hogy azt ne lehesen félteni eVilágon lévö sok változo1549 és 
bizonytalan dolgok miat. 

K Mit kel tekénteni a költtsön adásban? 20 

F Azt hogy eleget tehessünk a felebaráti szeretetnek. és a baráttsági 
köteleségnek, valoságos usorás az, aki csak. a gazdagulást tekinti a 
költtsön adásban. szabad viszá kérni a koltsönt, és a kárt. melyet azért 
szenvedtek. de nem annál többet, akár mely szép szint adgyunk az 
usorázásnak az emberek elött. de az Istent meg nem lehet tsalni. 

3 Articulus. 
A más ember joszágának igasságtalanul valo meg tartásárol. 

és más egyéb károkrol melyeket másoknak okozhatnak 

K Kicsodák1550 azok. kik a más joszágát igasságtalanul meg tart-
tyák? 

F. 1. Azok kik meg nem fizetik adoságokot, de a mi még nagyob, 
kik tselédeknek., és a munkásoknak fizetéseket meg tarttyák. 2 azok kik 
hejában valo költtségek miat, a költtsönt meg nem fizethetik. vagy 30 

1546 okozhat, [hat - beszúrás.] 
1547 költtsön [s (hosszú J) o-ból javítva.] 
1548 a pénzem, ^de) hogy [hogy <(de) fölé írva.] 
1549 változo [zo - beszúrás.] 
1550 Kicsodák [ák - utólag írta be a szóközbe, sötétebb tintával.] 
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annak meg fizetésit sok idökre halogattyák. sok hamis álnokságokal., 
3. Azok kik azálogat meg tarttyák. 4. Azok. kik minek1551[214b:] 
utánna valameiy joszágát, birták. volna másnak, vagy annak gondvise-
löi lettek volna., valamint a tutorok. udvarbirák, tisztartok. igazán 

5 arrol számot nem adnak.1552 5. Azok kik midön valamely el veszet 
joszágot találnak, azt viszá nem adgyák. nem is tudakozodnak felöle. 
hogy kié lehetett. 

K kicsodák azok. kik másoknak kárt tésznek.? 
F Három féle képen lehet másnak kárt tenni. 1. mikor a másét el 

10 veszük, vagy meg tarttyuk., 2. mikor kezünkben lévén a más joszága, 
azt el hagyuk pusztulni, vagy veszni. vagy el rontani,. 3. mikor részesü-
lünk a lopásban, vagy a kártevésben. 

K Miképpen részesülünk. a másnak tett kárban.? 
F két képen lehet abban részesülni. 1. mikor1S53 azt okozuk. 2. 

15 mikor azt meg engedgyük: noha azt meg gátolhatnok., 
K Miképpen okozunk kárt másnak? 
F Mikor parancsolatot, segittséget, tanácsot adunk akár tévésre. 

mikor ellene állunk annak. a ki akár tévést meg akarna gátolni. 
K kicsodák, azok. kik meg engedven a kárt; a kár tevésben részesül-

20 nek? 
F A cselédek, kik látván az uroknak károkat. azt néki tudtára nem 

adgyák. a birák. kik meg engedik a lopást. huzást, vonást, és mind 
azok. kiknek a közönséges jora kellene vigyázniok,1554 és akik a kár 
tételeket el szenvedik, és el halgattyák. 

4. Articulus 
A más joszágának viszá adásárol. |215a:| 

25 K Mikor felebarátunknak valamely kárt tettünk. mivel tartozunk 
néki? 

F Hogy azt néki meg fizessük. vagy viszá adgyuk. 
K Micsoda joszágot kei meg fizetni vagy viszá adni? 
F Azt a mellyet el vettünk. és meg tartottunk, ugy a kárt is amelyet 

30 néki okoztunk, 
K Tartozunké viszá adni ugyan azt amit el vettünk? 

1551 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és töredékes beírások: 
In te Az eg soha sem szaba A I Int A soh Tom ne] 

1552 nem adnak. (4.) 5. 
1553 mikor [kor - beszúrás.] 
1554 vigyázniok, [Az o betű fölött törölt ékezet van.] 
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F. Igen is, hogy ha az ollyan állapot hogy visza lehesen adni. hogy 
ha pedig az nem Iehet, meg kel fizetni. igazán. 

K Elegendöé azt viszá adni amit el vettünk.? 
F. Még azon kivül. le kel néki tenni mind azt a kárát. a melyet 

érettünk szenvedet. 5 

K. Hát ha abban nincsen modunk hogy viszá adhasuk. a mit el 
vettünk. 

F Azt adgyuk viszá ami lehet. 
K Hát ha semmink nincsen.? 
F. Tegyük fel magunkban hogy mindent viszá adunk, mihent abban 10 

modunk lészen. 
K Kinek tartozunk viszá adni azt. a mit el vettünk, 
F Annak akitöl elvettük, vagy holta után. annak maradékinak., 
K Hát ha nem találhattyuk meg a joszágnak urát. vagy annak 

maradékit. mit kel csinálni? 15 

F. A szegényeknek kel osztogatni az el vett joszágot., hogy had 
imádkozanak azért a kijé volt de elöször1555 értelmes emberektöl kel 
tanácsot kérni.1556 |215b:| 

K Mikor kel viszá adni a másét? 
F. Mindgyárt mihelyt lehet., mert másképpen vétkeznek. 20 

K Mit parancsol az Isten nékünk a hetedik parancsolatban.? 
F Hogy ugy bánnyunk felebarátunkal valamint magunkal. és hogy 

jól tegyünk véle szükségiben.. 

Huszon kettödik Rész 
A Nyolczadik parancsolatrol. 

Elsö Articulus 
A hamis tanu bizonyságrol. és a hazugságról. 

K. Mellyik a nyolczadik parancsolat.? 
F Ne mondgy felebarútod ellen hamis tanu bizonyságot. 25 

K Ebben a parancsolatban. mit tilt nékünk az Isten? 
F A szoval, vagy gondolattal valo igasságtalanságot. 
K Hány féle képpen árthatunk felebarátunknak? 
F Ött féle képpen, 1 hamis bizonyságal. 2. hazugságal. 3 gyalázásal. 

4. hizelkedésel. 5. bal itelettel. 30 

K Micsoda a hamis tanu bizonyság? 

1555 elöször [e-/-ből javítva.] 
1556 [A lap alján két tollpróbaszerű tollvonás van.] 
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F Mikor a törvény szék elött. az igazság ellen1557 bizonyitnak 
valamit. 

K Mitt kell cselekedni, mikor hamis bizonyságot tettek valaki ellen? 
F Helyre kel hozni akárt. mellyet tettek felebaráttyok [216a:] nak, 

5 de sött még. viszá is kel mondani a mit mondottak. ha másképpen nem 
lehet. 

K Micsoda a hazugság? 
F A gondolat ellen valo beszéd. 
K szabadé némelykor hazudni? 

10 F Nem. ahazugság mindenkor vétek., akár micsoda féle állapotban. 
sött még nem is szabad el szinelni a hazugságot, valamely két értelmü 
szokal. 

Magyarázat 
A Aequivocum. ollyan szó. a melynek két értelme vagyon., a mellyel 

15 mást akarok meg értetni, nem azt a mit gondolok, nem is azt a mint 
más érti., a szónak bé vett szokása szerént., a restrictio mentalis: mikor 
az elmémben ollyan értelmet teszek fel. a melyet meg nem magyará-
zom., azért hogy a beszédben meg tsalhassak mást, ugy mint. azt kérdik 
töllem, ha halgattamé misét. azt felelem hogy halgattam., én azt értem 

20 azon. hogy halgattam de tegnap.. holot azt akarják meg tudni töllem. 
ha ma halgattamé. én azt jol látom hogy a feleletem1558 meg tsalta azt 
aki kérdezet; ezt hiják tehát restrictio mentálisnak., mind e. mind az 
aequivocum vétek, mert hazugság. mert valamikor mást akarnak meg 
értetni másal. nem azt a mit gondolnak.,1559 a hazugság. st aug. de 

25 mendacio Cap 3.1 5 6 0 

K Hát ha jovára akarjuk meg tsalni felebarátunkot a hazugság 
szabadé ollyankor? 

F Nem. mert nem kel roszat cselekedni. hogy abbol jó következzék. 
czt szent pal el végezte. rom1561 3. 8. s. aug.ibid. |216b:| 

1557 ellen [Második e-o-ból javítva.] 
1558 felele<m)>tem [tem (m) fölé írva.] 
1559 gondol<dol>nak., 
1560 [A latin utalást utólag írta be, részben a sor alá.] 
1561 rom <(3*0 3. 8. [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és 

töredékes beírások: In te de A ele Hát ha] 
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2. Articulus 
A Rágalmazásrol. 

K Micsoda a rágalmazás? 
F. Midön roszat mondanak valakirol.. amely gyalázattyára igye-

kezik. 
K Micsoda nevet adnak még arágalmazásnak.? 
F Ha a nem igaz amit más ellen mondunk, a káromlás. ha pedig igaz. 5 

az ember szollás. de az ember szolláson; minden féle. rágalmazást is 
értenek. 

K Hány féle képen lehetünk ember szollok? 
F ött féle képen. 1. a midön a más rosz tselekedetit nagyra terjeszük. 

2. mikor azt ki nyilatkoztattyuk, ha titokban volt. 3 mikor a más jó 10 

tselekedetit. roszra magyarázuk, 4. mikor azt kedvetlenül dicsérjük. 5. 
még halgatásunkal is lehet mást meg szollani; mikor csak azért halga-
tunk, hogy mások felebarátunk kissebségire magyaráza halgatásun-
k a t 1 5 6 2 

K Nagy véteké. a rágalmazás., vagy az ember szollás? I5 

F Mind ezek igen nagy vétkek, mert meg foszttyák. felebaratunkot 
becsületitöl. és a mennyeknek kapuját elöttünk bé zárják. 1 Cor 6. 10. 

K Nagy véteké arágalmazást. vagy az ember szollást halgatni? 
F Igen i s . 1 5 6 3 hogy ha azt hamiságal vagy gyönyörüségel halgattyák 
K Mit kel tselekedni mikor mást hallunk rágalmazni? |217a:] 20 

F Azt, meg nem kel engedni ha lehet. a pedig két keppen lehet meg, 
1. az ember szollást félben kel hagyatni, ha arra hatalmunk vagyon 2. 
abeszédet másra kel forditani. 3. nem kel ollyankor szolni. és szomoru 
ábrázatot kel mutatni., 4 el kel onnét menni ahol rágalmaznak, ha lehet 

K Mivel tartoznak az ollyanok, kik másokra bestelen hirt költenek? 25 

F Hogy öket meg kövessék, szavokat viszá mondgyák. becsületeket 
helyre hozák. 

K Hát mikor az ember szollásban igazat mondottak,? 
F ollyankor. nem kel visza vonni szovakot, mert. a hazugság nem 

szabad. de tartoznak, minden jó uton modon, becsületit viszá hozni 30 

másnak, 
K szabadé. azokat rágalmazni, és meg szollani, a kik felöllünk roszat 

beszélettek 
F soha nem szabad, roszért. roszal fizetni. jót kel kivánni és tseleked-

ni azokal. kik velünk roszul bánnak., és imádkozni kel azokért. kik 35 

minket gyaláznak, és üldöznék. matth. 5. 44. 
K Mindenkor véleké mikor roszul beszéllünk más felöl? 

1 5 6 2 halgatásunkat. [Szóvégi a-o-ból javítva. Vö. a 1455. sz. jegyz.] 
1563 j g e n js <^hamiságal) hogy ha azt hamiságal 
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F Lehetnek ollyan alkalmatoságok, mellyekben nem vétek, sött még 
a felebaráti szeretet kötelez arra. 1. mikor a dolog bizonyos és nyilván 
valo. akor nem rosz arrol beszélni. tsak hamiságal ne légyen a beszéd. 
és legyen valami haszonra. 3. mikor másnak valamely rosz szándékát., 

5 vagy tselekedetit meg mondgyuk1 5 6 4 valakinek. azért hogy attol magát 
meg örizze, mivel1565 [217b:] nem kel avétkesnek becsületit. meg tarta-
ni, az ártatlannak kárával. 3 míkor okoságal meg mondgyuk másnak 
rosz tselekedetit. egy ollyannak, aki azt meg orvosolhattya, és arrol 
tehet 

3 Articulus 
A hizelkedésröl. és a vakmerö itéletröl 

io K Micsoda a hizelkedés.? 
F Ez ollyan dicséret. mely nem igazán valo. szines. és mód nélkül 

valo. 
K A hizelkedés véteké? 
F. Igen is, mert ollyan hazugság, mely másnak kárt tészen. 

•5 K Miben tészen kárt másnak ahizelkedés? 
F 1 5 0 6 Abban hogy neveli kevélységit. rosz erkölcsit, fogyatkozásit 

táplállya, erösitti. 
K Micsoda a vakmerö itélet? 
F Az ollyan itélet. mely másnak ártalmas, és a melynek helyes oka 

20 nincsen. 
K Micsoda külömbség vagyon agyanakodás, és a vakmerö itélet 

közöt? 
F Roszul itélni más felöl. a, mikor elménkben bizonyosnak tartyuk 

hogy fele barátunk roszat cselekedet, agyanakodás. a. mikor aroszrol 
25 kételkedünk, azt bizonyosnak nem tarttyuk 

K véteké mindenkor. roszul itélni, és gyanakodni másrol? 
F vétek., hogy ha azt vakmerö képpen Cselekeszik;1567 de jó. hogy 

ha igasságal. és szeretettel cselekeszik. matth 7. 1. luk. 6.1 5 6 8 7. 
K kicsodák azok, kik jó végre roszul itélnek, vagy gyanakodnak más 

30 felöl? 
F. A fellyebb valok., akik tartoznak az alattok valojokra1 5 6 9 [218a:| 

vigyázni, akik is tarthatnak attol hogy valamely rosz állapotban ne 

1 5 6 4 meg mondgyuk <(másnak) valakinek. [Törlés a sor elején.] 
1565 j - A i ap a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1566 F <M> A b b a n 

1 5 6 7 Cselekeszik; [C-/-ből javítva.] 
1 5 6 8 luk. 6. <3) 7. [A latin utalást utólag írta be.] 
1 5 6 9 [A lap alján őrszó: vigyázní] 
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legyenek, akik azért gyanakodnak alattok valojokrol, hogy jobban meg 
üsmerjék. öket, vagy hogy ne árthassanak másoknak, de igen kel 
vigyázni, mert sokszor ahamiság. irigység. a felebarati szeretetnek pa-
lásttya alá veszik magokat. 

K Mit parancsol az Isten ebben a nyolczadik parancsolatban? 5 

F Hogy mikor beszéllünk, mindenkor igasságot mondgyuk. aztot 
szeresük is. mert az Isten igazság. 2. Mikor a Birák. vagy más fö tisztek 
elött vagyunk, igazságal. és világosan kel meg felelni arra, a miröl 
kérdeznek.,1570 3 jora kel mindenkor magyarázni. amenyiben lehet 
masoknak beszédit. és cselekedetit. s. aug. supr ps 147. 10 

Huszon harmadik Rész 
A kilenczedik parancsolatrol. 

K Mellyik a kilenczedik parancsolat.? 
F Ne kivánnyad a te felebarátodnak feleségét. 
K Mit tilt eza parancsolat? 
F A házasag törésre valo gondolatokot., kivánságokot, és más egyeb 

tisztátalan vetkeket., a melyekröl szóllottunk a hatodik parancsolat- 15 

ban. 
K Vagyoné valami külömbség a tisztátalan cselekedetnek gondo-

lattya, és kivánsága közöt? 
F vagyon. agondolat az elme eleiben terjeszti a tisztátalan dolgot. 

akivánságot pedig követi az akarat, avégben vitelre 20 

K A rosznak kivánsága véteké mindenkor? 
F Igen is, mert magaban foglallya a rosz cselekedetre hajlando1571 

|218b:| akaratot., ugyan ez is tselekeszi avétket. mivel a szivböl, az az, 
az akaratnak valo engedelemböl. származik minden vétek, mondgya a 
kristus. matt 15. 19. 25 

K A rosznak gondolattya véteké? 
F Vétek hogy ha az akaratnak. abban része vagyon 
De ha arosz gondolatokat nem hogy kedvelnök, de még utállyuk. 

és ha azokra alkalmatoságot nem adunk, söt még elménkböl is ki 
vettyük, ollyankor nem hogy vétek volna. de söt még érdemet okoz. 30 

K szabadé a más feleségit házaságra kivánni. hogy akor el vegye 
mikor özvegységre jut? 

F Ez a kivánság vétek, mert rend ellen valo. és igen veszedelmes, 
mert vagy az házaság törésben. vagy valamely1572 tisztátalanságban 
ejti azt. a ki illyen kivánságot tart magában. 35 

1570 kérdeznek., ^jo^ 3 jora 
1571 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonás és beírás: in te do] 
1572 valamely [v-a-ból javítva.] 
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Huszon negyedik Rész 
A Tizedik Parancsolatrol. 

K Mellyik a tizedik1573 parancsolat? 
F Ne kivánnyad ate felebarátodnak se házát, se szolgáját. se szolgálo 

leányát. se ökrét, se szamarát. se semminému marháját. 
K Mit tilt eza parancsolat.? 

5 F A hetedik parancsolatban az Isten tilttya igasságtalanul. el venni 
vagy meg tartani a más joszágát. ebben tilttya hogy azt csak kivannyuk 
is felebarátunk kárával. 

K Miért mondád felebaratunk kárával? 
F Mert a nem tilalmas felebarátunknak joszágát kivánni: és magun-

10 kéva tenni. igaz és jó uton modon. és az ö akarattyábol, mivel [219a:] 
mikor valamely házat. vagy földet. vagy más féle állapotot veszünk, a 
nekünk meg tetzvén. meg kivánnyuk. és ugy veszük meg. 

K kik vétenek1"4 ezen parancsolat ellen.? 
F A kalmárok, kereskedök, kik a drágaságot kivánnyák. hogy meg 

15 gazdagodhassanak, 2. A hadi emberek, kik a hadakozást kivánnyák. 
nem a haza jóváért, hanem hogy foszthassanak, prédálhassanak, 3. a 
doktorok kik a betegségeket kivánnyák. 4. a prokátorok kik a perleke-
dést kivánnyák. 5. a fiak, kik oly nyomorultak. hogy attyoknak halálát 
kivánnyák, azért. hogy a joszágot birhassák,1575 egy szoval mind azok., 

20 kik a mások szerencséjit., becsületit,. érdemit. irigylik és kivánnyák. 
K Mit parancsol az Isten ezen utolso parancsolatban? 
F Hogy minden kivánságinkban. ahitett tekinttsük, és az okoságot 
K Miböl erednek a rosz kivánságink? 
F. A testnek kivánságábol, a szemnek bujálkodásábol, és az életnek 

kevélységéböl. az az. agyönyörüsegnek, tiszteletnek.1576 gazdagság-
nak, szeretetitöl1577 

K Mit kel cselekedni hogy meg lehesen zabolázni a kivánságot? 
F Az Istenhez kel kapcsolni magunkot mert ö adgya az örökös és 

valoságos jót. csak egyedül. ötet kel szeretni. és mindent ö érette. 
K Az Isteni szeretetböl áll tehát1578 az egész vallás.? 
F Igen is,. a keresztenységben, minden csak az Isteni szeretetre 

vigyáz. mert nem lehet, se hinni, se reménleni az Istenben amint kell., 

1573 tizedik parancsolat [d-p-bőX javítva.] 
1574 vétenek [n - megkezdett hosszú szárú betűből, valószínűleg 

megkezdett k-ból javítva.] 
1575 birhassák, [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1576 tiszteletnek. [Szóvégi t-g-bő\ javítva.] 
1577 [Utána beírt egy keresztet.] 
1578 tehét [Elírás.] 
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ha ötet nem szeretik., a hit, reménség. és a szeretet, mindent magaban 
foglal. 

K Miért akarta Isten törvényévet rendben venni az emberek1 5 7 9 

[219b:l kivánságit? 
F. Három fö ókból, 1. hogy meg mutassa azzal. hogy ö láttya és 5 

visgállya a sziveket, és hogy azö törvénye fellyeb valo az emberek 
törvényénél. a rnely csak a külsö dolgokrol tehet rendelést. 2 hogy még 
a kezdetiben irttsa ki avétket, mivel a kivánság. kezdete a véteknek.. 3. 
hogy senki magának nehizelkedgyék. azzal hogy ártatlan, amidön vét-
kes cselekedeteket nem cselekeszik., mivel csak egyedül. a kivánságo- 10 

kért is. avétekben, és az Isten haragjában eshetünk. rom. 8. 27. matth 
15. 19. matth 5. 28. 

Huszon ötödik Rész. 
Az Anyaszent egy háznak parancsolatirol. közönségesen. 

K Az Anyaszent egy háznak vagyoné arra hatalma hogy nékünk 
valamit parancsollyon?1580 

F A kristustol vette azt a1 5 8 1 hatalmat. és tartozunk néki engedel- 15 

meskedni. matth 18. 17. 
K Nem elégé az Istennek engedelmeskedni? 
F Az Isten azt parancsollya hogy engedelmeskedgyünk. az anya-

szent egy háznak., tehat az Istennek nem engedelmeskednék az., az ki. 
az anyaszent egy háznak nem engedelmeskednék. 20 

K kicsodák. azok kik törvényt szabnak az anyaszent egy házban? 
F A kristus pásztorokot rendelt az anyaszent egy ház igazgatására, 

tehát nékik kel törvényt csinálni, és a hiveknek, engedelmeskedni kell. 
act 20 28 hebr 23 171 5 8 2 [220a:| 

K Meg bizonyithatodé azt az Evangyéliumbol? 25 

F Igen is meg. a kristus azt mondotta az apostolinak. és az apostoli-
ban.,1 5 8 3 minden pásztoroknak, hogy aki titeket halgat, engem halgat. 
a ki titeket meg vett, engemet vett meg. luk 10. 16. 

K Láttyuké azt. hogy az apostolok az Isten parancsolatin kivül. más 
parancsolatokot is adtanak volna.? 30 

F Igen is. Az apostolok esze gyülvén. jérusálemben. meg tilták 
ahiveknek. a vérnek, és a fulva holt állatnak ételét, Tetszék a szent 

1 5 7 9 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1580 parancsollyon? [//-n-ből javítva.] 
1 5 8 1 a [Beszúrás.] 
1 5 8 2 [A latin utalást utólag írta be.] 
1583 az apostolinak. és az apos-<(tolinak^toliban., [Törlés elválasz-

tás után, a sor elején.] 
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léleknek,.lsa* és minékünk. mondák az Apostolok. hogy. &c. act. 15. 
28 

K Mitt hosz ki ebböl? 
F. Azt hozom, hogy az anyaszent egy háznak szava. a szent Lélek-

5 nek szava. és hogy az anyaszent egy házon áll ollyan törvényt szabni. 
amicsodást szükségesnek láttya lenni. eki tettzik mind annyi sok Conci-
liumokbol., a protestánsok is meg egyeznek azon hogy az anyaszent egy 
ház tehet rendelést. amelynek engedelmeskedni kell. 

K Nagy véteké az anyaszent egy háznak nem engedelmeskedni.? 
io F Igen is. mivel akristus azt mondgya. hogy ugy fognak azokal 

bánni. kik az anyaszent egy háznak nem engedelmeskednek. valamint. 
apogányokal. és a publikánusokal. matth. 18. 17. 

K Az anya szent egy ház miért ád parancsolatot fiainak? 
F. Azért. hogy az1S85 áitatoságnak némely külsö cselekedetit rend-

15 ben vévén. az Isten parancsolatit. az által. könnyebben1586 [220b:] 
végben1587 vihessék, 2. hogy meg mutassa idejét, és modgyát. az Isten 
parancsolatinak végben vitelire.1588 

Magyarázat 
Hogy jobban meg lehesen érteni ezt a feleletet. két vagy három 

20 példát hozok elö. 
Mi tartozunk azal hogy gyakorta elö számlállyuk elménkben. az 

Isten jó téteményeit. hogy az örök életnek kivánását. magunkban fel 
gerjeszük, hogy a szentek dicsöségit meg tekintvén, öket kövessük. 
ugyan ezen okokbol is rendeltettek az innepek. amint ezt még jobban 

25 meg láttyuk. 
Tartozunk az Isten parancsolattya szerént. hogy ö néki külsö tiszte-

letet adgyunk, és minden héten egy napot meg szentelni. és azt az Isten 
szolgálattyában tölteni., az anyaszent egy ház, hogy ezt a köteleséget 
végben vitesse velünk, azt parancsollya. hogy vasárnapokon. és innep 

30 napokon. a szent misét1589 el ne mulasuk, mivel ez a szent áldozat. leg 
föveb része avallás béli cselekedetnek 

Tartozunk, Communikálni. és halálos vétkeinket meg gyonni. a 
mint ezt1590 meg fogjuk mutatni. mikor az oltári szenttségröl, és agyo-

1584 léleknek,. [/-/-ből javítva.] 
1585 az [Beszúrás.] 
1586 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
158? végben [véghezből javítva.] 
1588 vitelire. [A második i'-e-ből javítva.] 
1589 misét [t-re-ből javítva.] 
1590 ezt <Y) meg fogjuk 
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násrol. fogunk szollani. az Anyaszent egy ház idött szabb ezekre. azért. 
hogy a hivek végben vigyék ezeket a köteleségeket 

Végtire, tartozunk azal. hogy a testet sanyargasuk, és a szolgálat alá 
vessük. szent pal mondása szerént., némelykor (221a:| tartozunk böjtol-
ni is. valamint a kristus mondá. 1 5 9 1 a farisaeusoknak., hogy az ö 5 
tanitvánnyi böjtölni fognak menyben menetele után., hogy pedíglen 
ezeket anagy köteleségeket végben vigyük. az anyaszent egy ház né-
künk, böjtököt és abstinenciákot parancsol tartani: 

Ezekböl meg láthatni tehát. hogy az anyaszent egy ház parancsolati. 
csak arra. valok. hogy idöt. és modot szabjanak. az Isten parancsolati- 10 
nak végben vitelére. 

K Mellyek az anyaszent egy ház parancsolati? 
F. Rend szerént. csak hat parancsolatokot. számlálnak. a mellyek 

közönségesen minden renden lévö hiveket illetik. 
Az Elsö azt parancsollya, hogy meg szentellyük, a bé vett Innepeket. 15 

A masodik. hogy Misét halgassunk vasárnapokon, és innep napokon. 
A harmadik,. hogy leg aláb. egy szer esztendöben a magunk pásztorá-
hoz gyonni el mennyünk. A 1 5 9 2 negyedik. hogy leg aláb. egy szer 
esztendöben. husvét napján az ur testét. magunkhoz vegyük. Az ötödik, 
hogy a kántort. vigiliakot, és a nagy böjtöt. meg böjtölyük, A hatodik, 20 
hogy pénteken. szombaton hust ne együnk. 

Rend szerént. ezen versekel mondgyák el a hat parancsolatokat. 
1. Innepeket meg szentellyed, 

Dolgot, s' henyéllést kerüllyed.1593 |221b:| 
2. Misét halgass vasárnapon. 25 

Ugy az több innep napokon. 
3. Esztendöben. egy szer menni. 

El ne mulasd vétked gyonni, 
4. Teremptödnek testét vegyed, 

Buzgon husvétkor azt egyed. 30 

5. Cantort, vigiliát, meg böjtöllyed, 
Nagy böjtben a hust kerüllyed. 

6. Péntekeken, hust ne edgyél. 
Ugy szombaton. cselekedgyél. 

1 5 9 1 mondá. <(h]> a farisaeusoknak., hogy 
1 5 9 2 A [a-ból javítva.] 
1 5 9 3 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírások: Innepekei 

hogy cs inn] 
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Huszon hatodik Rész 
Az Anyaszent egy ház Elsö parancsolattyárol. 

Elsö Articulus. 
Közönségesen az Innepekröl. 

K Mellyik az anya szent egy ház elsö parancsolattya 
F. Innepeket meg szentellyed. dolgot, henyelést kerüllyed. 
K Mit parancsol ezek által. az anyaszent egyház? 
F Hogy meg szentellyünk bizonyos innepeket. valamint a vasárna-

5 pot 
K Miképpen kel meg szentelni az innepeket? 
F A szolgálot béli munkát el kel kerülni. fö képpen a vetket. 2. nem 

a henyélésben. hanem az Isteni szolgalatban kel tölteni azokot a szent 
napokot (222a:| 

10 K Meg tiltani az innep napokon valo dolgozást. nem ellenkeziké ez, 
az Isten parancsolattyával aki azt mondgya, hogy hat napon dolgozál, 
a hetedíkén meg nyugodgyál.? 

F Nem. mert ezek a szok nem tesznek egyebet hanem hogy, a rend 
szerént valo hétben. hat nap rendeltetet a munkára. és egy a meg 

15 szentelésre. de ezek aszok. nem rekesztik1594 ki aköteleséget., amelyel 
tartoznak a szolgálat béli munkátol meg szünni. az innep napokon. a 
melyek rend kivül vannak a hétnek folyásában. 

K Miért magyarázod eszerént ezeket a szokot? 
F Az Isten maga magyarázta eszerént. e kitettzik az Exodusbol., 12. 

20 16. 23. 14. Mivel azt láttyuk ebben a könyvben. hogy a midön valamely 
héten innep napok estenek,1595 azokon a napokon: ugy meg volt tiltva 
a munka. valamint a szombat napján. Mojses sok innepeket hagyot a 
sidoknak a melyeken a dolog meg volt tiltva. levit 23. deut 16. 

K Az anyaszent egy háznak vagyoné hatalmában. hogy ollyan inne-
25 peket rendellyen, amelyeken ne legyen szabad dolgozni? 

F Ha a sidó anyaszent egy háznak volt arra hatalma. a keresztény 
anyaszent egy haznak nagyob vagyon 

K Honnét mutatod azt meg hogy a sido anyaszent egy háznak volt 
arra hatalma 

30 F A szent irásbol. a melyben láttyuk hogy egy nehány inne-
is96|222b:)peket rendelt volt a törvény ki adása után. az Evangyélium-
bol láttyuk. hogy a kristus el ment a templomban. az ollyan innepre. 
ugy mint a templom dedicatiojára, melyet a synagoga rendelte vala a 

1594 rekesztik [Első k-sz-ből javítva.] 
1595 estenek, (azon^ azokon [Törlés a sor végén.] 
1596 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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raakabaeusok idejében. 4.59. joan 10.22. Ester. Cap 9. judith. 31. 2. 
makab. 15. 36. 37. 

K Az anyaszent egy házban kiknek. illik.az innepek szentelésit meg 
parancsolni.? 

F A Pápának,. a püspököknek, akiket az Isten arra rendelte. hogy 5 

az anyaszent egy házát igazgassák. valamint szent pál mondgya, act 20. 
28. 

K kik rendelték azokot az innepeket amelyeket mostanában üllenek? 
F Némellyeket az apostolok rendelésiböl. vettük. illyenek leg többi-

re. akristus innepei, némellyeket azutan rendelte. vagy vette bé az egész lu 

anyaszent egyház. némellyeket pedig1597 apüspokök. rendelték a ma-
gok püspökségében. 

K Tartozunké ugy meg szentelni ezeket az utolsokat.1598 valamint 
az elsököt? 

F Igen is tartozunk, mind egyikét, mind a másikát meg szentelni. és 15 

ahoz arendhez alkalmaztatni magunkot, a mely rend tartatik abban a 
püspökségben, a melyben vagyunk 

K Miért tartozunk abban apüspökségben lévö szokáshoz alkalmaz-
tatni magunkot a melyben találkozunk.? 

F Mert akár hol. legyünk. mindenüt jó példát kel adni, a több 20 

hivekel. egyenlö szokást kel tartani., és engedelmeskedni (223a:| a 
pásztoroknak., akiknek illik, kinek1599 kinek a maga püspökségében. 
el rendelni az Isteni szolgálatnak modgyát. és idejét. hebr. 13. 17. 
s.aug.epist. 119. ad janua. 

K Miért rendelték az innepeket? 25 

F Az Isten tiszteletire. és hogy a hiveket oktassák. 
K Az anyaszent egy ház miképpen tiszteli az Istent az innepekel.? 
F A vallásnak leg fövebb titkainak szentelésivel. a Boldogságos 

szüz., vagy a szentek.1600 emlékezetinek meg ujjitásával., akikben az 
Isten leg inkáb mutatta ki ajándékit. és amelyekért az Istennek hálákot 30 

ád az anyaszent egy ház. 
K Az anyaszent egy ház. miképpen oktattya a hiveket az innepek 

által? 
F Elméjekre adván. a hitnek leg föveb titkait. vagy leg nevezeteseb 

cselekedetit a szenteknek, 35 

K Mellyek azok a külömb féle innepek., mellyekct az anyaszent egy 
ház parancsollya ülleni? 

F Az anyaszent egy ház. némely innepeket szentel. a szent háromság-

1597 pedig [d megkezdett betűből javítva.] 
1598 az utolsokat. <u> valamint [Törlés a sor végén.] 
1599 kinek<ne> kinek 
íóoo a SZentek. (m) emlékezetinek meg ujjitásával., 
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nak tiszteletire. akristus tiszteletire., a Boldogságos szüz az Angyalok., 
és a szentek emlékezetire. és a templomok meg szentelésinek emlékeze-
tire. 

K Miképpen lehet hasznosan szentelni azokat az innepeket? 
5 F Elmélkedni kel azokrol atitkokrol a melyeket tisztel azokon a 

napokon az anya szent egy ház., vagy is a szenteknek azon jó erkölcsi-
röl. a melyeket elönkben adgya hogy kövessük, azokon a szent napo-
kon., szent dolgokban foglalatoskodgyunk.1601[223b:| 

2 Articulus. 
Különösön az innepekröl. leg elöbször. a szent 

Háromságnak Innepéröl. 

K Mikor szenteli az anyaszent egy ház. a szent Háromságnak inne-
10 pét? 

F Minden napon. de fö képpen vasárnapokon., és ugy szolván. a 
szentek innepei, a szent háromságnak tiszteletére szenteltetnek., mind 
azon által. mint egy ött száz esztendötöl fogvást. az anyaszent egy ház. 
bizonyos napot rendelt ennek a titoknak.1602 tiszteletére, a mely nap 

15 szent Háromság vasárnapjának neveztetik. némely anyaszent egy há-
zakban, kéttszer üllik ezt az ünnepet. ugy mint pünkösd után valo elsö. 
és utolso vasárnapon. 

K Miért mondád azt. hogy mindenik nap a szent Haromságnak 
tiszteletére rendeltetett.? 

20 F Azért hogy akár mely napon. akár mely innepen. tsak egyedül. az 
Isten, három személyében imádtatik. és dicsöitetik. 

K Mít kel tsinálni a szent haromság napján? 
F Az Istent a három személyben imádni kel, meg kell magunkot 

aláznunk az ö hatalma alatt. és gondviselése alá kel magunkot ajánlani. 

3 Articulus 
A kristus Jesus fogantatásának innepéröl. melyet 

gyümölts óltó Boldog Aszszony napjának nevezik. 

25 K Mellyek a kristus Innepei? |224a:] 
F. Azö fogantatása. születése. környülmetéltetése. epiphania. a 

templomban valo bé mutattatása. szenvedése. temetetése, menyben 
menetele, a szent Léleknek le szállása, és Ur napja. 

1601 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1602 a titoknak. [k - későbbi beszúrás.l 
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K Mikor szentelik az ö fogantatásának innepét? 
F Martiusnak huszon ötödik napján. gyümölts óltó Boldog Asz-

szony napján. s. aug. libr. 4. de Trinit, Cap. 5. 
K Miért nevezik ezt az1603 innepet annunciationak? 
F Mert ezen a napon küldeték. Gabriel angyal a Boldogságos szüz- 5 

höz. hogy néki meg jelenttse a meg testesülésnek titkát, luk 1. 26. 
K Miképpen fogadá a Boldogságos szüz ezt a követtséget 
F Eleintén mindgyárt meg háborodék. nem tudhatván hogy ki volna 

az, aki néki. ollyan nagy dolgot mondana. érdemetlennek is itélé magat 
arra, hogy az Isten Annyává1604 lenne. ugyan azon aikalmatoságal. 10 

mutatá meg nagy szeretetét az tisztasághoz. az alázatosághoz., és az 
engedelmeséghez., meg mutatá szeretetét atisztásághoz, mivel az an-
gyalnak meg vallá, hogy soha férfiat nem üsmért. és nem is akarna 
üsmérni. Az ö alázatoságát abban, hogy magát az ur szolgálojának 
nevezi, a midön. az Isten Annyává választatik. Az ö cngedelmeségét 15 

abban. midön azt mondá. légyen nékem ate mondásod szerént., és 
mihelyt akarattyát ki monda. azonnal szenttséges méhében fogadá a 
meg váltot. a szent léleknek munkája által. ezen a napon. mind a 
kristus. mind a'Boldogságos szüz. innepet üllik.1605|224b:| 

K Miképpen kell szentelni ezt a dupla innepet? 
F. Imádni kel a meg testcsült. öröktöl fogvavalo1606 igét. a ki magát 

meg alázván. emberré lett. tisztelni, követni, és esedezni kcll a Boldog-
ságos szüznek, elmélkedni kell atsudákról mellyek benne lettek ezen a 
nagy napon., tekinttsük meg a kristushoz valo köteleségiinket,1607 és 
utállyuk meg abünt. 25 

4. Articulus. 
Az Adventi napokrol. 

K Miért nevezik adventnek a karátson elött valo négy hetet? 
F Mert az anyaszent egy ház azt akarja. hogy a hivek azon1608 idö 

alat készüllyenek arra., hogy a kristus elsö eljövetelének innepét. áitato-
ságal szentelhessék., 

K Mellyik akristus elsö cl jövetclénck inncpe? 
F A kristus születésinek innepe, melyet karátsonnak ncvczik. 

1603 ezt az ^napot^ innepet [innepet <(napot^ fölé írva.] 
1604 Annyává [.4-a-ból javítva.] 
1605 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírás: A tiszte] 
1606 fogvavalo [Második v - megkezdett /-ből javítva.] 
1607 köteleségünket, [A második k - javítva.] 
1608 a z o n [Utólagos beírás a sorvégi margón;] idö alat [alat - beszú-

rás.] 
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K Miképpen kel akarátsoni innephez készülni? 
F 1. Meg kel emlékeznünk. arrol hogy micsoda nagy szükségünk 

vagyon akristusra, meg tekintvén büneinket, és nyomoruságinkot. 2. 
sohajttsuk a kristust. és kerjük hogy jöjjön el meg gyogyitásunkra. 3. 

5 szüntelen imádgyuk a meg testesült igét. 4. penitentzia tartásal. és más 
áitatoságokal, készüllyunk akristust magunkhoz venni azon a szent 
napon. A régi idökben. sok hellyeken böjtöltek. az adventi napokon 
valamint cselekesznek még a görögök. [225a:| 

K Az anyaszent egy ház. nem teszené adventben emlékezetet a 
10 kristus utolso el jöveteléröl.? 

F Igen is. mert ugyan az utolso el jöveteléröl akristusnak, kezdi el 
oktatásit, azon okból, hogy a penitentziára indittson bennünket, meg 
tekéntetvén velünk az Isten iteletit. 2. hogy ohajttsuk. a kristus utolso 
el jövetelét., mint a büntöl valo meg menekedésünknek idejét. 

15 K Mit cselekeszik még az anyaszent egy ház. hogy a penitentziára 
indittson minket azokban az idökben? 

F Azokot az oktatásokot olvastattya nékünk, amelyeket ada a 
sidoknak a kristus elöl jároja, keresztelö szent jános. hogy öket a 
penitentzia által. akristus fogadására készittse. 

5 Articulus 
Karátson Napjárol. 

20 K Micsoda napon szentelik a kristus születésit?1609 

F Huszon ötödik decembris. karátson napján st aug lib 4. de trinitate 
Cap 5.1610 

K Mit kiván töllünk az anyaszent egy ház. azon a napon? 
F. Hogy imádgyuk a kristust: mint gyermeket, hozája nagy háláadá-

25 sal legyünk. nagy figyelmeteségel halgasuk az oktatásit mellyeket ád a 
kristus születéséröl. 

K Mire kell figyelmeznünk. akristus születésében? 
F Arra hogy ö utozásban jöt evilágra, éjfél tajban., bethlehemben 

egy istáloban, és az esztendönek. leg keményeb idejében 
30 K Miért volt utozásban a Boldogságos szüz. mikor a kristust evilág-

rahozta.?1611|225b:l 
F Mert kételenitteték. Augustus1612 Császár parancsolattyára. beth-

lehemben menni, az Isten azon pogány császár által. akarta bé tölteni 

1609 születésit? [Első í-í-ből javítva.] 
1610 [A latin utalást utólag írta be a sor végére és a sor alá.] 
1 6 , 1 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
1612 Augustus [/1-a-ból javítva.] 
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a jövendöléseket. a melyék. meg mondották. liogy a Messiásnak bethle-
hemben kelletnék. születni. továbbá. a kristus. azt is akará ezzel. hogy 
nékünk. ez oktatásunkra lenne. mikae 5. 2.1613 

K Micsoda oktatást akart akristus nékünk adni ezáltal? 
F 1. Hogy engedelmesek, alázatosak legyünk, és hogy ugy tekinttsük 5 

magunkot eföldön mint idegeneket: és utozokat. 2 hogy szeresük ,i 
szegénységet. és meg vessük agazdagságot, becsületet., és az elömene-
telt. 3. hogy szeresük a sanyaruságot, és meg gyözük. a kényeségre valo 
hajlandoságot tit. 2. 12. 

K Miért akarta a kristus. utozásban. és sanyaruságban születésit? 10 

F Mert még születésekor ellene akara állani a test kivánságinak, a 
szemek bujálkodásinak. és az élet kevélységinek, 

K Miért állot ellene a kristus ezen három kivánságnak? 
F Mert még születésekor akará a vétket gyükeriböl1614 ki irtani, 

hogy azután azö példája oktatásokra lenne az embereknek 15 

Magyarázat 
A kristusnak minden oktatása, és tselekedete1615 nem egyéb végre 

tzélozot, hanem hogy arosz kivánságoktol el távoztasson minket, és 
egyedül az Istent szeretesse velünk. nem is adhata ennél hasznosab 
oktatást. az embereknek. jaj annak a ki ezt nem követi, jaj annak aki 20 

azt becsülli.1616 szereti és keresi a mit akristus meg vetett. 
[226a:| K Miért mondanak három misét. karátson1617 napján? 
F Ez még az Anyaszent egy haznak régi szokásátol maradot. mivel 

az elött. a nagy innepeken egy nehány miséket mondottanak. mert 
mindenek nem lehettenek volna jelen csak az edgy misén. ugyan egy 25 

pap is mondotta azokot amiséket. vagy pedig azt is el mondhatni. hogy 
a három misében. akristusnak három féle születesit tisztelik. 

K Mellyek azok a három féle születési az Isten fiának? 
F Az Isten fia öröktöl fogva születet az ö Attyának kebelében 

idöben születet a Boldogságos szüz méhében. és minden nap születik 30 
lelki képen az ö hiveinek szivekben, ahol lakozik kegyelme által. mond-
gya szent pál. ephes. 3. 17. 

K Mellyik születésit szentelik az éjfélkori misében? 
F Az ö idöbéli születésit. ugyan az oltáron is vagyon akristus ejfél-

kor. valamint1618 a jászolban volt bethlehemben ugyan azon tályban. 35 

1613 [A latin utalást utólag írta be a sorközbe.] 
i6i4 gyükeriböl [g-i-ből javítva.] 
1615 tselekedete [te - utólagos beírásnak látszik.] 
1616 becsülli. (és)> szereti és 
1611 karátson [ts-gy-ből javítva.] 
i6i8 valamint [v-m-ből javítva.] 
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K Micsoda lelekben kel jelen lenni az ejfelkon misen? 
F Imádnunk kel az1619 istáloban születet kristust. 
K Mellyik szuletésit tisztelik areggeli misekor? 
F A reggeli mise arra rendeltetet, hogy tisztellyük. akristus születésé-

5 nek ki nyilatkoztatását. a pásztoroknak., azért ebben a misében tisztel-
hettyük. az ö1620 hiveinek szivekben valo lelki születésit is. 

K Micsoda lélekben kel jelen lenni aregeli misén.1621|226b:) 
F. Imádgyuk az ujjonan születet Jésust, a pasztorokal és az angyalo-

kal együt. kik ének szoval dicsérék mondván. Dicsöség menyben Isten-
10 nek. békeség földi népeknek. jó akaratu hiveknek. 

K Mellyik születésit tisztelik aharmadik misekor? 
F Mint hogy az anyaszent egy ház. a harmadik misekor a szent jános 

Évangyéliumának. a kezdetit1622 olvastattya, ahol az Isten Fiának. az 
Attya kebelében öröktöl fogva valo születése olly csudálatosan fel 

15 vagyon téve, és hogy azon misében a szent pál sidokhoz irt levelének 
elsö részit1623 olvastattya. a melyben ugyan ezen igazság. nyilván ki 
tettzik. ugy lehet tehát ezt a harmadik misét tekinteni., mint akristus 
Isteni születésének meg szentelését. 

K Micsoda lélekben kel jelen lenni ezen a misén.? 
20 F. Imádgyuk az Angyalokal. és a szentekel együt az Istennek fiát, 

és adgyunk hálákot néki az emberekhez valo jó téteményiért. mivel az 
angyalok imádák ötet. mihelyt születék mondgya szent pal. hebr. 1. 6. 

K Tartozunké három misét halgatni karátsonkor?1624 

F valo hogy eleget teszünk az anyaszent egy ház parancsolattyának 
25 hogy ha ahárom közül edgyet meg halgatunk. mind azon által azt 

jovallya hogy mind a hármat meg halgassuk. 

6 Articulus. 
A kristus környülmetélkedéséröl 

K Micsoda napon illik a kristus környülmetélkedésenek inne-
pét.?[227a:| 

pi62s karácson után nyolczad napal. az esztendönek elsö napján. 
30 K Micsoda a környül metélkedés? 

1619 az </> istáloban 
1620 az ö <lelk> hiveinek szivekben valo lelki 
1621 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1622 kezdetit [Szóvégi t-k-bó\ javítva.] 
1623 elsö részit <(részit> olvastattya. 
1624 karátsonkor? [ts-n-bő\ javítva.] 
1625 F [K-bó\ javítva.] 
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F Ez az ó törvénynek ollyan Ceremoniája., a melyet követtek min-
den1626 férfiu gyermekekel. születések után nyolczad napal 

K Miért rendeltetett vala ez a1627 Ceremonia.? 
F Hogy az Isten népe meg külömböztessék. az egész földön lévö 

népektöl. 5 

K Mikor rendelteték ez a Ceremonia? 
F Mikoron az Isten szövettséget tett ábrahámal. a környül metelke-

dés. jelül lett. ennek a szövettségnek. 
K Mitt jelente kivált képen. a környül metelkedés? 
F Azt hogy az emberi nemzetnek eredete tisztátalanná lett. az ere- 10 

dendö vétekért. s. aug. tract. 30. supr. s. joan. 
K A kristus nem vala tehat alája vettetve ennek atörvénynek? 
F. Igen is. nem. mert ö maga vala a szenttség. 
K Miért akará tehát az alá vetni magát? 
F Mert avétkes embernek formáját vévén magára. a mi vétkeinkert |s 

akara szenvedni, hogy azokat el töröllye vérével. phil. 2. 7. 
K Micsoda nevezetes dologra kel vigyáznunk a kristus környülme-

télkedésekor? 
F A sidok szokása szerént. a környülmetéléskor. nevet adnak vala 

azoknak kik környülmetéltettek, valamint a keresztényeknél nevet ad- :0 

nak a kereszttségben, ezen a napon adák a kristusnak a jésus nevet, a 
mely meg váltot. teszen.1628 valamint Gabriel angyal meg mondotta 
volt a Boldogságos szüznek. hogy ezen a1629 néven |227b:| neveztessék. 

K Nagy névé a Jésus név? 
F Szent pál azt mondgya hogy Jésus1630 neve elött, mind az égben. :5 

mind a földön, mind a pokolban, meg kel hajolni minden térdnek. phil. 
2. 10. 

K Miképen kell illenünk ezt az innepet? 
F Az esztendö kezdetin meg kel magunkot ujitani az Isteni szolgálat-

ban., magunkot arra kell szoktatni, hogy nagy tisztelettel hijuk segittsé- '" 
gul. a Jesus szent nevét. és legyünk azon hogy lelki képen. környülme-
télkedtek lehesünk 

K. Miben áll a lelki környülmetelkedés? 
F Abban hogy el távozunk arosz hajlandoságoktol. és ellene mond-

gyunk arosz kivánságoknak, egy szoval, valamint szent pál mondgya. 3S 

meg tagadvan ahitetlenséget. és avilági kivánságokat, mértékletesen. és 

1626 minden [en - beszúrás.] 
1627 ez a (törvény?) Ceremonia.? 
1628 teszen. [Beszúrás.] 
1629 a [Beszúrás; a lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1630 Jésus <Ve) neve 
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szentül éllyünk. ejelen valo világon. várván azt a boldog reménséget, és 
ama nagy Istennek, és a mi meg tartonknak. a Jesus kristusnak dicsösé-
ges meg jelenését. tit 2. 12. 

7. Articutus. 
A Kristus Epiphániájárol. melyet viz keresztnek 

nevezik. 

K Micsoda innepet szentelnek hatodik januáry?1631 

5 F A kristus Epiphániáját. 
K Mit tészen ez a szó Épiphánia? 
F E görög szó. mely tészen. meg jelenést. vagy ki nyüatkoztatást. 

s.aug.serm:163264. de diversis. |22<Sa:| 
K Miért nevezik ezt az innepet Épiphánianak? 

t0 F. Mert azon az innepen három titkot szentelnek., a melyek által. 
nyilatkoztatta ki1633 az embereknek akristus azö dicsöségét, 

1. A mágusok bethlehemben valo meneteleket a kristus imádására. 
2. A kristus szent jános által valo kcreszteltetésit., 3 a lakadalomban 
tett tsuda tételit a kristusnak. aviznek, borrá valo változtatását. 

15 K kik valának a mágusok? 
F Nap keleti pogány philosophusok., akiket közönségesen királyok-

nak nevezik. noha tellyeségel nem tudhatni micsoda renden1634 lévök 
valának. de azt el hitethettyük magunkal hogy nagy urak valának, 
ugyan ezt is tarttyák sokan a szent irás magyarázok közül, hogy pedig-

20 len királyoknak nevezik. azt a prophétiákra valo nézve tselekeszik. 
K Tudgyuké számát a mágusoknak.? 
F szent leo. azt tarttya. hogy hárman voltanak, de azt bízonyosan 

nem tudhatni. 
K A magusok neveit tudgyáké? 

25 F A mit némely aucthoroknak tettzet irni a mágusok nevek iránt, 
a bizonytalan, jób meg vallani hogy nem tudgyuk neveket 

K Miért jövének1635 imádni a kristust? 
F Mert meg üsmérék az Isten sugarlásábol. és az uj tsillagnak 

támadásábol hogy ö volna a mennyeknek, és a földnek királ-
30 iya.1636|228b:| 

K Hová menének a magusok akristust imádni? 

1631 januáry? [u-javítva olvashatatlan betűből.] 
1632 serm:64 [r-w-ből javítva.] 
1633 nyilatkoztatta ki (&\C) az embereknek akristus 
1634 renden <(valának^> lévök valának. 
163 5 jövének [n - megkezdett fe-ból javítva.] 
1636 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F. Bethlehemben ahol születet volt 
K Honnét tudták ök azt hogy a kristus bethlehemben születet? 
F Jerusalemben érkezvén. a papi fejdelmektöl. meg tudák. hogy a 

Messiásnak bethlehemben kell születni a proféták szerént. 

Magyarázat 5 
Az Isten Jerusalemben küldé amágusokot, akarván azt. hogy a sidó 

papoktol tudakozák meg az igazságot. és azután mennyenek a kristus-
hoz., ebböl világosan ki tettzik. hogy tsak az anyaszent egy ház szol-
gaitol akarja az Isten hogy az emberek. tanitassanak az üdvességnek 
uttyára. 10 

2. A sidópapok1637 meg tanitták arra a magusokot hogy hól kellene 
keresni a messiást. de ö magok oda nem menének vélek., rettentö jele 
vala ez, annak a meg vettetésnek. a melyben esének. idövel. mikoron 
pediglen az urnak szolgai azt nem tselekeszik a mit predikalnak, akor 
amagusokot kel követnünk., élven avilágositassal. melyet az urnak 15 
szolgai adnak., de nem kel öket követni szokásokban mondgya a 
kristus. matt. 23. 2. 

K Mi vezeté a magusokot bethlehemben? 
F A mely tsillagot Iáttak vala nap keleten., ugyan azon tsillág vezeté 

öket jérusalemtöl fogvást., mind addig a helyig ahol volt a kristus. és 20 
ót meg állapodék. 

K Mit tselekedének a mágusok, mikor meg találák a 1638 kris-
tust?|229a:| 

F Mindgyárást imádák ötet, és nékie ajándékot adának. aranyat. 
temjént, és myrhát. aranyat mint királynak, temjént mint Istennck. 25 
myrhát. mint halando embernek. 

K Micsoda lélekel kel szentelnünk ezt az innepet? 
F. 1. Hálakot kel adnunk az Istennek, hogy minket pogányokot 

ingyen valo kegyelmeségéböl a kereszténységre hivut, holot a sidokot. 
és annyi sok népet., az ö vakságokban el hadgya. rom. 9. 10. s. aug 30 
serm. 199. supr. epiph. 

2 Imádnunk kel akristust. valamint a magusok, és áldozatul kel néki 
ajánlani minden jovainkot., a melyeket jelenti az arany. az imádságin-
kot. mellyeket jelenti a temjén. és aldozuk fel rosz hajlandoságinki'i 
mellyeket jelenti a myrha. a melynek keserüsége jedzi a szenvedést •> 35 
bern. serm 3. supr epiph. 

1637 sidópapok [Első p~k-bó\ javítva.] 
1638 a a knstust? [Sor végén és új sor elején.] 
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8. Articulus. 
Gyerttya szentelö Boldog Aszszony Innepéröl. 

K Micsoda innepet illenek. 2. februáriusban.? 
F A kristusnak a templomban valo bé mutattatását, és a Boldogsá-

gos szüznek bé avattatását. 
K ki által, és miert mutattatot bé a kristus a templomba. és micsoda 

5 idöben volt a.? 
F A kristust, a Boldogságos szüz mutatá bé a templomba születése 

után negyven napal. hogy a mojses törvényének eleget tenne., a mely 
parancsolya a sidoknak, hogy az elsö fiak a templomban az Istennek 
bé mutattassanak a szüléjek által, és ugyan azok [229b:| által meg is 

10 valtattassanak. 
K Miért adá az Isten ezt a törvényt? 
F Hogy a sidok reá emlékezenek, hogy a midön az attyokot meg 

szabadittá egyiptumbol., az egész égyiptum1639 bélieknek. elsö szülöt-
teit meg ölé, és a sidokét mind meg tartá; 

15 K Mitt tseiekedet akristus. mikor a tcmplomban bé mutattatot? 
F ö magát ajánlá az ö Attyának., az Istennek, áldozatul. hogy ötet 

meg engesztelné. hebr. 10. 6. 7. 
K Micsoda nevezetes dolog történék még azon idöben? 
F Edgy szent öreg ember., és edgy szent özvegy aszszony, a kristus 

20 Jésust, messiásnak üsmérék lenni. 
K Mit tselekedék. simeon? 
F A kristust ölében vévé. és nagy örömel áldá mondván, Mostan 

bocsátod1640 el uram szolgadot békeségel. ate igéreted szerént, mert 
látták az én szemeim. ate udvezitödöt. &c. 

25 K Mit tselekedék Anna? 
F Jövendölö lélek lévén ebben az özvegy aszszonyban a kristusrol 

beszélle mind azoknak, kik varják vala az Izraelnek meg szabadulását. 
K Mit értesz a Boldogságos szüz bé avattatásán.? 
F Értem azt a Ceremoniát amely alá akará magát vetni hogy a 

30 mojses törvényének eleget tenne., a mely parancsollya az aszszonyok-
nak el menni a tempiomban tisztulásnak okáért. mihelyt a Gyermek 
ágybol í'el szabadulnak 

K Miért volt ez a tisztulás? 
F Ez ollyan törvény béli szokás vala. a mely jelenté. hogy [230a:] 

3:1 ami1641 születesünk. ádám esetitöl fogvást. tisztátalanság, es átok. 

1639 égyiptum [i-e-ből javítva.] 
1640 bocsátod <el> el [Tollhiba.] 
1641 a [230a:] ami születesünk. 
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K Ez a1642 törvény nem illeté hát a Boldogságos szüzet. 
F Igen is nem, mert semmi tisztátalanság. meg nem illette1643 a 

kristus születését. se a Maria szülését. s. bern. serm. de purifi. 
K Miért veté hát ezen törvény alá magát a Boldogságos szüz.? 
F Alázatoságbol. és a jó példa adásnak kedvéért. 5 
K Mit cselekesznek vala a sidó aszszonyok a templomban hogy meg 

tisztullyanak? 
F A törvény azt hagyta nekik., hogy a gazdagja azon anapon az 

Istennek áldozék egy esztendös bárányt, egy galambot. vagy egy gerli-
czét: és a szegénye. két gerliczét. vagy két galambot. 10 

K Mit ajánlot a Boldogságos szüz.? 
F A szegények áldozattyát. mert szegény vala. luk. 2. 24. 
K Micsoda lélekel kell szentelnünk ezt az Innepet? 
F Ajánlanunk kel magunkat az Istennek, föképpen a Mise alat hogy 

mindenkor az ö akarattyát követhessük. 15 
2. kövessük Máriának alázatoságát. és engedelmeségét. 
3 kövessük szent siméonak szorgalmatoságát, a melyel vala a kris-

tushoz. hogy tsak a kristust ohajttsuk. 
4. t ekén t t sük a kr is tust ugy. , mint v i l á g o s á g u n k o t . 1 6 4 4 és dicsösé-

günket . és kérjük hogy vi lágosi t tson meg minke t . 20 
5. kövessük ajövendö m o n d ó Annát . , és szeresük valamint ö a 

t emplomban valo lételt., és a kristusrol valo beszélgetést. 
K Miért szentelnek gyerttyát azon a napon? 
F Az anyaszent egyháznak. az a szokása, hogy meg szentellye |230b:| 

mind azt, amivel élni szokot Cérémoniájiban. ennek az oká t másui 2$ 
bövebben meg mondgyuk . amái innepnek egyik Cérémoniája a., hog\ 
a hiveknek égö gyerttyát osztogatnak. azt a processio. és a Mise alal 
a kezekben tart tyák. , hogy meg mutassuk azzal., szent siméonal öröm-
ben valo léteket. aki is akristust ölében tar tván. monda . hogy eza 
gyermek a népeknek világosága. és Izraelnek dicsösége. 30 

K Miért j á rnak processiot ezen a napon? 
F Annak az oká t meg fogom mondan i . hogy miért rendelte az 

Anyaszent egy ház. a processiokat vasárnapokon és innep napokon . , 
a mái processioban pedig elönkben tészi., a Boldogságos szüznek a 1 6 4 5 

t emplomban valo menetelét ölében vivén azö szent Fiát . 35 

1642 Ez a (jp~) tö rvény 
1643 illette [Szóvégi c-ó-ból javí tva.] 
1644 világoságunkot. [v-a-ból javítva.] 
1645 a [Beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
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9 Articulus 
A Nagy hétröl. elöször. virág vasárnaprol. 

K Az Anyaszent egy ház. mikor szenteli leg különösebben a kristus 
szenvedésinek titkait? 

F Noha az Anyaszent egyház az egész böjtön az üdvezitönek szenve-
désiben foglalatoskodgyék is; de leg inkáb a nagy héten. szenteli azon 

5 titkokat 
K Miért nevezik ezen hetet nagy hétnek? 
F Azért hogy ezen a héten tölt bé a mi válttságunknak nagy titka. 
K Mit kel cselekedni. hogy ezt a szent hetet, szentül tölthesük? 
F. szorosabban kel böjtölni. hogy ha lehet. 2. az imádságot [231a:| 

io inkáb kel gyakorolni. 3. A kristus szenvedésiröl minden nap kei elmel-
kedni. 4. A szenttségekhez kel keszülni, 5 Az1646 Isteni szolgálatokon 
jelen kell lenni a mennyiben lehet 

K Micsoda titkot szentel az anyaszent egy ház. virág vasárnapján.? 
F A kristusnak, Jerusalemben dicsöségesen valo bé menetelét. szen-

15 vedése elött hat napal. 
K Mi formában lett az a bé menetel.? 
F A kristus szamáron mene bé avárosban zakariás profetiája sze-

rént, a nép, és a gyermekek eleiben menvén. ágakot hintének az utra., 
és köntösöket le teritték., nagy öröm szoval kisérék ötet. tartván agakot 

20 kezekben zak. 9. 9. matth. 21. 1. 
K A kristus miért üle szamára.? 
F Azon kivül. hogy a profetiákot bé akará tölteni. a szamára ülvén, 

azt is meg akará nékünk mutatni az által. hogy meg vetné az emberi 
nagyságokot. és evilági dicsöségeket 

25 K Mitöl volt. hogy tsak a köz nép mene a kristus eleibe? 
F Hogy észre vehessük ez által. hogy a nagy renden lévök, és a 

gazdagok, nem erdemlik kevélységek miat, hogy részt vegyenek a kris-
tus gyözedelmében. és hogy az Isten szereti az edgyügyüeket, és az 
ártatlanok dicséret adásit. 

30 K Micsoda kiáltást mond vala a nép utánna? 
F. Hosánna. a Dávid Fiának. áldott légyen. a ki jött az1647 [231b:| 

urnak nevében, hosánna a magosságbéli Istennek. ez a szó hosánna. 
tészi, légy segíttségel. vagy, üdvözlet. 

K Miért szenteltet ágakot az Anyaszent egyház ezen a napon? 
35 F Hogy meg emlékezzünk arrol, amit a sidok tselekedének a midön 

ágakkal menének akristus eleiben, hogy mi is tisztellyük a kristus 

1646 AZ [A-a-bó\ javítva.] 
16+7 az [231b:] az urnak [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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gyözedelmesen valo bé menetelét jerusálemben. hasonlo Cérémoniá-
kal., mivel a processiokor. mindennek ágg vagyon akezében. 

K Midön a processio visza tér. miért ütik meg három szor aka-
p U t 1648 £s végtire a kapu meg nyilik? 

F Hogy meg emlékezünk arrol. hogy a mennyeknek kapuja bé vala 5 
zárva1 6 4 9 mind addig. valamég a kristus azt meg nem nyittá nekünk. 
halálának érdeme által.1 6 5 0 

10 Articulus 
Nagy tsötörtökröl és Nagy péntekröl. 

K Mitt cselekedék. a kristus nagy tsötörtökön? 
F Az apostolinak lábokot meg mosá; a szenttséges Eucháristiát1651 

rendelé és azon éttzaka késön a sidok meg fogák, és egész éttzaka sokat 10 

szenvede 
K Miért szentelik a szent olajakot ezen a napon? 
F Mert a nagy szombaton valo solemnis kereszttségekhez szükséges. 

Magyarázat. 
Hogy ezt a feleletet meg lehesen érteni. azt meg kel tudni, hogy 15 

régenten mikor a püspök. Ceremoniával keresztelt. [232a:) elsöben. 
mindenkor meg szentelte. a szent olajakot, valamint mostanában meg 
szenteli apap a sót. valahány szor keresztel,, nagy szombat, és pünkösd 
elött valo szombat, a Ceremoniával valo keresztelésekre voltak rendel-
tetve., nagy szombaton a Mise elött kereszteltenek., valamint mostaná- 20 

ban is cselekesznek, azért a Catecuménusok olaját nem lehete1 6 5 2 meg 
szentelni azon anapon., se az elött valo napon, mivel miset nem mon-
dottak nagy pénteken., most sem mondanak., szükséges volt tehát nagy 
tsötörtökön meg szentelni az olajakot az ótá tol 1 6 5 3 fogvást. ez a szokás 
bé vétetödöt. hogy csak nagy tsötörtökön szentellyék meg a szent 25 

olajakot, egész esztendöre. és ez a szokás végtire törvényé lett. 

K Miért nem harangoznak nagy tsötörtöktöl fogvást.1654 nagy 
szombatig? 

1 6 4 8 akaput. [k-p-ből javítva.] 
1649 z á r va [v-a-ból javítva.] 
i65o [utána beírta: heja vagyon] 
1 6 5 1 Euchá-<(riát^ristiát [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
1 6 5 2 lehete [te - későbbi beszúrás.] 
1653 az ótátol [Ezt idegen kéz törölte és kereszttel jelölve a mikesi 

alak fölé beírta: azon időtőí] ez a szokás (y) bé vétetödöt. [törlés a sor 
elején.] 

16 54 fogvást [/"-v-ből javítva.] 
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F Az anyaszent egyház. meg akarván.1 6 5 5 tartani ezt a régi szokást. 
ollyan formán kivánnya. a hiveket ezen akét napon a templomba hini. 
valamint hitta öket. minek elötte még harang nem volt, hogy nem 
harangoznak, azt is mondhatni, hogy az által az anyaszent egy ház. 

5 jelenti nagy szomoruságát. 
K Miért járják a templomokat nagy pénteken.? 
F Annak emlékezetire. hogy a kristus külömbféle hellyeken szenve-

det, ugy mint az olaj fák hegyén. Caiphásnál. pilátusnál, hérodes-
nél.1 6 5 6 a Cálvaria hegyén. és sok féle személyektöl, ugy mint a maga 

10 tanitványitol, a sidoktol. a pogányoktol. a papoktol .1 6 5 7 a néptöl. és 
avitézektöl.1658 |232b:l 

K Miért tarttyák. meg más naprá a szent sácramentumot? 
F A Communiora. mert nagy pénteken az anyaszent egyház a Misé-

nek szent áldozattyát nem ajánlya 
15 K Miért nem ajánlyák. a Misének szent áldozattyát nagy pénteken.? 

F E még arégi szokástol maradot mivel az elött nem volt szokás 
misét mondani böjt napokon., még mostanában is nem mondanak 
mediolánumban a nagy böjti péntekeken, és a1 6 5 9 görögöknél. nagy 
böjtben, tsak szombatokon. és vasárnapokon mondanak. 

20 K Mit kel tsinálni nagy pénteken? 
F A kristus szenvedéséröl kel elmelkedni, ö réája valo nézve. szen-

vedni kell. és szorosabban böjtölni, az anyaszent egy házal együt imád-
kozni kel. minden emberekért., a kereszt imádásra nagy tisztelettel el 
kel menni. 

25 K Miért imádkozik az anyaszent egyház. ezen a napon minden 
renden lévö emberekért. még a sidok. és ahitetlenekért is? 

F Meg akarja mutatni hogy a kristus minden emberekért holt meg, 
és meg akarja nékik. nyerni. halálának erdemit. 2. Cor. 5. 14. 15. 

K Miért mondád hogy nagy tisztelettel kel akereszt imádásra menni. 
30 nem bálványozásé akeresztet imádni? 

F Ez a szó adoratio a deák. nyelven. nem teszen egycbet hanem le 
hajolást. köszöntést. valo hogy ezen a napon le kel borulni a kereszt 
elött, de nem azért hogy a fát imádgyuk, hanem a kristust1660 a ki arra 
volt feszitvc., ez az anyaszent egy ház tanitása. nem is lehet káromlás 

165 5 m e g akarván. (mhg) tartani 
1656 hérodosnél. [Az íráshibát idegen kéz javította os-ra es-i írva, 

halvány tintával.] 
1 6 5 7 a papoktol. (is) a néptöl. és 
1658 [^ iap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 6 5 9 és a <^nap keleti^ görögöknél. [Törlés részben a sor végén, 

részben új sor elején.] 
i66o a krijtust [Szóvégi t - utólagos beírás.] 
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nélkül neki más tanitást tulajdonit [233a:] tani, erröl már szollottunk 
az elsö parancsolatban 

K A három matutinum alat. miért tesznek az oltár eleiben három 
szegeletü gyerttya tartot a melyen sok gyerttya léven, mindenik soltár 
után el oltanak edgyet? 5 

F E még az anyaszent egy háznak régi szokásátol maradot, mivel a 
nagy héten., sok régi szokásokot meg tartottak. 

Régenten. az oltárokra gyerttya tartokat nem tettek. még most 
i s 1 6 6 1 vannak ollyan templomok, a hol soha sem tesznek, mind azon 
által. a templomokban., lámpást, és gyerttyát gyujtani; a legg elsöbb, 10 

és legg régieb szokás: az egész világon lévö anyaszent egyházban amint 
ezt meg fogjuk mutatni. 

Az elött. a lámpásokot vagy fel függesztették. vagy pedig a geren-
dákra rakták. a mely gerendák a Chorus felet végig értek. vagy pedíglen 
az oltárhoz közel. magos gyerttya tartokra tették., a mellyek minden- ,5 

kor helyben maradtanak, ezek a gyerttya tartok sok féle formára 
valanak1 6 6 2 tsinálva. némellyek. kereszt formára. némelyek három 
szegeletre., némellyeknek sok ágai valának, ezeket a gyerttya tartokat. 
és lámpásokat., az éttzakai Isteni szolgalatra gyujttyák vala meg. szük-
ségböl. és napal meg nem gyujtották. hanem a nagy innepekben mise- 20 

kor. a nagy Innepckben pedig az éttzakai officium. viradtig1 6 6 3 tartot. 
mert nagy halkal éneklették. és amint világosodni kezdet a templom-
ban, az gyerttyákot is ahoz képest óltották el. 

Tehát a régi szokásnak meg tartásáért teszik az oltár1 6 6 4 [233b:| 
eleiben. a három szegeletü gyerttya tartot a sok gyerttyákal. és hogy 25 

azokot lassanként olttyák el. 

Nemellyek pedig ezt a Ceremoniát lelki értelemre magyarázák. 
mondván. hogy az egymás után el oltot gyerttyák az apostolokot, és 
akristus tanitvánnyit jelentik akiket is a kristus a világ világoságának 
nevezi., és akik el szaladván. el széledének. mikor akrislust meg fogák. 30 

K Miért szoktak zörgést csinálni az officium után. ezen ahárom 
napon? 

F E még a régi szokástol maradot., mert apap, az officiumnak 
avégin. meg ütötte vagy a könyvet, vagy a széket., hogy azal jelt adgyon 
anépnek. hogy az Isteni szolgálatnak vége vagyon. és ki ki el mehet, de 35 

anagy innepekben mikor atemplom tele volt népel. egy nehány szor 
kelletet meg ütni a széket., hogy mindenek meg halhassák., a romai 

1 6 6 1 is [Beszúrás a sor végén.] 
1662 valanak [valaból javítva, nak beszúrásával.] 
1663 viradtig \g - megkezdett Ar-ból javítva] 
1664 j^ i ap alján tollpróhaszcní tolhonások ! 
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breviárium. tsak egy kevés zörgést mondgya hogy tegyenek.,1665 sit 
fragor, et strepitus aliquantulum, hogy pedig anép oly nagy zörgést 
tsinál. a bizonyos hogy nem régi szokás. Némellyek pedig azt tarttyák. 
hogy az a zörgés, azt a fel zendülést jelenti, a melyben volt. az egész föld 

5 akristus halálakor; eszép áitatos gondolat, tsak annyira ne mennyen, 
hogy meg engedgyék a templomban valo székeket. és padokot el törni 
a gyermekeknek [234a:| 

K Miért foszttyák meg 1 6 6 6 az oltárakot azokon a napokon.? 
F. Ez is még arégi szokástol1667 maradot, mivel az elött meg fosztot-

10 ták az oltárokot minden nap a mise után. de már régtöl fogva vagyon 
hagy ennek a Cérémoniának lelki értelmet adtanak., mondván. hogy 
a kristus. akit az oltár jelent, meg fosztatot köntösétöl szenvedésekor 
ugyan ezért is foszttyák meg az oltárokot és mondgyak el. a huszon 
edgyedik soltárt. a melyben ezek a szók vannak. Fel osztották magok 

15 közöt az én ruháimot, és az én köntösömre. sorsot vetének. 

11, Articulus 
Husvét Napjárol. 

K Micsoda napon szentelik a kristus fel támadását? 
F Vasárnapon. a mely mindgyárt követi a tizen negyedik napját a 

mártiusi holdnak 
Magyarázat 

20 Nagy vetekedések voltanak az elött az anyaszent egy házban a 
husvét napja iránt, a Nicaeai Concilium generále 325. esztendöben. el 
végezé1668 hogy a Romai anyaszent egyház szokása szerént. mindenüt 
husvét1 6 6 9 napja lenne az elsö vasárnapon.1 6 7 0 mely mindgyárt követi 
a tizen negyedik napját. aholdnak a tavaszi aequi noctium után. de 

25 hogy el kerüllye a sok féle változást. mely származhatnék., az ástrono-
miai Calculusokbol. az aequinoctium iránt, a Szent Concilium. marti-
usnak huszon egyedik napjára rendelé az aequinoctiumot, ugyan ettöl 
is vagyon, hogy a husvéti Innep, és a több innepek mellyek attol 
fuggenek. és a melyeket változo1 6 7 1 [234b:] Innepeknek nevezik. né-

30 melykor hol eléb. hol hátráb esnek. 

166 5 tegyenek., ( f iat) sit [sit <^fiat) fölé írva a sor végén.] 
1666 m e g [Beszúrás.] 
1 6 6 7 szokóstol [Az ó íráshiba á helyett.] 
1668 ei végezé <̂ a R) hogy a Romai 
1 6 6 9 husvét [w-ü-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
i67o vasárnapon. mely [v-m-bő\ javítva.] 
1 6 7 1 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások,] 
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K Miért nevezik ezt az Innepet husvétnak1672 páschának? 
F Tsak éppen ami nyelvünkön hogy husvétnak hiják. azért hogy már 

szabad hust enni azon a napon,1673 mivel más nyelveken nevezik, 
páscha, az az által menetel, a sidoknak meg kelletet emlékezni ezen 
anapon, hogy az angyal meg ölé egész égyiptumban az elsö szülötteket, 5 

által menvén pedig a sidok kapuja elött, nem bántá öket., azután az 
égyiptumbol valo1674 ki menetelekröl, és a farao rabságábol valo meg 
szabadulásokrol. 

A keresztények pedig a kristus1675 fel támadásának emlékezetit 
szentelik azon a napon, az az. ahalálbol. az életre valo által menetelit. 10 

a mely által menetel meg gyözé az ördögöt, minket az örökös haláltol 
meg mente. és nékünk. meg nyittá a mennyeknek kapuját. 

K Miért illik ezt az innepet ollyan nagy Cérémoniákal? 
F Mert a mi válttságunknak. és az Istennel1676 valo meg békélteté-

sünknek. munkája. azon anapon tellyesedet bé,. a kristus a mi bünein- 15 

kért halálra adatot., ésfel támadot ami meg igazulásunkért. rom. 4. 25, 
ezt az innepet három nap szokás illeni, hogy meg mutassák, avigassá-
got, mind pedig hogy meg1677 hálállyák a jó téteményt. melyet meg 
érdemlet nékünk a kristus fel támadásával, régenten egy hétig illették.. 

K Mit kel tselekedni. hogy jól. és az anyaszent egyház akarattya 20 

szerént. lehessen szentelni ezt az innepet? 
F. Nem a hus ételnek kel örülni. hanem a fel támadot kris-|235a:]tus-

nak, ötet imádni kei., és néki hálákot1678 adni. annyi jó téteményiért, 
és annyi sok szenvedésiért., és fel kel támadnunk akristusal. Coloss. 
3. 1. 25 

K Hogy kel a kristusal fel támadni.? 
F Ugy valamint a kristus. vegyünk mi is uj életet magunkra, hogy 

többé meg ne halyunk. rom. 6. 9. 
K Miben áll. az az uj élet? 
F. Hogy ellene mondgyunk avéteknek, és tsak egyedül az Istennek 

élyünk. 

1672 húsvétnak (?) páschának? 
1673 [Ez a mondat Mikes magyar vonatkozású betoldása. Vö. alább 

a 1709 sz. jegyz.] 
i6i4 v a i 0 ^meg sz) ki menetelekröl[...] meg szabadulásokrol. 
1675 kristus [/c-7-ből javítva.] 
1676 Istennel [/-/t-ból javítva.] 
1677 meg <(hall) hálállyák [Törlés a sor végén;] a jó téteményt. [a 

második t-r-ből javítva.] 
1678 hálákot <addi) adni. [A második d-t n-re javította a törölt 

szóban.] 
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K Honnan tudhattyuk meg mi azt. hogy ellene mondottunk avétek-
nek? 

F Akor ellen mondottunk avéteknek mikor azt nem szerettyük, és 
az arra valo alkalmatoságot is kerüllyük. 

5 K Honnan tudgyuk mi azt. hogy tsak az Istennek élünk? 
F Akor az Istennek élünk. mikor meg vettyük azokot, a miket 

avilági emberek szeretnek. és keresnek, ugy mint, améltoságokot gyö-
nyörüségeket. tzifraságokot, és mikor tsak az oda fel valokat ohajttyuk. 
Coloss. 3. 1. 

10 K Micsoda a menyei dolgokot ohajtani? 
F Tsak egyedül az Istent kel szeretni, az imádságokot: a jó olvasáso-

kot., az Isteni szolgálatot. a prédikaciot. és avaloságos áitatoságot 
K Miért imádkoznak fent álva. a husvéti idökben. 
F. Azzal az örömet akarják meg mutatni: és a jelenti a1679 kristus 

15 fel támadásat. Can 20. Conc. Nicae..1680 [235b:| 

12. Articulus 
A kristus Menyben meneteléröl. 

K Mikor szenteli az anyaszent egy ház. akristus menyben menetelét. 
F Negyven napal husvét után. mivel akristus fel támadása után. 

negyven napig marada eföldön., 
K Miképpcn kel szentelni a kristus menyben menetelét? 

20 F Imádni kel akristust, mint közben jaronkot. és szószóllonkot 
hozája kel emelni szivünket., tekínttsük az eget. ahová a kristus dicsösé-
gesen fel ment., valamint hazánkot., és a földet ugy mint bujdosásunk-
nak helyit. és készüllyünk az apostolokal együt., hogy alázatos szivel 
vehesük a szent lelket. 

13. Articulus 
A Pünkösd Innepéröl. 

25 K Micsoda nap szentelik a szent léleknek le szállását? 
F Pünkösd napján. ötvenedik napon husvét után. ez a szó pentecos-

tes. tészen. ötvenedik1681 napot 
K Mely tályban szálla le a szent Lélek az apostolokra? 
F. Kilencz ora tályban reggel. act 2. 15. 

1679 a a kristus [Sor végén és új sor elején.] 
i68o j^ ]ap a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
i68i ötvenedik (f) napot [A törölt vonal valószínűleg a p kezdő 

szára.] 
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K Hol valának akor az apostolok? 
F Mind edgyüt valának imádságban, a Boldogságos szüzel. és más 

több szent Aszszonyokal., és több jérusalemben lévö atyafiakal. act. 
1. 14. 

K Miképpen szálla le reájok a szent lélek? [236a:] 5 
F. Igen nagy zugás hallaték, és látának mint egy tüzes1 6 8 2 nyelve-

ket., a mely le szálla mindenikére közüllök, azonnal bé töltetvén szent 
Lélekel, minden féle nyelveken kezdének szollani. és tsudákot tettenek, 
egy szoval uj embereké lettenek. tellyesek böltseségel. világoságal. és 
buzgoságal. io 

K A sidok veveké észre ezt a nagy tsudát? 
F Igen is. mert éppen abban az idöben jerusálemben gyülekeztenek 

vala a sidok. a világnak minden részeiröl. pünkösd napjára. és azon 
igen tsudálkozának, hogy ki ki a maga nyelvén hallaná szolni az apos-
tolokat., és sokan meg is térének közüllök. 15 

K Micsoda napon volt a sidok pünkösdgye? 
F valamelyen a miénk. husvét után ötven napal. ez nálok igen nagy 

innep vala. 
K miért vala ez ollyan nagy innep a sidoknál? 
F Mert azon a napon, az az. ötven nap után; az elsö husvét.1 6 8 3 vagy 20 

is egyiptumbol valo ki menetelek után., a sinai hegy alat, a meny 
dörgés, és villámás1684 közöt. adá ki nékik az Isten Mojses által. akö 
táblákra irot törvényt, ugyan ezen a napon szoktak vala ujj buzábol1 6 8 5 

sütöt kenyeret az Istennek ajánlani. 
Ez az ö pünkösdgyök, a mienket jelentette mert. 1. ugyan azon 25 

anapon szálla le a szent lélek, hogy az Istennek törvényét, nem a kö 
táblákra, hanem az apostoloknak, és ahiveknek. szivekben irja., és 
hogy öket bé 1 6 8 6 tölttse, nem félelemel hanem Isteni szeretettel. 2. Az 
apostolok is ujj lelki gyümöltsöt ajánlának azon a napon az Istennek., 
mivel a szent péter. elsö predikálására. harom ezer ember tére meg. act. 30 
2. 4 1 . 1 6 8 7 |236b:| 

K Micsoda elmével kel szentelni ezt az innepet? 
F. Elmélkednünk kel ezekröl a nagy dolgokrol., 2. Imádnunk kel a 

szent lelket; és kérnünk, hogy bennünk is azt a kegyelmét tselekedgye. 
valamint az apostolokban., az az. hogy szivünkben irja, az Isten törvé- 35 

1682 tüzés [Ékezethiba.] 
1 6 8 3 husvét <után>. vagy is [Törlés a sor elején.] 
1684 villámás [a. m. villámlás] 
1 6 8 5 buzábol [u-ú-bó\ javítva az ékezet áthúzásával.] 
1 6 8 6 bé <tolt> tölttse. [Tollhiba.] 
1 6 8 7 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: j lelki Oh 

én Szerete tettel.] 
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nyit, azt velünk szeretesse, és követtesse,. 3. gondollyuk meg hogy ezen 
a napon formálta. akristus az ö anyaszent egy házát. tellyesitette bé az 
jji688 titkait. és végezte el az ö nagy munkáját. s. aug. serm. supr. 
pentec. et s. leo.. 

14. Articulus 
Ur napjárol 

5 K Mikor szentelik a szenttséges Eucharistiának Innepét? 
F Szent Háromság napja után. valo elsö tsötörtökön. 
K Miert nem szentelik ezt a napot nagy tsötörtökön. mivel azon 

anapon rendeltetett aszent Eucharistia? 
F Noha az anyaszent egy ház szentellye az Eucharistiának rendelését 

io nagy tsötörtökön, de mint hogy azon anapon az urnak szenvedéséröl 
valo dolgokban foglalatoskodik. annak okáért más tsötörtököt válasz-
tot hogy különösön szentelhesse ennek a nagy titoknak emlékezetét, 
azért is választotta pünkösd. hete után valo elsö tsötörtököt., mert 
pünkösdkor, az anyaszent egy ház fel állitásának innepét szentelvén. 

15 illendö volt mindgyárt. pünkösd után. szentelni ennek a nagy titoknak 
emlékezetit, a mely táplállya,1689 erösiti. és élteti az anyaszent egy 
házat. 

K Miért rendelte az anyaszent egyház ezt az innepet? [237a:| 
F Hogy ellene állyon azoknak. kik a szent Eucharistia ellen támadá-

20 nak. 
Magyarázat 

Negyedik Orbán pápa rendelé ezt az innepet. 1264 esztendöben. 
hogy ellene allana azoknak., kik tagadák a kristusnak az Eucharistiá-
ban valoságosan jelen valo létit. ezeket a káromlásokat. meg ujitták a 

25 mi idönkben zuinglius, kalvinus. és más tőbb sacramentariusok. Baro-
nius. supr. an. 1004. 1028. 1035. 1059. 1079. 1088. 

K Miért rendelte az anyaszent egy ház ezen anapon. a nagy Ceremo-
niával valo processiot. ahol a szent Eucháristiát hordozzák 

F Hogy meg szentellye azt a gyözedelmet., a melyet a kristus vétetett. 
30 az ö anyaszent egy házával. azokon, kik ez ellen a titok ellen tanitottak. 

K Micsoda elmével kel jelenlenni azon aprocession? 
F Tsendeségel. és alázatoságal kel lenni., imádni kel akristust a 

szenttségben.. örülni kel gyözedelmeségén. hálákot kel néki adni a 
hitért. és az ajándékiért., mellyeket nékünk adot . 1 6 9 0 

1688 5 titkait. [ö-t-bő\ javítva.] 
1 6 8 9 táplállya, ^és^ erösiti. és 
1690 r r j t á n a beírta: héja vagyon] 
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15 Articulus 
A szentek Innepeiröl. leg elöször. a Boldogságos szüz. 

fogantatásárol. 

K Mit hivsz a szentek1691 innepeinek? 
F E szerént nevezik azokat a napokat, a melyeket az anyaszent egy 

ház. az Istennek szenteli a szentek1692 emlékezetire. s. aug. lib 2. faust. 
Cap. 21.1 6 9 3 [237b:] 

K Régi szokásé az anyaszent egy házban. a szentek innepeit szen- 5 

telni? 
F A martyrumok innepeit szentelni, a még apostoli traditio. a több 

szenteknek pedig innepeit azoknak. példájára rendelték. de ezek nem 
ollyan régiek. tertul. de coron. cap. 3. s hier. supr. cap 4. epist ad gal. 
s. aug. supr. ps. 63. et 88. 10 

K Mit kiván mi töllünk az anyaszent egyház az innepekben? 
F Hogy az Istennek hálákot adgyunk. a szentekel tett kegyelmeségi-

ért., hogy kövessük az ö példájokot, és hogy nékik esedezünk. s. aug. 
libr. 10. de civit dei cap. 4. serm. 115. de diversis. 

K Micsoda szenteknek az innepeit ílli az anyaszent egy ház? 15 

F. A Boldogságos szüzét, az Angyalokét. keresztelö szent jánosét, 
az apostolokét, az Évangyélistákét, a martyrumokét. a szent püspökö-
két. a szent Confesorokét. a szent szüzekét., a szent házas Aszszonyo-
két., vagy özvegyekét. vagy penitentzia tartokét. 

K Mellyek a Boldogságos szüznek innepei, a mellyeket tartozunk 20 

meg szentelni? 
pi694 Fogantatása, születése. meg tisztulása. látogatása. és fel emel-

tetése. már szollottunk az annunciáciorol., és ameg tisztulásrol 
K Mikor szenteli az anyaszent egyház. a Boldogságos szüz foganta-

tását? 25 

F. Decembernek. nyolczadik napján. 
K A Boldogságos szüz. eredendö bün nélkül fogantatoté. és makula 

nélkül volté fogantatása.? 
F. Ezt igy tarttyák közönségesen de az anyaszent egy ház. erröl a 

kérdésröl nem végezet. Bulla.Grave nimis. sixt. 4. pap. anno. 14. 83. x 

Conc. trid.. sess. 5. supr peccatum origi.1695 (238a:) 
Midön avétekröl. vagyon a szó. szent agoston azt akarja hogy 

1691 szentek innepeinek? 
1692 a szentek< t̂ek> emlékezetire. 
1693 r^ lap alján tollpróbaszerű tollvonások és töredékes beírások: 

Izrael. szent Az Is. Em de jó Eu Uram adgy eszet néki ez] 
1694 p ^szüietése,) Fogantatása, születése. 
1695 [A lap alján őrszók: midön a vétekröl vagyon a] 
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semmiképen ne beszéllyenek a Boldogságos szüzröl., azért mert nagy 
lisztelettel tartozunk az ö Fiának, mi urunknak s. aug. libr. de natura. 
et de gracia. cap. 36. 

K Azok kik azt tarttyák. hogy a1696 Boldogságos szüz. eredendö 
5 vétek nélkül volt. nem ellenkezneké a szent irásal. mely azt mondgya. 

hogy minden emberek vétkeztek Ádamban: 
F Ki tettzik a szent irásbol, hogy az illyen közönséges propositiok-

nak mint e, lehet exceptioja. és nem lehet vakmerönek mondani azt. aki 
valamely exceptioval 611., hogy ha azt az anyaszent egy háznak engedel-

10 méböl tselekeszi. 
K Hogy ha a Boldogságos szüz. vétek nélkül fogantatott. a kristus 

tehát néki nem meg váltoja?1697 

F A kristus igen is az ö meg váltoja, mert tsak egyedül a krístus 
kegyelme1698 oltalmazhatta meg a vétektöl., a mely alá vettetett volna. 

15 valamint a több emberek. 
K Miképpen kel szentelni ezt az innepet? 
F Nagy tiszteletel1699 kel lennünk. az Isten annyának fogantatása-

kor valo meg szenteltetéséhez, hálákot kel adnunk az Istennek a Bol-
dogságos szüz fogantatásáért. a kitöl születet a kristus. bellarmin. de 

20 Cult sanctr.1700 libr 3. Cap 16. 

16 Articulus. 
Kis Aszszony Napjárol. 

K. Mikor szentelik a Boldogságos szüz1701 születésének innepét.? 
|238b:] F. Nyolczadik septemberben. 

K A Boldogságos szüz vétekben születetté. valamint a több embe-
rek.? 

25 F Isten ne adgya hogy illyen gondolatunk legyen,1702 kéttség nélkül. 
az Isten több kegyelmét adta az ö szent Annyának. mint sem keresztelö 
szent jánosnak, a ki is. meg vala szenteltetve még az annya méhében.. 
s.1703ambr. supr. cap. 2. s. luc. 

1696 a [Beszúrás.] 
1697 a kristus tehát néki nem meg váltoja? [Ezt a mondatot a lap 

közepére írta.] 
1698 kegyeime [Beszúrás.] 
1699 tiszletel [Elírás.] 
1700 sanctf. [Az r fölött rövidítésjellel.] 
1701 szüz <nek Innep> születésének innepét.? 
no2 legyen, <akinek> kéttség nélkül. [Törlés a sor végén.] 
1703 s. <abr> ambr. 
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K A Boldogságos szüz. vétek nélkül élté? 
F Igen is. ö soha semmi vétekben nem esett. még tsak bocsánando 

vétekben is. és tellyes vala malasztal. Conc. trid. sess. 6. Can. 23. s. aug. 
libr. de natura. et de gracia. Cap.36. 

K Micsoda életet élt a Boldogságos szüz? 5 

F. Igen nagy szenttségben élt. nagy alázatoságban., mindenkor tsak 
az Istenben. és a maga köteleségeben foglalatoskodot. s. ambr. libr. 2. 
de virgin. 

K Mellyik leg nevezeteseb. a Boldogságos szüz. jó erkölcsei közöt? 
F A fogadás melyet tett volt meg gyermek korában Istennek., szüze- 10 

ségének. meg tartásárol., holot a példa nélkül valo volt abban az 
idöben. ezt mindnyájan a szent Atyák is tsudállyák. 

K Kik valának a Boldogságos szüz szüléi.? 
F Közönségesen azt tarttyák hogy leánya volt., szent Annának. és 

szent joáchimnak. 15 

K Micsoda Nemzettségböl. vala? 
F Dávid. király nemzettségéböl.. matth. 1. luc. 1. 
K Mire int az anyaszent egyház. ezen az innepen.? [239a:] 
F Hogy tisztellyük. és kövessük a Boldogságos szüzet, és igyekezünk 

azon valamint. ö. hogy érdemesek lehesünk a kristust magunkban 20 

venni serm s. bern.supr nativ. B. v. 

17 Articulus 
Nagy Boldog Aszszony Napjárol 

K Micsoda nap szenteli az anyaszent egy ház a Boldogságos szüz 
halálát? 

F Tizen ötödik napján augustusnak. 
K Mit tészen ez a szó. Assumptioja a Boldogságos szüznek? 25 

F Tészi a Boldogságos szüznek. halálát. és menyben1704 vitetésit 
mivel az anyaszent egy ház. sokszor nevezi a szentek halálát is assump-
tionak, mivel halálok utan menyben vitetnek a foldröl1705 

K A Boldogsagos szüz testestöl lelkestöl vitetetté menyekben? 
pnoe közönségesen ezt igy tarttyák. és ez áitatos tráditioja egy 30 

nehány anyaszent egyháznak.. 
K Mire kell leg inkáb vigyázni ezen az innepen? 

1704 menyben <Vitelét.) vitetésit [A javítás a törlés fölé írva, a sor 
végén.] 

1705 mivel halálok utan menyben vitetnek a foldröl [Ezt a mondatot 
utólag írta be.] 

no6 p ^Sokan^ közönségesen [közönségesen (Sokan^ fölé írva.] 
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F Arra hogy a Boldogságos szüz fel emeltetett. alázatoságáért és a 
mint az anyaszent egy ház énekeli. az angyaloknál fellyeb emeltetett. 
s. bern.serm. de assump. B. v. 

K Alázatos volté eföldön1707 létekor? 
5 F leg alázatosab, és leg tekélleteseb volt. minden teremtett állatok-

nál. 
K Mire int minket az anyaszent egyház ezen az innepen? 
F Hogy bizodalomal legyünk aboldogságos szüz esedezéséhez. az ö 

gondviselése alá ajánlyuk magunkot., nagy Cérémoniá1708|239b:]val 
10 valo processiok vannak mindenüt a mai napon, mivel szent István 

király a Magyar nemzetet gondviselése alá ajánlotta.1705 

K Miképpen érdemelhettyük meg. a Boldogságos szüz gondviselé-
sét.? 

F Hogy ha követtyük. az ö jó erkölcseit. fö képpen alázatoságát. 
15 tisztaságát. és az Istenhez valo ragaszkodását. 

18. Articulus. 
A Szent Angyalok Innepéröl. 

K Micsoda napon szenteli az anyaszent egyház az angyalok Inne-
pét.? 

F Huszon kilenczedik napján septembernek. második octobris. az 
örzö angyalok innepét szenteli., de enem illö innep. 

20 K Miért nevezik ezt az innepet szent mihály innepének.? 
F Mert szent Mihály elsö lévén az angyalok közöt. azö innepével. 

atöbb angyalokét is szentelik. 
K Miért szentelik az angyalok innepét? 
F Mert az angyalok az anyaszent egyházhoz tartozván. a kristus az 

25 ö fejek valamint nékünk., azon boldogságban élnek. mint a melyet mi 
remélyük. az anyaszent egy ház. hálákot ád Istennek azon1710 anapon 
hogy öket gyözedelmeseké tette. tob. 12. 15 luc. 1. 19. matth. 16. 27. 
ök viszik1711 az Isten eleiben imádságinkat. tob. 12. 12. apoc. 8. 4. 

K Mit kel cselekedni azon a napon hogy jol lehesen szentelni az 
30 angyalok innepeit? 

F 1. Hálákot kel adni az Istennek, hogy minket társoká |240a:| tett 

1707 éföldön [Ékezethiba.] 
no8 JA lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1709 nagy Cérémoniával [...] ajánlotta. [A mondat Mikes magyar 

vonatkozású betoldása. Vö. itt előbb a 1673. sz. jegyz. is.] 
1710 azon [a-e-ből javítva.] 
1711 ök viszik ^végben^ az Isten 
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az angyaloknak. 2. követni kel az angyalok alázatoságát, szeretetét. 
engedelmeségét. és vigyázását. ugy hogy1 7 1 2 részesülhesünk boldogsá-
gokban. 3. hálállyuk meg az Istennek. hogy angyalokot rendelt örzé-
sünkre,, 4: tisztelettel legyünk. aleg aláb valohoz is ahivek közül, mivel 
azö angyalok szüntelen láttyák. az Istennek szinét. 5. tisztellyük a 5 
mellettünk lévö angyalokat1 7 1 3 meg ne szomorittsuk öket avétekel., 6. 
kérjük a szent angyalokat. hogy mutassák bé imádságinkat az Istennek 
széke eleiben., valamint a jó illatu temjént. apoc. 8. 4. s. bern. serm. de 
fest s. mich. 

19 Articulus 
Keresztelö szent János Innepéröl. 

K kicsoda vala keresztelö szent János.? io 
F Ö az Istentöl. küldetet volt. hogy meg üsmértesse. asidokal a 

messiást,. akinek is el jövetelére. készitené az embereket. ugyan ezért 
nevezik elöl járonak 

F Micsoda innepeket szentel az anyaszent egyház: szent jános tisz-
tességére? 15 

F Azö születésének, és halálának innepét1 7 1 4 s. aug. serm. 287. de 
nati Joan bapt.. et serm. 307. de decolat. 

K Miért szenteli az Anyaszent1 7 1 5 egyház a szent János születésit? 
F Mert meg volt szentelve még az annya méhében, és egy nehány 

csudák is történtek. születésekor. luk. 1. s. bern. serm. de nati. Joan. 20 
bapt 

K Miért tsinálnak tüzet ezen a napon? 
F Hogy az angyal mondása bé tellyesedgyék. mondván. hogy sokan 

fognak örülni az ö születésin.1716 [240b:] 
K Micsoda oka lehet ennek az örömnek? 25 
F A hogy a kristus eljövetele közelgetet, akinek elöl jároja volt szent 

jános, midön a setéttségben jár valaki, örül a hajnalnak mert tsak 
hamar meg láttya a napot, mint hogy pedig az emberek setéttségben 
valának, méltán örülhetének a szent jános el jövetelin. a ki is hajnali 
tsillaga vala a világ világositojának. de ennek az örömnek, nem kell. 30 
hogy valakit babonaságra. vigyen szent János éttzakáján. 

K Miért neveztetik szent János keresztelönek? 

1 7 1 2 ugy hogy ^boldogolhasunk^részesülhesünk boldogságokban. 
[Törlés a sor végén.] 

1713 angyalokat [o-í-ből javítva.] 
1 7 1 4 innepét <?> s. aug. 
1 7 , 5 Anyaszent [sze-ny-böl javítva.] 
1 7 1 6 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és betűk: A k Aí] 
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F Mert oly boldog volt, hogy meg keresztelte a knstust, es mind 
azokot, kik hozája menének. 

K Miképpen élt1717 szent jános? 
F A pusztában lakot, rettenetes sanyaru és penitentzia tarto életet 

5 élt. tsak vizet ivut. az ö eledele tsak sáskábol állot. 
K Miképpen hala meg szent János? 
F Tömlöczben tétetvén. hérodes ót fejét véteté: azért hogy botrán-

koztato életéröl. ez a szent gyakran meg feddé. 
K Mit kell tanulnunk, szent Jánostól? 

10 F Hogy a világot kerüllyük, a sanyargatast, és az ártatlanságot 
szeresük. az Isten törvényét. életünk vesztésével is meg tarttsuk. aláza-
tosak legyünk.1718 a kristust szeresük., amenyiben lehet másokot ok-
tassunk 

20 Articulus 
Az Apostolok. Martyrumok, Confessorok, püspökök, a 
szent szüzek, házas. vagy penitentzia tarto aszszonyok 

Innepeiröl |241a:| 

K Kik az apostolok.? 
'5 F Azok, akiket a kristus választot hogy el küldgye az egész világra. 

az Évangyélium predikálására. és az emberek meg téritésére. marc. 16. 
15. 

K kik az Évangyelisták? 
F Azok. kik a kristus életét irták. 

20 K Míkepen kel az apostolok és az évangyelisták innepeit szentelni? 
F 1. Hálákot kel adni Istennek, hogy velünk meg üsmértette az 

igasságot ö általok. 2. kérnünk kel. hogy végig meg tarttson1719 abban 
a hitben melyet ökk prédikálottak 3. hogy adgyon ollyan pásztorokot 
nékünk. mint az apostolok valának. s aug. serm s. leo. s. bern de fest 

25 apost.1720 

K kik azok a szentek.. a kiket martyrumoknak1721 neveznek.? 
F. Azok, a kik akristusban valo hitért meg ölettek. kik az igazságért. 

a vallásért. kinokat szenvedtek 
K Miképpen kell szentelni a Martyrumok innepeit? 

30 F Hálákot kel adni Istennek az eröért. és a jutalomért mellyet nckik 
adot., 2. kérjük az Istent hogy adgya meg nékünk is azon kegyelmét. 

1717 élt [t-et-bő\ javítva.] 
1718 legyünk. [g-sz-ből javítva.] 
1719 meg tarttson ^abban^ abban [Törlés a sor elején.] 
1720 [A latin utalást utólag írta be a sor végére és a sorközbe.] 
1721 martyrumoknak [n - javítva.] 
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esedezések által. serm. s gregor. nazian. s. chrysost. s aug. defest1722 

martyr. 
A szent püspökök innepein. hasonlo képen kel cselekedni valamint 

az apostolokén. 
K. Kik azok, akiket Confesoroknak neveznek? 5 

F A régi idökben tsak azokot hivták Confessoroknak a kik az 
igazságért. tömlöczöt, üldözést, és kinokat szenvedtek. de meg nem 
ölettek, ezeket Confessoroknak. nevezték.1723 |241b:] mert nyilván tet-
tek vallást a kristus hitéröl. de edgy nehány saeculumoktol fogvást.. 
Confessoroknak nevezik azokat a szenteket. kik se apostolok, se évan- 10 

gyelisták. se martyrumok nem valának azért neveztetnek pedig esze-
rént, mert mindnyájan. vallást tettek a kristus hitéröl. és bizonyságot 
az igazságrol., leg aláb szent élettyekel. 

M Miképpen kel szentelni a szent Confessorok innepeit? 
F szolgállyuk az Istent nagyob buzgoságal; igyekezünk meg gyözni 15 

avilágot,. az ö rosz kivánságival,. 
K Mikeppen kel szentelni a szent szüzek innepeit? 
F Elmélkedgyünk. az ö jó erkölcsökröl, kérjük az Istent hogy esede-

zések1724 altal követhesük jó erkölcsöket. és példájokat.1725 melyeket 
adtanak nékünk azok a szent leányok oly gyenge testben valo létekkor. 20 

K Miképpen kel szentelni a szent házas, és özvegy aszszonyok 
innepeit? 

F Adgyunk hálákot Istennek, aki minden renden levö személyeket 
a szenttségre hivut., és igyekezünk szentül hivatalunkat1 7 2 6 végben 
vinni, valamint ezek a szent aszszonyok. 25 

K Mikeppen kel szentelni a penitentzia tarto szentek innepeit? 
F kövessük öket alázatoságokban., és penitentzia tartásokban. re-

méllyük hogy az Isten velünkis hasonlo irgalmaságot tselekeszik. és erre 
valo nézve, minden rosz hajlandoságinkot igyekezük meg gyözni. 

21. Articulus 
Minden szentek napjárol. |242a:| 

K Micsoda Innepet szentel az anyaszent egy ház. elsö novemberben. 30 

F A minden szentek innepeit. 
K Miért szenteli az anyaszent egyház ezt az innepet? 

1 7 2 2 defest [f-s-böl javítva.] 
1 7 2 3 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Mert Mes] 
1 7 2 4 esedezések [Szóvégi e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1 7 2 5 erkolcsöket. [Ékezethiba;] és paldájokat. [íráshiba.] 
1726 hivatalunkat [Szóvégi t - utólagos beírás.] 
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F 1. hogy tisztellye azokot aszenteket, a kikröl emlékezet nincsen az 
esztendö forgása alat, 2. hogy minket1727 az Isteni szolgálatra fel 
indittson annyi sok féle renden lévö szenteknek példájokra, 3. hogy 
halákot adgyon az Istennek. az egész boldog lelkekért. 

5 K Miért szenteli az anyaszent egy ház ezt az innepet oly nagy 
Ceremóniával? 

F Mert ez az innep magában foglallya mind atöbb innepeket, és 
képzeli azt az örökké valo innepet, melyet az Isten szentel maga, az 
mennyekben az egész szentekel. s. aug. serm. 256. de1728 temp. 

io K Micsoda gondolat vihet minket a szentek példájok követésére.? 
F. Meg kel azt gondolni, hogy a szentek. hasonlo gyarloságal valá-

nak meg környékeztetve valamint mi., azon kisértetek alá valának 
vettetve., mi is azon testnek vagyunk tagjai valamint ök, azon lélek 
vezet minket, ugyan azon mester tanit minket. valamint öket,. és ugyan 

15 azon jutalomra vagyunk hivatalosok., a melyre ök voltak s. bern. serm. 
de festo omnium sanct. ezt az innepet 3 dik gergely pápa rendelé 737. 
esztendöben. 

22 Articulus 
A halottak napjárol. 

K Miért rendelt különös napot az anyaszent egy ház. ahalottakért 
valo imádságra? 

20 F Hogy könnyebülest nyerhesen nékik. 
K Miért rendelé arra minden1729 szentek másod napját? 
F Hogy meg mutassa azzal, az anyaszent egy ház tagjai közöt valo 

egyeséget.' 730|242b:] 
Magyarázat 

25 A menyekben. purgárotoriumban. és eföldön lévö hivek. mindnyá-
jan tagjai az anyaszent egy háznak, mindnyájan az örökké valo boldog-
ságra hivattak., ez a három anyaszent egyház csak edgy. fejek is tsak 
edgy vagyon. a kristus Jesus.1731 

K Régi szokásé az anyaszent egy házban. aholtakért imádkozni.? 
30 F Igen is, mert az anyaszent egy ház. mindenkor imádkozot aholta-

kért., ez apostoli traditio. nézd meg mit mondottunk apurgátoriumrol. 

1727 minket [k-d-bőX javítva.] 
1728 de temp. [d-te-ből javítva.] 
1729 minden szentek [mindszentből javítva; en és ek - későbbi beszú-

rások világos tintával.] 
n3o [^ [ap a j j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1731 [Utána beírta: heja vagyon] 
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K A holtakért valo imádságot meg leheté bizonyittani a szent irás-
bol? 

F meg lehet ezt a szokást. bizonyittani. mind az ó. mind az ujj 
testamentumbol. 2. makab. 12. 46. 1 cor 15. 29. 2 tim. 1. 18. 

K kik azok ahalottak akikért kel imádkozni? 5 

F Azok. akik felöl gondolhatni hogy a lelkek purgátoriumban va-
gyon, mert tsak ugyan ezeknek is használhat az imádság, mivel a 
szenteknek arra szükségek nincsen. és haszontalan volna1732 a kárho-
zattaknak. 

Magyarázat 10 

Ez okáért a martyrumokért. nem imadkozunk., mivel meg bántanok 
öket azal. mondgya szent agoston., söt még esedeznünk kel nékiek, 
mondgya ezen szent libr 22 Contr. faust Cap. 21. A több szentek felöl 
is, a kiket az anyaszent egy ház közonségesen azoknak üsméri leni. 
hasonlot kel mondani. ugy a kereszttség után meg holt kisdedek felölis. I5 

st aug de cura mort. Cap. I.1733 

Nem imadkozunk pedig a hitetlenekért., eretnekekért. schismaticu-
sokért. a hittöl szakadtakért, akik exComunicáltattak, hanem imádko-
zunk közönségesen a hivekért. kik az anyaszent egyháznak kebeliben 
holtak meg. ha szinte jó. és szent életüek voltanak is; mert mindenkor 20 
lehet öket félteni az Isten itéletitöl, vagy ámbár vétkes eletet éltenek is, 
de remenleni kel hogy az Isten meg irgalmaz nékik, az anyaszent egy 
haz az illyen kéttséges dologban, jobban szereti az ollyanokért imád-
kozni, a kiknek arra szükségek nincsen., mint sem el vonni ezt a 
segit-[243a:]tségét azoktol., akiknek arra szükségek volna 25 

K Micsoda hol takért kel imádkozni aha lo t tak napján.? 
F Az anya szent egy ház szándéka a, hogy az egész pu rga to r iumban 

lévö lelkekért kérjük az Istent, és hogy más napra hadgyuk a szüléin-
kért, atyánkfiaiért valo különös imádságot . mer t ez a nap a közönsége-
sen valo imádságra vagyon rendeltetve. 30 

K Tsak az imádságal leheté könyebséget nyerni a pu rgá to r iumban 
lévö lelkeknek.? 

F Az imádságon a szent Misének áldozat tyát is ér t tyük. d e 1 7 3 4 ezen 
kivül is lehet az alamisnával. , és más jó tselekedettel. ez az innep 998 
esztend. rendeltetett . 35 

1732 volna(k) a kárhozattaknak. 
1733 [A latin utalást később írta be.] 
1734 de <(v) ezen kivül 
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23 Articulus. 
A templom Dedicátiojának innepéröl. 

K Micsoda a templomnak dedicátioja? 
F Az ollyan Cérémonia. a melyel a püspök. valamely épületet meg 

szentel. hogy csak az Isteni szolgálatnak., és az imádságnak háza 
legyen. 

5 K Miért vagyon eza Ceremonia ollyan nagy solemnitásal.? 
F Mert e figurája. és képe, annak a1735 szentekböl álló élö templom 

dédicátiojának. mely a menyekben lészen meg 

Magyarázat 
Nagy hasonlatosság vagyon a matériális épület közöt. mellyet a 

'0 püspok. szenteli meg., és a lelki épület közöt; melynek dédicatioja az 
mennyekben leszen meg. ezen alelki1736 épületen pedig, azt a gyüleke-
zetet kel érteni. mely aszentekböl fog állani. az égben, mellyet nevezik 
gyözedelmes anyaszent egy háznak, menyei jérusálemnek. az Isten 
városának. Ez pedig ahasonlatosság: minek elötte pedig egy épülethez 

15 kezdgyenek., a fö köfarago aköve- 1737|243b:)ket meg választtya. és 
meg faragtattya. és azután ugy téteti mindenikét a maga helyére., és 
mind ezekböl az öszve szedet kövekböl,1738 áll az épület, melyet apüs-
pök. meg szentel, és a melynek a fundámentumbéli. elsö kövét. a 
püspök tészi a földben. nagy Cérémoniával. E pedig ennek a lelki 

20 értelme: Az emberek. élö kövei a lelki épületnek. és az Isten a fö áts 
mester., hogy ha pedig az Isten érdemek szerént bánnék azokkal a 
kövekkel. edgyik sem tétetnek az épületben., mert arra a nagy kegye-
lemre érdemetlenek avétekért., az Isten némellyeket el hádgy a vétek-
ben. igasságára valo nézve. némellyeket pedig irgalmaságábol. az épüle-

25 tiben helyhezteti; ezeket a köveket pedig a földön faragja. és simittya 
meg a szenttségekel, oktatásokkal., kegyelemel. és ostorozásokal., En-
nek alelki épületnek pedig akristus a fundámentum béli,. szegelet köve. 
ezeket az élö köveket.1739 pedig a szeretett foglallya. esze., de mint 
hogy a szeretet csak a mennyegben lészen tekélletes., ugyan tsak a világ 

30 végin is foglaltatnak öszve, ezek a kövek, akoron. a fö pap. akristus 
Jésus. meg fogja szentelni az épületet. mely örökké fent marad; tudni 

1735 annak a (dedicátionak. mely a mennyekben lészen. a) szentek-
böl álló élö templom^nak.) dédicátiojának. [é-á-ból javítva.] mely a 
menyekben lészen meg 

1736 alelki [Második /- beszúrás.] 
1737 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1738 követböl, [íráshiba.] 
n39 köveket. [k-sz-bő\ javítva.] 
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illik. a kristus, a mint szent pál mondgya, az Istennek bé mutattya, az 
ö tiszta, és makula nélkül valo Anyaszent egy házát, hogy örökké 
dicsérje nagyságát. és irgalmaságát a minden hatonak. ephes. 2. 27. s. 
aug. de Civ. Dei. libr. 27. Cap. 8 1 7 4 0 

K Miért gyujtanak annyi sok gyerttyát azon az innepen? 5 

F Hogy meg mutassuk az örömet, remélvén1741 azt hogy még a lelki 
épületben helyheztetünk. és hogy fel fogadgyuk az Istennek hogy ugy 
akarunk égni az ö szolgálattyában. valamint azok a gyerttyák. a apos-
tolokot1 7 4 2 is jelentik a gyerttyák., kik a világ vilagosittoi, és akik 
fundamentumi az anyaszent egyháznal., ephes. 2. 20. 1743 |244a:] l0 

K Mikepen lehet jól szentelni ezt az innepet? 
F Tisztelni kell a templomot mely az Istennek lako helye. és annak 

fel ékesittését el ne mulassuk, amennyiben töllünk lehet, szeresük.,1744 

a templomban valo el menetelt. a könyörgésre, meg emlékezvén arrol, 
hogy1 7 4 5 az Istennek templomi vagyunk., ne tselekedgyünk azért sem- 15 

mit is ollyat, a mi azt a templomot tisztátalanná. tehetné. kérjük az 
Istent hogy akár mint bánnyék velünk eföldön, itt vágjon., égessen. 
nyomorgasson, tsak irgalmaságábol, helyheztessen minket. a menyei 
épületben. s. aug. 1 7 4 6 serm 336. s. bern. serm. 1. de dedi. 

K A templom szentelésének. Ceremoniája. régi szokásé.? 20 
F. Az Isten maga parancsolá a salamon templomanak dédicátioját. 

az anyaszent egy háznak. mihelyt aza szabadsága lett., hogy templomo-
kot épithetet., ezt a Ceremoniát mindgyárt követte. 

Huszon hetedik Részlli'' 
Az Anyaszent egy háznak. második parancsolattyárol 

K Mellyik az anyaszent egyháznak második parancsolattya.? 
F. Miséí halgass. vasárnapon. ugy az innep napokon 25 
K Mit parancsol az anyaszent egyház nékünk ezzel.? 

n4o [Utána később beírta: heja vagyon] 
1 7 4 1 remélvén [l-n-ből javítva.] 
1 7 4 2 apostolokot [a-p-bö\ javítva.] 
1 7 4 3 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 7 4 4 szeresük., sze^resük^ a templomban [A sze részt a sor végén 

nem törölte.] 
1 7 4 5 hogy az [h-a-ból javítva.] 
1746 (s. ag) s. aug. 
1747 Huszon hetedik Rész [Utána beírta: 14. Vö. a 1384., 1443., 

1476., 1495., 1506., 1522., 1527. sz. jegyz.] 
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F Hogy vasárnapokon. és innep napokon. a szent Misere el men-
nyünk. 

K. Régi parancsolaté ez? 
F Még az etsö saeculumtol fogvast valo parancsolat., szent lukáts. 

5 azt mondgya. hogy a hivek a hétnek elsö napjan esze gyülnek vala a 
szenttséges kenyérnek meg szegésére act 20. 7. s. justin. apolog. 2. 

K Miképpen kell jelen lenni a szent Misén? 
F. Egészen meg kell halgatni a Misét. figyelmeteségel. és áitatosá-

gal.1748|244b:l 
'O K Miért kivánnya az anyaszent egy ház. hogy a szent misére. el 

mennyünk azokon a napokon.? 
F Mert a szent Mise halgatása leg szentebb, és leg hasznosab dolog. 
K Míképpen lehet áitatoságal halgatni a misét, az anyaszent egy ház 

akarattya szerént. 
15 F Alázatosságal. tisztelettel. és figyelmetességel kel azt halgatni. nem 

is lehet jobbat tselekedni, mint a papal edgyüt el mondani azon imádsá-
gokat, és ö véle edgyüt ajánlani a szent áldozatott. 

K Hová akarja az anyaszentegyház. hogy el mennyünk. misére 
vasárnapokon. és az innepeken.? 

20 F Az anya szent egy ház. azt kivánnya. hogy a hivek a magok 
parochiájokban halgasanak misét vasárnapokon, és innep napokon 
Conc. trid. sess. 22. et sess. 24. Cap 4. 

K véteké el mulatni a parochiális misét? 
F vétek, hogy ha tsak valamely helyes akadály azt meg nem gátol-

25 lya1749 

K Mire vagyon épitve eza köteleség? 
F Arra hogy az anyaszent egyház., arégi Conciliumokban az ex 

Communicátiora méltoknak itélte lenni azokot. kik hellyes ók nélkül. 
három vasárnapon egy más után. a parochiális misét el mulattyák. 

30 Conc. sardi. Can. 14. 
K Micsoda ókból köteledzi az anyaszent egyház a hiveket arra hogy 

a parochiális misére el mennyenek.? 
F. két fö ókbol. 1. hogy a hivek mindnyájan esze gyülvén. és a 

pásztorokal meg edgyesülvén.. véle edgyüt könyörögjenek., és aján-
35 lyák. a szent áldozatot. s. justin. apolog. 2: 2. Azért, hogy mindnyájan 

a hivek jelen legyenek a1750 pásztorjok oktatásin. [245a:] 

1748 [A lap alján és feljebb is, a lap szélén tollpróbaszerü tollvoná-
sok.] 

n49 rrjtána beírta: heja vagyon] 
1750 a hivek jelen legyenek a ^hivek^ pásztorjok 
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Huszon nyolczadik Rész 
hz Anyaszent egy háznak harmadik parancsolattyárol. 

K Mellyik1751 az anyaszent egy háznak harmadik parancsolattya? 
F. Esztendóben. edgy szer menni. el ne mulasd vétked gyonni. 
K Mire kötelez ez a parancsolat? 
F Hogy meg gyonnyunk leg aláb egy szer esztendöben 
K Hány1752 esztendős korában tartozik agyermek el kezdeni agyo- 5 

nást.? 
F Mihellyen annyi idös hogy halálosan vétkezhetik. 
K kinek kel meg gyonni?1753 

F A püspöknek, a parochusnak. a püspöktöl rendeltetet papnak. Ezt 
az ollyan hivekröl értem., a kiknek parochiájok vagyon. mert a szerze- 10 

tesek, a magok papjokhoz gyonnak., azért mondgya a latera. Conc 
Can. 21. omnis utriusquae.. proprio sacerdot. 

K vétkezneké hogy ha1754 a husvéti gyonásra a parochiában nem 
mennek. 

F Igen is hogy ha ameg lehet, vagy ha arra szabadságot nem kérnek 15 

a parochustol., nézd meg a fellyeb valo citatiot. 
K Miért köteledzi az anyaszent egy ház ahiveket arra. hogy leg aláb 

edgy szer meg gyonnyanak esztendöben? 
F Azért hogy a vétekben elne merüllyenek, és az urhoz meg térjenek., 
K. Tsak egy szer kellé meg gyonni esztendöben? 20 

F Azt tapasztallyuk, minden nap hogy akik tsak egy szer gyon-
1755|245b:|nak, tellyeségel keresztényi életet nem élnek., erre valo nézve 
is inti arra a hiveket hogy gyakortáb is meg gyonnyanak., de a paran-
csolat, csak az egy szerire. kötelez mindeneket 

Huszon kilenczedik Rész 
Az Anyaszent egy ház negyedik parancsolattyárol. 

K. Mellyik az anyaszent egy háznak negyedik parancsolattya? 25 

F Teremptödnek testét vegyed. buzgon husvétkor azt egyed. 
K Mire kötelez eza parancsolat.? 
F Hogy a Communiora el mennyünk leg aláb egy szer esztendöben., 

a nagy héten. vagy a husvét hetin., Can. omnis utriusque sexus. 

1751 Mellyik [y-/-ből javítva.] 
1752 Hány [H-h-ból javítva.] 
1753 [Utána beírta: heja vagyon] 
1754 ha a [/i-a-ból javítva.] 
1755 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: A Im] 
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K Hány esztendös korban tartoznak Communicálni? 
F Mikor a pásztor arra alkalmatosnak itéli lenni. és ahoz elegendö 

képen oktattatot 
K Hól kel fel1756 venni a Communiot? 

5 F A parochialis templomban. 
K Hát ha valaki beteg talál lenni a husvéti napokban? 
F Tartozik a husvéti Communiot fel venni vagy az ágyban. vagy ha 

jobban kezd lenni 
K Hat ha a gyontato pap el halasztattya a penitentzia tartoval. a 

10 husvéti Communiot. mit kel néki tsinálni? 
F Az anya szent egyház azt parancsollya a gyontato papoknak hogy 

fel ne adgyák. a Communiot azoknak, kik ahoz elegendö képen nem 
készültek., azért a penitentzia tartonak meg kel tellyeségel térni., a 
Communiohoz kel valoságosan készülni, penitentziát tartani, és a 

15 Communiora menni, mikor agyontato [246a:] pap azt meg engedi. 
K Micsoda büntetést parancsol az anyaszent egy ház az ellen aki1757 

a husvéti Communiot. el mulattya szán szándékal. 
F Annak egész életében nem lesz szabad a templomban menni. és 

holtok után. ugy el nem temetetnek. mint a töb keresztények. Can.Om-
20 nis utriusque sexus. 

Harmintzadik Rész 
Az Anyaszent egy ház ötödik parancsolattyárol 

Elsö Articulus 
Közönségesen a böjtröl. 

K Mellyik az anyaszent egyháznak ötödik parancsolattya? 
F Cántort, vigiliát,1',ss meg bójtölyed, nagy böjtön hust11S9 enni 

kerüllyed., 
K Mit parancsol az anyaszent egyház nékünk ez által? 

25 F Hogy a negyven napi böjtöt, a kántort. vigiliakot meg böjtöjük. 
K Micsoda a böjtölés? 
F A hus ételt el kel kerülni. és napjában tsak egy szer kel enni. 
K Miért tilttyák a hus ételt.? 
F Hogy sanyargassák atestet,. mivel a hus étel. táplálob. mint sem 

30 a más féle étel. 

1756 fe] v e n n j |/-v-ből javítva.] 
1757 aki a ^ki) husvéti [<ki) - beszúrás.] 
1758 vigiliát, \g-l-bő\ javítva.] 
1759 hust enni [w-e-ből javítva.] 
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K Nem ellenkeziké ez a parancsolat a szent pál mondásával., valamit 
a mészár széken árulnak meg egyétek? 

F. Szent pál itt a korintusbélieknek abálványoknak áldoztatot hus-
ról beszél., mert a korintusbéli hivek közül némellyek minden tartozko-
das nélkül. meg eszik vala az illyen hust, némellyek pedig, nem tsak meg 5 

nem eszik vala. de még a mészár széken. hust sem mérnek vala venni, 
tartván attol.. hogy atöb hus közöt, ne légyen1760 ollyan [246b:| mellyet 
a bálványnak áldoztak volna, szent pál hogy ezt meg orvosollya. meg 
irá nékik. hogy bizvast ehetnek abbol a husbol mellyet a mészár széken 
árulnak. arrol nem is kerdezkedvén. hogy ha áldoztatot volté abálvany- 10 

nak., vagy sem. de ha azt meg tudgyák. hogy valamely hus abálványnak 
áldoztatot, akoron nem kel abbol enni, hogy másokat meg ne botrán-
koztassanak.. 1. Cor. 10. 19 mind végig el kel olvasni ezt a részt., de 
itt nem arrol vagyon a kérdés. mivel azt jol tudgya az anyaszent egyház 
hogy a hus étel jó; és meg lehet, ha pedig némely napokon azt meg l5 

tilttya a sanyargatásnak., és a penitentzia tartásnak kedviért tselekeszi. 
eszerént is tselekedet annyi saeculumoktol fogvást., a böjtöt a kristus 
jová hagyá. dicsérvén szent jánost, aki tsak sáskával. és mézel élt. 

K Hány orakor kel enni böjt napokon.? 
F. A régi idökben, nagy böjtben csak estve felé ettenek., és más böjti 20 

napokon, három ora felé1761 dél után; igen dicséretes dolog volna most 
is ezt követni. noha az anyaszent egyház. meg engedi mostanában. hogy 
böjti napokon délben egyenek. s. bern serm. 3. de quadra. 

K A Collátiot meg engedié estve.? 
F Mikor még a régi szokás tartatott; akor nem volt szabad töbször 25 

enni napjában egy szernél., de mostanában. hogy a déli étel szabad; az 
anyaszent egy ház az estvéli Collatiot is meg engedi,. de ugy, hogy igen 
kevésböl állyon. tsak éppen szükségre valot egyenek. enni nem kel. se 
halat, se tyuk tojást, se vajast, se tejest 

K Böjti napokon idöközben leheté innya? 
F Böjti napokon sanyargatni kel magunkot. az italban is [247a:| ugy 3° 

valamint az ételben. szomjuságot. és éhséget kel szenvedni apenitentzia 
tartásnak kedviért. de ez iránt a theologusok egymás közöt meg nem 
edgyeznek, ha idö közben, egy ital vizzel a böjtöt meg szegiké vagy sem. 
az anyaszent egyház is erröl semmit nem végezet s. thom. 2: 2: quaes 
147. art. 5. 35 

K kicsodák. azok kik böjtölni tartoznak.? 
F Mind azok valakik a husz esztendöt meg haladták. 

nőo Jégyen [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával; a lap alján toll-
próbaszerű tollvonások.] 

1761 három ora féle [Ékezethiba.] 
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K kicsodak azok, akiknek1762 engedelmek vagyon hogy ne böjtöje-
nek.1763 

F A dajkák. a terhes aszszonyok, abetegek, azok, akiknek nagy 
nehéz munkákot. kel dolgozni., az öreg emberek, egy szoval. azok, 

5 akiknek a böjtölés egésségek meg romlására lenne. 
K Mit kel cselekedni,1764 mikor ollyan állapotban vagyon valaki 

hogy nem böjtölhet.? 
pn6s jviinek elötte meg szegje a böjtöt, tanácsot kel kérni. mástol. 

és ha lehet szabadságot a pásztortol., leg aláb amenyiben lehet meg kel 
10 tartani., vagy más penitentzia tartást kel cselekedni. mert a penitentzia 

tartást senki el nem kerülheti. 
K Miért rendeltetett aböjt? 
F. hogy a testet1766 sanyargasuk., és eleget tegyünk az Istennek 

apenitentziával. serm. s. basil. s. chrysost. s. aug. s. leo. de jejun. 
15 K Mit kel csinálni hogy a böjt érdemes legyen? 

F A böjtöléshez, az imádságot, és más jó cselekedeteket is kel tenni., 
fö képpen az alamisnát; 

K kicsodák azok., kik a böjtnek parancsolattya ellen vétenek? 
F 1. Azok. kik hust esznek szükség nélkül, 2. azok, kik idö köz-

20 ben1767|247b:l esznek, vagy isznak, 3. azok kik ebédkor. sokat esznek, 
a Collation is hasonlo képen. 4. a gazdák. a kik szükség nélkül. a 
tselédeket dolgoztattyák. ollyan kemény. munkán. a melyért a böjtöt 
meg kel szegni. serm. s. aug. s. basil. s. leo. de jejun. 

2 Articulus 
A Nagy böjtröl. 

K kicsoda rendelte a nagy böjtöt? 
25 F Ez Apostoli traditio. a melyet minden idöben meg tartották az 

anyaszent egy házban., az apostoloktol fogvást s. aug. serm.1768208 
supra jejun 

K Miért rendeltettet a negyven napi böjt? 

1762 akiknek <eg> engedelmek 
1763 böjtöjenek. [Valószínűleg ejtés utáni íráshibából / nélkül; alább 

többször böjtölés alakban.] 
1764 cseledni, [Elírás.] 
1765 F <Mm> Minek 
1766 testest [íráshiba.] 
1767 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1768 s. aug. serm. (207.) 208 supra jejun [A latin utalás utólagos 

beírás.] 
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F 1. Hogy kövessük. a kristus negyven napi böjtét. 2. azért, hogy a 
hivek a penitentzia tartásal., és a negyven napi böjtölesel., készüllyenek. 
a husvét innepéhez. s. aug. s. basil. s. leo. serm. de quadra 

K Miért nevezik az elsö napját hamvas szeredának? 
F Mert azon anapon hamvat hintenek a hivekre. 
K Ez a Ceremonia régié az anyaszent egyházban.? 
F Igen régi szokás., és azokért rendeltetet volt, a kik nyilván tartot-

tak penitentziát, a püspök, vagy a penitentiárius. hamvat tett azoknak 
fejekre., a Ninivébéliek példájára., az anyaszent egy ház mostanában. 
az egész hivekhez meg tarttya ezt a szokást. mivel a negyven napi böjt. 10 

az egész hiveknek penitentzia tartására rendeltetet idö. s. bern. serm. 
in Capite jejunii. 

K Micsoda elmével kel a hamu vételre menni? 
F Alázatos és töredelmes elmével., és ollyan igazan valo1769 szándé-

kal. hogy a nagy böjtöt penitentzia tartásban akarják el tölteni. 15 

K Mint kel cselekedni. hogy a nagy böjtöt. szentül lehesen eltölteni, 
az anyaszentegyház akarattya szerént? 

F Böjtölni1710 és alamisnát kel adni. az Isteni szolgálatot., a predi-
káciot. [248a:] el nem mulatni. 2. a tánczot, a mulattságot, és fö képpen 
avétket, el kel kerülni. 3. az imádságot inkáb kel gyakorolni, az Isteni 20 

szolgálatokra gyakrabban1771 kel elmenni. 4 a husvéti Communiora 
készülni. serm. s. aug. s. leo. s. bern. s. basil. s. Chrys.1772 de jejun. 
quadra 

K Nagy böjtben. miért mondgyák regel avecsernyét? 
F. A régi idökben. nagy böjtben. tsak estve felé ettenek. és avecsér- 25 

nyét is szokás szerént mondhatták el., mint egy ött, vagy hat ora 
tályban. de a hiveknek gyengeségére valo nézve, az ételnek idejét lassan-
ként eleb eléb vitték. a vecsernyét is ahoz képest eléb kezdék mondani; 
hogy el lehesen leg aláb mondani. hogy vecsernye után szegik meg a 
böjtöt. szent thamás Aquinus idejében. tudni illik. a1773 tizen harmadik 30 

saeculumban, nagy böjtben három orakor végezik vala el a vecsernyét., 
ugyan akor is kezdettenek az ételhez, de azon idötöl fogvást. az ebédnek 
orája. mindenkor elébb elébb vitetett; egy szoval. a miolta a szokás bé 
jött. hogy délben szegik1774 meg a böjtöt a vecsernyét is az elött 
mondgyák el., hogy el mondhassák., hogy vecsernyéig böjtöltek, ugyan 35 

ez a régi szokás is hánnya a hiveknek szüntelen a szemekre, gyengesége-

1769 valo [Beszúrás.] 
1770 Böjtölni [ni - utólagos beírásnak látszik.] 
1771 gyarabban [Elírás.] 
1772 s. Chrys. [h-r-bő\ javítva.] 
1773 a ( O ^ tizen harmadik 
1774 szegik (a^ meg a böjtöt 
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ket, és lágyságokat, ugyan erre valo nézve. kellene tehát. nagyob szoro-
ságal meg böjtölni azt a böjtöt., a mely azö régiségiért. oly meltó a 
tiszteletre., és oly hasznos büneinkre valo nézve. 

3 Articulus. 
A kántorok. és a vigiliákrol 

K1775 Micsoda a kantori böjt? 
5 F Az anyaszent egyháztol rendeltetett. minden harmadik holnapban 

valo böjtök. [248b:| 
K Régi szokasé ez, az anyaszent egyházban? 
F Ez a szokás. még az ötödik saeculum elött vétetett volt bé a romai 

anyaszent egy házban. és szent Leo. a ki abban az idöben élt, azt 
i° mondgya hogy ezek a böjtök. még apostoli traditio. 

K Miért rendeltettek ezek a böjtök? 
F. I.1776 Hogy egy nehány napi böjtel. meg szentellyük. azesztendö-

nek1777 mindenik részit. 2. hogy az Istennek áldását kérjük a földnek 
gyümölcsére, és hogy meg hálállyuk azokot, a melyeket már meg adott. 

15 3. hogy az anyaszent egy háznak jó pásztorokot adgyon. mivel azon 
idökben szoktak lenni az egy házi rendelések. 

K Miért imádkozik. és böjtöl. az egész anyaszent egy ház, a jó 
pásztorokért.? 

F Mert rend szerent a népnek üdvesége a jó pasztorokon függ. a 
20 jokot az Isten adgya írgalmaságábol. és amás féleket. meg engedi 

haragjában. 
K Micsoda a vigiliáknak böjttye? 
F Ez ollyan böjt. mely a nagy innepek elött valo napokra rendeltet-

tet.1778 

25 K Miért rendelte az anyaszent egy ház ezeket a böjtököt? 
F Azért hogy a hivek penitentzia tartásal készüllyenek az innepek 

szentelésihez. 
K Miért nevezik ezeket a napokot vigiliáknak,? vagy virasztásnak? 
F Azért mert a régi idökben ezeken a napokon., éttzakákon a 

30 templomban virasztottak, az éttzakának nagyob részit az imádságban 
töltötték,, valamint most is cselekesznek a görögök. (249a:| 

K Miért nem virasztanak mostanában a templomokban? 

1775 K Micsoda [K-M-ből javítva.] 
1776 F. 1. Hogy [/. - utólag beírva a szóközbe.] 
1777 esztendönek [í-í-ből javítva.] 
1778 rendeltettet. [Szóvégi f-£-ból javítva.] 
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F Az anyaszent egy ház ezt a szokást el törlötte. mivel sok féle 
rendeletlenségek következtek abbol. hanem tsak. a karácson és a husvét 
éttzakáját tartotta meg, a husvét éttzakáját sem tarttyák mindenüt. 

Harmintz egyedik Rész 
Az Anyaszent egy ház. hatodik parancsolattyárol. 

K Mellyik az anyaszent egy ház hatodik parancsolattya.? 
F Pentekeken hust ne egyél. ugy szombaton cselekedgyél. 5 

K Mit akar ez a parancsolat? 
F Hogy pénteken. és szombaton magunkot meg tartoztassuk a hus 

ételtöl. 
K Miért választotta az anyaszent egy ház, pénteket és szombatot? 
F Azért. hogy pénteken holt meg az üdvezitö, és szombatot, el 10 

temetésinek emlékezetire, és hogy penitentzia tartásal. készüllyünk a 
vasárnap szentelésihez. 

K Régi szokásé az abstinentiára valo napok.? 
F Ez a szokás még az anya szent egy ház kezdetekor jőtt bé. de az 

elött, a böjtött is hozája1779 tették. és némely anyaszent egy házban, 15 

szombat helyet, szeredát tarttyák. 

Magyarázat. 
Sokan vannak ollyanok, kik a böjt, és '7 8 0 az abstinencia közöt 

semmi külömbözést nem tesznek, holot1781 nagy külömbség vagyon., 
mivel a böjti napokon délig nem szabad enni., akor is csak szükségre 20 

valot, idöközben. semmit estig nem kel innya, és estve tsak száraz1782 

[249b:] ételt enni., péntekeken. és szombatokon., mint hogy tsak absti-
nentia vagyon. az az. csak a hustol valo meg tartozkodás., kétszer 
napjában szabad föttet enni., és idö közben innya. szükségre valot. 

K vannaké meg más abstinentiára valo napok.? 
F vannak, a rogátiok,. és szent márk napja, de sok hellyeken ezekben 

a napokban abstinentiát nem tartanak, hanem processiok vannak, a 
melyekröl. fogunk szollani. 

1779 hozája [z-y'-ből javítva.] 
1780 és az [é-a-ból javítva.] 
1781 holot [t-g-bö\ javítva.] 
1782 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonás és egy betű: A] 
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Ennek az elsö Szakasznak bé fejezése. 
A keresztényi életnek tekélleteségéröl,. és az Evangyéliumi 

jovallásokrol 

K Már azt eddig meg magyaráztad: hogy miben ályon a keresztényi 
élet, meg mutattad külön. külön. hogy micsoda köteleségel tartozunk 
avétektöl. el távozni., a jó erkölcsöt kovetni. az Istennek. és az anya-
szent egy háznak engedelmeskedni, azt is meg mutattad hogy miben. 

5 és mi formában. kel el járni azokban a külömb féle köteleségekben., 
nincsené még több is ez iránt a mit tudni kellene.? 

F Még egy igen nagy dolog hátra vagyon, a melyet meg kel magya-
rázni,. tudni illik, hogy miben ályon. a keresztényi életnek tekélletesége. 

K Miben áll tehát a keresztényi életnek tekélletesége.? 
10 F. Az Isteni szeretetnek tekélleteségében., mert mentöl inkáb kap-

csollyuk magunkot az Istenhez., és el távozunk a világtol. annál tekélle-
tesebbek leszünk. [2S0a:| 

K Micsoda uton lehet a keresztényi életnek. tökélletességere jutni? 
F A kristus meg tanitott. arra az utra. a melyen el érhettyük. azt, az 

15 az út, nem egyéb, hanem az Évangyéliumi jovallásoknak követése. 
K Mit értesz, az Évangyeliumi jovallásokon. vagy tanátsokon.? 
F Azokon értek némely szép dolgokat, a melyeknek követésit joval-

lya nékünk a kristus., és azokra int,,1783 de azokra nem kötelez.1784 

ez igy lévén. az Évangyéliumi jovallás. és parancsolat közöt. az a 
20 külömbözés vagyon., hogy a parancsolatot tartozunk végben vinni. 

köteleség alat., nem is lehet üdvezülni. ha azt nem követik. akár. 
micsoda féle renden légyen is valaki., de üdvezülni lehet, ha nem 
követik is az évangyeliumi tanácsokot, hanem tsak azok kötelesek 
tartozás képen azokot követni. a kik azokra köteledzik magokat foga-

25 dás tétellel. s. aug. manuale. l 7 8 5 ad laurent. Cap. 12. 
K Mellyek az Évangyéliumi jovallások? 
F A leg föveb azok1786 közöt. a tisztaság, szegénység. az engedelme-

ség. matth 19.12.21. 1 Cor.7. luc.9.23. 
Az Évangyéliumi. tisztaságon értem, a hazasagnak,1787 szabad aka-

30 ratbol valo ellene mondását., mikor valaki egész életét atisztaságban 
akarja tölteni, 1 Cor 7. s. athan. s. ambr. s. aug. de virginitate. 

Az Evangyéliumi. szegenységen. értem. a gazdagságoknak, és a 

1783 int [Beszúrás.] 
1784 [Sor végén:] kö- [új sor elején:] [íráshiba kötelez helyett] 
1785 manuale. [u - beszúrás.] 
1786 azok<(ot̂ > közöt. a (szegénység^, tisztaság [A javítás a törlés 

fölé írva;] (a tisztaság)>. szegénység [javítás a törlés fölött.j 
1787 hazasagnak, [f-g-ből javítva.] 
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világi joknak szabad akaratbol valo ellene mondását., mikor valaki a 
kristust szegénységiben akarja holtig követni. maga aka-1788[250b:|rat-
tyábol., matth. 19. 21. luc. 14. 33. s. aug. serm 49. de diversis. s. bern. 
serm. Ecce nos reliquimus omnia. 

Az Evangyéliumi1789 engedelmeségen értem. mikor valaki ellene 5 

mond a maga akarattyának, hogy a fellyeb valo akarattyát kövesse, 
alája vetvén magát. szabad akaratbol, matth. 17. 24 luc. 9. 23. 

K Mint hogy ezek nélkül lehet üdvezülni. miért adta hát a kristus 
ezeket a tanácsokat? 

F. Ugy adta minékünk ezeket. mint igen jó tselekedeteket magok- 10 

ban., a mellyek a tekélleteségre vezethetnek, és a mellyek nagy kön-
nyebséget adnak a parancsolat bé töltésére. 

K Mutasd meg azt nékem, hogy az Évangyéliumi1790 tanácsok igen 
jó tselekedetek magokban? 

F Nincsen semmi jóbb, mint az Istennek áldozni testünket, jószá- 15 

gunkot és akaratunkot, ugyan ezeket cselekeszik, a kik az Évangyéliumi 
tisztaságban, szegénységben. és engedelmeségben élnek. matth. 16. luc. 
9.23. 

K Mutasd meg azt, hogy az Évangyéliumi tanátsok. atekélleteségre 
vezetnek.? 20 

F A keresztényi tekélleteség abban áll. hogy ellene mondgyunk 
minden rosz kivánságoknak, és egyedül az Istenhez ragaszkodgyunk, 
hogy pediglen ebben a szándekban lehesünk, semmi nem alkalmatosab 
minket arra vezetni., mint a tisztaságban, szegénységben, és az1791 

engedelmeségben valo élet, mert atisztaság el távoztatt minket atesti 25 

kivánságoktol. a szegénység a szemeknek bujálkodásátol. és az engedel-
meség. az élet-|251a:|nek kevélységétöl. ezek is egyedül okai. hogy ugy 
nem kapcsollyuk magunkot az Istenhez1792 amint kellene. s. thom. 2. 
2. quaest 186. art. 7. in Corp. 

K Mutasd meg azt, hogy az Evangyéliumi tanácsok könnyebbé1793 30 

tészik. a parancsolat bé töltésit.? 
K Igen könnyü azt meg mutatni; mert a parancsolat. hogy el ne 

oszszuk szivünket a teremptö. és a teremtett állat közöt. matth. 6. 24. 
sokal könnyeb1794 egyedül az Istenhez ragaszkodni mikor tisztaság-

1788 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1789 Evangyéliumi [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
n9o Évangyéliumi ^ts) tanácsok igen jó tselekedetek 
1791 az [Beszúrás.] 
1792 Istenhez [h-k-ból javítva.] 
1793 könnyebbé ^p) tészik. a parancsolat 
1794 könnyeb ^az) egyedül az Istenhez <az) ragaszkodni [hez -

beszúrás.] 
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ban. és a házaságon kivül él valaki. mint mikor. a házaságnak1795 

köteliben vagyon. 1 Cor. 7. 32. 33. 
A parancsolat hogy ne ragaszkodgyunk avilági jókhoz. luk. 14. 23. 

sokal könnyeb azokot meg vetni, mikor tellyeségel el hadgyuk., mint 
5 mikor azokot 1 7 9 6 birjuk 

Az is parancsolat, hogy a magunkhoz valo szeretetet meg kel sanyar-
gatni. és magunknak meg kel halni. matth. 16. 24. luc. 9. 23. sokal 
könnyeb ezt végben vinni., mikor valakinek parancsolattya alá vettyük 
magunkat., mint mikor. a magunk akarattyán járhatunk 

io K Miképpen kel követni az Evangyéliumi tanácsokat. 
F. Három féle szándékban kell lenni. a melyek nélkül nem használ-

hatnak az üdveségre. 1. tiszta igyekezettel., keresvén egyedül az Isten 
dicsöségét. 2. nagy alázatoságal. magunkat nem tartván jobnak annál. 
a ki azokat nem követi., 3. hogy a parancsolatokot végben viszi, ugyan 

• 5 azokon is kel el kezdeni., mert azok nélkül az 1 7 9 7 Evangyéliumi taná-
csokot végben vinni. csak ha-1798[251b:|szontalan volna s. aug. libr. de. 
s. virginitate. cap. 31. 

K Nem történhetiké a meg hogy azok kik a parancsolatokot köve-
tik. el hagyván a tanácsokot., tekélletesebbek, mint sem azok. kik a 

20 tanácsokot követik.? 
F Azok kik a világi rendekben élnek, ha ámbár az évangyéliumi 

tanácsokot nem követik is. de ha avilágtol. és annak rosz kivánságitol 
inkáb. el távoznak., az Istenhez magokot inkáb kapcsollyák. és a 
parancsolatokot inkáb végben viszik. mint sem azok kik az Evangyéliu-

25 mi. tanacsokot követik,, (a mint e történik sokszor). illyen formában. 
tökélletesebbek ha nem követik is az evangyéliumi1799 tanácsot, mint 
sem azok. kik követik. s.aug. lib 16. de civ Dei Cap. 36. 

Mivel a1 8 0° tekélletesség nem áll tellyeségel. a tanácsokot valo köve-
tésben., hanem a tekélleteségel'80 ' valo Isteni szeretetben, és avilág meg 

30 vetésiben, azt meg nyerhettik.1802 noha nehezebben, és ha az Evangye-
liumi tanacsokot nem követik1 8 0 3 is. s. thom 2. 2. quaest. 184. art. 3. 

VÉGE Az Elsö SZAKASZNAK. 
1 7 9 5 házaságnak [f-g-ből javítva; 1. 1716. jegyz.] 
1 7 9 6 azokot (az)> birjuk 
1 7 9 7 az ^ p a r ) Évangyéliumi tanácsokot [az-z betűje utólagos betol-

dás az írás idején.] 
n98 r^ j a p a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 7 9 9 az evangyéliumi [e-a-ból javítva.] 
ísoo a ^ t e n> tekélletesség 
1 8 0 1 tekélleteségel [Második í-í-ből javítva;] valo Isteni szeretetben, 

[ben, - utólagos beírás a szóközbe.] 
1802 m e g nyerhett<^yük^.ik [ik - <jük^ fölé írva.] 
1803 r^ sor végén:] követik is. [ik is. - későbbi beírás világosabb 

tintával; a sor elején:] ^tyük^ is. [az is fölösleges, de nincs törölve.] 



[252a:| A Tridentinumi Conciliumnak Symbolumja. 

A mely hitt Agazatokat hinni kel az egész hiveknek. és 
amelyekröl. vallást kel tenni azoknak. kik az Anyaszent 

egy házban jönek. 

Erös hittel hiszem, és vallom. azokot a hit ágazatokot melyek, a 
hitnek smybolumjában vannak. és a mellyeket elömben ád. a romai 
Anyaszent egy ház. ugy mint. 

Hiszek egy Istenben. mindenhato Atyában. menynek, földnek, és 
minden láthato. s'láthatatlan állatoknak teremtöjében., Es az egy ur 5 

Jesus kristusban. Istennek egyetlen egy Fiában, ki az Atyátol született, 
minden idöknek elötte, Istentöl Istent, világoságtol világoságot. igaz 
Istentöl valo igaz Istent., A ki születetett, nem teremtetett, Az Atyával 
egyenlö természetü, ki által mindenek alkodtattak, ki mi érettünk 
emberekért. és ami üdveségunkért. Mennyekböl alá szálla: és meg 10 

testesüle.1804 a szent lélek által. szüz Máriátol: Es emberré lön, Meg is 
feszitteték. mi érettünk, ponczius pilátusnak alatta, kint szenvede. és el 
temetteték: és fel támada harmad napon. az irások szerént, és fel mene 
Mennyekbe. ül az Atya Istennek jobján. Es ismét. eljövendö dicsöség-
ben. hogy meg itéllye. az eleveneket., [252b:] és holtakat., a kinek 15 

országának vége nem lészen, Hiszek az elevenitö szent Lélek Urban. ki 
az Atyátol.,1 8 0 5 és Fiutol szarmazik: ki az Atyával., és Fiuval, egyenlö-
ül imádtatik. ki a proféták által szóllót: Es egy, szent, közönséges, és 
Apostoli gyülekezetett., Vallom az egy kereszttséget; bünöknek bocsá-
nattyára,:1 8 0 6 Es várom a halottak fel támadását. és a jövendö boldog- 20 

ságnak életét. Amen. Eza nícaeai symbolum.1 8 0 7 A mi következik: 
atridentinumi Conciliumé. 

Tartom. és vallom. az apostoli. és az Anyaszent egy házi tráditiokot. 
és a több tartásit. és rendelésit. ugyan azon anyaszent egy háznak. 

Tartom a szent irást. ugyan azon értelem szerént. a melyet annak ád. 25 
és adot az anyaszent egy ház., a kinek illik egyedül, a szent irásoknak. 
valoságos értelméröl. és magyarázattyárol itéletet tenni. és soha azokot. 
se nem értem. se magyarázni nem fogom más képpen. hanem a mint 
a szent atyák. értették és magyarázták. 

Vallom azt is. hogy az uj törvénynek. hét valoságos szenttségi van- 30 
nak, amelyeket a kristus rendelte. az emberi nemzet üdveségére. noha 

1804 m e g tetesüle. [fráshiba; második f-s-ből javítva.] 
1 8 0 5 az Atyá<Val>., tol és Fiu<(val)>tol [Mindkét tol - a törlés fölé 

írva, világosabb tintával.] 
1806 bocsánattyára,: [bocsánattyát.,-hó\ javítva.] 
1 8 0 7 symbolum(a) . A mi 
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nemi808 mindenik szükséges mindenikének ugy mint. A kereszttség. a 
bérmálás. az oltári szenttség. a penitentzia., az utolso kenet., a papi 
rend, és aházaság., ezek mind kegyelmet osztogatnak, és ezek közül, 
|253a:j a kereszttséget. a bérmálást. és a papi rendet1809 töbször egy-

5 szernél fel nem vehetik szenttség törés nélkül., bé veszem, és tartom az 
anyaszent egy háznak. mind azokot a szokásit; a mellyeket. tart. és bé 
vett. a fellyeb emlitet szenttségeknek ki szolgáltatások iránt. 

Bé veszem. és tartom. közönségesen, és különöson mind azokot a 
dolgokot a melyeket a tridentinumi szent1810 gyülés végezet. és ki adot 

10 az eredendö vétekröl; és a meg ígazulásrol.1811 

Vallom hasonlo képpen, hogy a valoságos. meg kegyelmezö áldoza-
tot,1812 A szent Misében. ajánlyák. az élökért, és a holtakért, és hogy 
a szenttséges Eucharistiában,, valoságos teste, vére, lelke., és Istensége 
vagyon a kristus Jésusnak, és hogy a kenyérnek állattya. substantia-

15 ja1813 az ö testévé valtozik. és abornak állattya, substantiaja1814 az ö 
vérévé, a mely valtozást. a közönséges anyaszent egy ház. trans substán-
tiátionak nevezi., vallom azt is. hogy a kristus1815 Jésust egészen. 
valoságal. veszik., a kenyérnek., vagy a bornak szine alat. 

Tartom hogy vagyon purgátorium. és hogy a lelkek. kik ót vannak., 
20 meg segitetnek, a hivek imádsági által, 

Hasonlo képen a szenteket,1816 kik a kristus Jésusal uralkodnak 
tisztelni. és segittségül kel hini. és hogy ök az Istennek ajánlyák. imád-
ságokat érettünk. és hogy tisztelni kel az ö1817 reliquiájokat. |253h:| 

Tartom keményen, hogy a kristus. Jesus, a Boldogságos szűz. és a 
25 szentek kepeit. meg1818 kel tartani., és azokhoz illendö tisztelettel, és 

becsülettel kel lenni. 
Bizonyittom azt is.1819 hogy az indulgentiákot a kristus hagyván az 

1808 nem [Beszúrás világosabb tintával;] mind.enik <nem> [enik -
beszúrás;] szükséges mindenikének [második é - beszúrás.] 

1809 rendet <többet> töbször 
1810 szent <C> gyülés 
1811 ígazulásrol. [f-r-ből javítva.] 
1812 áldozat,ot, [ot, - utólag írta a szóhoz.] 
1813 substantiaja [Beszúrás.] 
1814 substantiaja [Beszúrás.] 
1815 kristus<t,> Jésust 
1816 a szenteket, [et, - utólagos beírásnak látszik.] 
1817 az ö (\e) reliquiájokat. [A lap alján tollpróbaszerű tollvoná-

sok.] 
1818 meg kel tartani., [g-í-ből javítva.] 
1819 azt is. (fiz) hogy j 
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anyaszent egy házban., és hogy igen üdveséges azokal élni a kereszté-
nyeknek 

Vallom és üsmérem. a Romai közönséges és apostoli anyaszent egy 
házat; annyának, és aszszonyának lenni a tőb anyaszent egy házaknak, 
és ésküszöm, és fogadom. valoságos1 8 2 0 engedelmeségel lenni a romai 5 

pápához: a kristus vicariusához., szent péternek., az apostolok fejedel-
me. succesorához.,. 

Vallom, és bé vészem, minden kételkedés nélkül mind azokot a 
dolgokot, a melyek a traditiobol maradtak. a melyeket rendelték. és ki 
adták. a szent generale Conciliumok, és föképpen. a szent tridentinumi 10 

Concilium. 
Ugy1 S 2 1hasonlo képen, kárhoztatom., meg vetem, és anathématizá-

lom, minden ellenkezö dolgokot., és minden féle. eretnekségeket, a 
melyeket. kárhoztatot., meg vetet, és anathematizált az anyaszent egy 
ház. 15 

Ugyan ezt a1 8 2 2 valoságos. és közonséges hitet., a melyen kivül 
nincsen üdveség. vallom1 8 2 3 mostanában szabad akaratombol., és tar-
tom valoságal. esküszöm, fogadom, és igérem. hogy [254a:] ezt fogom 
tartani. és vallani. álhatatosan:, az Isten segittségevel. életemnek fogy-
táig. 20 

Es hogy minden tehettségemel azon lészek. amenyiben töllem lehet, 
hogy ez,1 8 2 4 prédikáltassék. tanitassék. és meg tartassék. mind azoktol. 
kik töllem fügnek, vagy a kik gondviselésem alá adattak 

Az Isten igy segéllyen engemet. és ezek a szent Evangyéliumi Isten-
n e k 1 8 2 5 25 

Azoknak. a kik vallást. tesznek, a szent évangyéliumra kel tenni 
kezeket.* 

1820 valoságos [oi-ű/-ból javítva.] 
1 8 2 1 <És> Ugy 
1 8 2 2 a [Beszúrás.] 
1823 v a n o m ^ e s tartom> mostanában[.. .]és tartom 
1824 n 0 g y e Z ; ^hi> prédikáltassék. 
182 5 [utána egy hullámos vonal.] 
* [A szöveg vége utáni második üres levél (256b) felső jobb szélén 

tollpróba és beírás: En Istenem mindenem loranfi susanna - A Lorántffy 
Zsuzsanna nevével előforduló fohászra vonatkozólag vö. előbb a 1085. 
sz. jegyz., valamint a II. szakaszban a 709. sz. jegyz.] 
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CATECHISMUS 

Formájára valo közönséges. 

OKTATÁSOK 

Mellyekben rövideden meg magyaráz-
tatnak, A Szent Irásbol. a Traditiobol, a 
vallásnak hitt ágazati. a keresztenyi tu-
dományok. A Szenttségek. Imádságok. Cérémo-
niák, Az Anyaszentegy háznak rend tartási 
és szokási, mind ezeket szükséges meg tudni 
minden kereszténynek 

Második. Szakasz 



13a:]1 Hogy micsoda modon.2 kell Élni az Embereknek, 
e földön, hogy az örök életett el érhessék 

Harmadik könyv3 

Elsö Rész 
A Kegyelemröl. 

Elsö Articulus. 
Hogy mi légyen. a kegyelem és a hány féle. 

Kérdés. Leheté mi nékünk a magunk erejével. keresztényi életett élni 
eföldön? 

Felelet. Nem. mert arra szükséges az Isten kegyelme és segittsége. 
K Mit tészen ez a szó. kegyelem.? Gratia. 

5 F. Ez a szó. közönségesen tészen. ajándékot. irgalmaságot, és ollyan 
adományt, mely nem tartozás képpen valo. 

K vagyoné egy nehány féle kegyelem?4 [3b:| 
F. vagyon. ugy mint. természet szerént. és természet felett valo 

kegyelem. vagyon. belsö. és külsö kegyelem., vagyon ollyan kegyelem, 
10 mely minket kedvesekké tészen Isten elött. vagyon ollyan kegyelem, 

mely annak üdveségire adatik, aki azt veszi. vagyon ollyan is. mely a 
más üdveségére valo nézve adatik., vagyon még habituális.,, és actualis 
kegyelem. végtire. az actualis, vagy sufficiens. vagy efficax. a jó tseleke-
detre. 

15 K Mit értesz. atermészet szerént valo kegyelmen.? 
F. Értem azokat az ajándékokat. a melyek tisztán. természet szerént 

valok, ugy mint, az egésséget, atesti eröt. a jó elmét. és értelmet. és több 
efféléket, a mellyek meg adatnak, ahitetleneknek, valamint a kereszté-
nyeknek, a roszaknak, valamint ajóknak, ezeket a kegyelem közi szám-

20 lálom. mert az Isten ezekel. senkinek nem tartozik., és ezeket ugy 
adgya. amint néki tettzik. 

K Mit értesz a természet felett valo kegyelmen? 

* A fedőlap belsején és az első két számozatlan levélen található 
különféle mikesi bejegyzésekre vö. a tárgyi jegyzeteket és a róluk ké-
szült fotokópiát. 

1 [Ib, 2a-b: üres.] 
2 modon. [Beszúrás.] 
3 Harmadik könyv [Utólag írta be; fölötte lapszélességü aláhúzás.] 
4 [A lap alján, bal oldalon beírás: comencé. le 21 mars.; jobb oldalon 

tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F Értem az Istennek azt as jó téteményit. melyet reánk hint az 
üdveségre valo nézve. 

K Mit hivsz külsö kegyelemnek 
F. Azokat az ajándékit. Istennek. amellyek kivül vannak rajtunk, 

ugy mint. az Igének meg testesülésit., halálát. a prédikáciokat. intése- 5 

ket. tsudákot. 
K Mitt hivsz belsö kegyelemnek.? 
F. Azokat a belsö segittségeket, melyeket az Isten ád., ugy mint. a 

jo gondolatokat., a hitnek, reménségnek, és a szeretetnek |4a:| ajándé-
kát. 10 

K Mellyek azok a kegyelmek, mellyek kedvesekké tésznek minket 
Isten elött? 

F Hogy a szoknak, valoságos értelmek szerént szollyak., tsak éppen 
ameg szentelö. sanctificans, kegyelem. tészen minket kedveseké az Isten 
szemei elött., de a théologusok szerént, a6 kegyelmek melyek minket l5 

kedveseké. tésznek. Isten elött. Gratiae gratumfacientes, azok., a mel-
lyek nékünk adatnak,7 fo képpen ami magunk üdveségére., eképpen 
neveztetnek azért., hogy meg külömböztessenek azoktol., a melyek 
adatnak, a felebarátunkra valo nézve., és a melyeket a theologusok8 

nevezik. Gratiae gratis datae. azért tettem fel ezeket az iskola béli 20 

terminusokot, hogy meg érthesse akárki mikor a könyvekben olvassa. 
vagy is a prédikátio közben halya. de magyarázás nélkül9 

K Mellyek azok a kegyelmek. amelyeket az Isten föképpen a mi 
magunk10 üdveségére ád? 

F. A jó gondolatok, és indulatok., de leg inkáb a meg szentelö 25 
kegyelem. 

K Mellyek azok a kegyelmek, amelyeket az Isten ád. föképpen. 
felebarátunkra valo nézve.? 

F A tsuda tételeknek ajándéka, a sok féle nyelven szollásnak. jöven-
dölésnek., prédikalásnak ajándéka., az Isten ezeket a kegyelmeket azért 30 
adgya, hogy a hitetleneknek, vagy más bünösöknek. meg térésekre 
fordittassanak., a hiveknek oktatásokra., egy11[4b:|szoval. a felebará-
tunk üdveségére. 1 Cor. 14. 

5 azt a [a névelőt utólag írta be, szorosan a t mellé.] 
6 a (m^ kegyelmek melyek 
7 adatnak, (an^ fö képpen ami 
8 theologosuk [Elírás.] 
9 de magyarázás nélkül [Utólag írta be.] 

10 magunk [k-d-bö\ javítva.] 
1' [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és fohászszerű beírások: 

MondDieu Seigneur sauvez Az Isten sanctus Deus sanctus-vö. a variáns 
első szakaszában az 1391. sz. jegyz.] 
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K Mit értesz a habitualis kegyelmen.? 
F Értem az Istennek ollyan kegyelmét. a mely bennünk lakván. 

minket meg szentel., és ö elötte. kedvesekké tészen., ezt meg szentelö 
kegyelemnek is nevezik. 

5 K Micsoda az actualis kegyelem? 
F Ez ollyan világosság. és ollyan jó indulat, melyet az Isten ád; hogy 

a roszat el kerüllyük. és jót tselekedgyünk. 
K Micsoda12 külömbség vagyon a habitualis, és az actualis kegye-

lem közöt? 
10 F A habitualis kegyelem. meg maradando ajándék. a mely bennünk 

lakik., és minket igazakká tészen., az actuális kegyelem nem meg mara-
dando13 segittség. és ha ezt veszük is. azal igazak nem vagyunk14 

K. Micsoda az excitans, vagy a suffíciens kegyelem.? 
F ez ollyan actualis kegyelem, mely minket a jora indit. erött is ád 

15 annak meg tselekedésére., de a mely azt meg nem tselekedteti velünk. 
K Micsoda az efficax kegyelem? 
F Ez ollyan actualis kegyelem, mely ajora indit. és azt meg is tsele-

kedteti velünk.. 

2 Articulus 
Hogy kinek érdemiért adatik a kegyelem 

K Az Isten ki érdemiért adgya nékünk a kegyelmet? 
20 F. A hitt ágazattya. hogy ádám esetétöl fogvást. va[5a:|lamenyi 

kegyelmet adot az Isten az embereknek. az ö üdveségekre, azokot mind 
a kristus15 erdeme által adta. és adgya., mert a vétektöl fogvást. az 
emberek menyben nem mehetnek,, se Isten elött kedvesek nem lehet-
nek, hanem tsak a kristus által. joan 14. 6. act. 4. 12. azok. kik kedvesek 

25 valának Istennek. a Messiás el jövetele elött,16 tsak ö általa lehetének 
kedvesek. s. aug. libr. 10. Conf. Cap. 43.17 

K A mely kegyelmet adot Isten az angyaloknak. teremptetések után. 
és az embernek esete elött, akristus által adtaé? 

F Ez ollyan kérdés. melyen a Catholicus theologusok egy másal meg 
30 nem egyeznek; az anyaszent egyház is. ez iránt, semmit nem végezet. 

K A kegyelem, melyet az Isten adot. az angyaloknak. teremptetések 

12 Micsoda <(kegyele) külömbség 
13 maradando [Első d-n-bő\ javítva.] 
14 vagyunk [n - beszúrás.] 
15 kristus [w-n'-ből javítva; először krritus volt.] 
16 elött, [e-o-ból javítva.] 
11 [Utána beírta: heja vagyon] 
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után. és az embernek. esete elött., valaé ollyan erös: m m t a mellyet ád 
akristus által. a bünös embereknek? 

F Nem. , mert a mely kegyelcmre a bünös embernek vagyon szüksé-
ge., és amelyet az Isten ád néki. akristus által., hogy ötet t miveltesse., 
a sokal erösseb. és ha ta lmasab ; mint a melyet adot t az angyaloknak , 5 

és az ár ta t lan embernek. , oka ennek a külömbségnek a, hogy az embcr-
nek ereje igen meg gyengült a vétek által. , és hogy sokkal erösseb, és 
ha ta lmasab segittség kivántat ik néki a mívelésre; hogy sem mikor még 
az ö lelke egész erejében vala; az ollyan embernek aki gyenge. és minden 
felöl üldöztetik, inkáb vagyon szüksége. az erös segittségre., mint az 10 

ollyannak, a ki maga erejében vagyon., Az ár ta t lan embernek, nem 
valának rosz kivánsági., annyi gyengeségi, sem annyi akadályok 1 8 [5b:] 
az üdveségre, de a vétekben eset ember meg gyengült, tudat lan , a roszra 
haj lando. minden felöl a sok kisértetek, és minden ellenzi boldogságát . , 
el is kellene veszni, hogy ha eröseb segittséget nem venne. az ár ta t lan 15 

embernél. s. aug. libr. de correct . et de gracia. Cap . 11. 

3 Articulus. 
A kegyelemnek sziikséges voltárol. és a bünös embernek. 

szabadságárol. 

K. Tselekedhetünké valami jót a kegyelem nélkül.? 
F. A nélkül semmi jót nem tselekedhclünk ollyat; a mi hasznos lenne 

az üdveségre. hogy ha arra kegyelmet nem veszünk a kristus által,. joan 
15. 5. mi magunktol. se a parancsolatokot. végben nem vihettyük, se 2o 
nem imádkozhatunk., se idveséges jó gondolatunk nem lehet, hogy ha 
ezekre a kristus kegyelmit ncm adgya. s aug. lib 10. de Conf. Cap. 29. 

K Végben vihettyüké a parancsolatokat a kegyelemel.? 
F. Igen is. mert ámbár magunktol semmit ne tselekedhessünk is, de 

mindent tselekedhetünk abban. aki minket erösitt. Az Isten semmi 25 
lehetetlent nékünk nem parancsol., hanem azt akarja hogy végben 
vigyük parancsolattyát; amenyiben töllünk lehet; és a mi az erönköt'" 
meg haladgya. arra kérjünk segittséget tölle., és meg segitt hogy azt 
végben vihessünk20 philip. 4. 13 Conc. trid. sess. 6. Cap. 11. s. aug. libr 
de natura. et de gratia. cap. 43 30 

K A külsö képen valo kegyelmek elégségeseké. a jó tselekedetre? 

18 [A lap alján tol lpróbaszerű tol lvonások és imaszerű beírás: 
A Mindenem En hte - vö. a var iáns első szakaszában a 675. sz. jegyz. 
és a l ább a 635., 1355., 1388. sz. jegyz.] 

19 e rönköt [n - megkezdett A>ból javítva.] 
20 vihessünk <(philp) philip. 
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F. Nem. mert a jó tselekedetre; szükséges. a mi szivünkben21 [6a:] 
öntetett kristus kegyelme, a mely ótt is munkálodgyék22 

K A kristusnak belsö képpen valo kegyelme. szükségesé különösön 
mindenik jó tselekedetre? 

5 F Igen is. mert az emberek semmi jót nem mivelhetnek az üdveségre, 
hogy ha az Isten irgalmaságábol öket nem segitti mindenik jó tseleke-
detre. s. aug. epist. 107. ad vital. 

K Az igazaknak vagyoné szükségek a kegyelemre. különösön min-
denik jó tselekedetre.? 

1" F Igen is. mert szükséges hogy akristus az igazakot is segittse kegyel-
mével minden tselekedetekben. mert másképpen vétekben esnének. 2 
Cor. 3. 5. 

K A kegyelem szükségesé. az igasságnak. és a jo erkölcsnek meg 
üsmérésére. és szeretetire? 

15 F Igen is. mert kegyelem nélkül nem lehet meg üsmerni az igazságot. 
vagy a jó erkölcsöt. sem azt szeretni ollyan szeretettel. a mely hasznos 
legyen az üdveségre. mert magunktol. semmi jó nem lehet bennünk az 
üdveségre., mivel minden valami az üdveséghez tartozik. az Istentöl jő 
akristus által. s. aug. de dono persever Cap 12. 

20 K Honnan vagyon hogy ollyan nagy szükségünk vagyon a kegye-
lemre? 

F onnét. hogy szüntelen. a Teremptötöl kel függeni ateremptett 
állatnak. és attol a gyengeségtöl. amelyben estünk, avétek miat. s. aug. 
de dono perseverantiae. Cap.23 12 

25 K Nem vagyunké szabadok a jó vagy a rosz tselekedetre?24|6b:l 
F. Igen is szabadok vagyunk., de ezt a szabadságot igen meg gyengi-

tette a vétek, és az oltatol fogvást. mindnyájan hajlandok vagyunk a 
roszra, és nem adhatnok magunkot a jóra, hogy ha a kristus nem 
segittené kegyelmivel szabadságunkat s. aug. de gratia. et libe. arbitrio. 

30 K Az Isten kegyelmének ellene álhatunké. és azt meg vethettyüké? 
F Feletéb is gyakorta történik. hogy ellene állunk akegyelemnek és 

azt meg vettyük. ez iránt minden nap veszedelmes probát teszünk. a 
szabadságunkrol. nincsen is ollyan kegyelem. melyet meg nem vethe-
tünk. meg lássátok hogy valaki az Isten kegyelmétól el ne szakadgyon 

35 mondgya szent pál. hebr 12. 15. 

21 [A lap alján elmosódott beirás: kegy] 
22 munkálodgyék ^?^ 
23 Cap. 12 [C-p-ből javítva.] 
24 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírások: talam talam 

M m Mert hogy Croirefaut Ceque onnennmOn ne ne peut pas Croir] 
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4. Articulus 
A mi tselekedetinknek érdeméröl. és a kristus 

kegyelmének erejéröl. 

K Meg érdemelhettyüké az Isten kegyelmét? 
F Hogy ha azt meg érdemelhetnök; nem volna kegyelem. hanem 

igasság tétel. és adoság. holot az Isten nékünk. semmivel sem tartozik. 
rom. 11.6. 

K Miben áll tehát. a vétkes embernek érdeme.? 5 
F Abban. hogy ha jol éll a kegyelemel,25 mely a kristustól jö. mivel 

ha azal jól éll., ezért ujjab kegyelmet nyerhet., és igy kegyelemröl. 
kegyelemre. az ember. az örökké valo életre jutt. a kristus által. Conc 
trid. sess. 6. Cap. 16. 

K A kegyelem nélkül tett tselekedetek nem érdemeseké? io 
F Semmit nem érdemelnek a tselekedetek az üdveségre |7a:) hogy ha 

azok nem származnak a kristus által valo kegyelmétöl az Istennek, azok 
a tselekedetek pedig melyek örök életet érdemlenek. a kristus kegyelmé-
nek erejétöl vannak, ez igy lévén, az örök életet ha meg érdemelyük is 
jó tselekedetinkért., de az az érdemlés. mindenkor, tsak. a kristus által 15 
valo kegyelmétöl vagyon az Istennek rom. 6. 13. s. Celest epist. 1. Cap. 
12 

K Az elsö kegyelmét. az Istennek., melyet tészen valamely bünösel. 
hogy ki végye abbol az állapottyábol. nem érdemletteé meg azt a 
bünös.? 20 

F. Nem, mert a tisztán a kristus által valo irgalmasága az Istennek, 
mikor pedíg azt nekünk adgya az Isten., akor tsak vétket., és nyomoru-
ságot talál bennünk. Conc. trid. sess. 6. Cap. 5. 

K Micsoda grádicsokon érkezhetünk a kegyelemhez. mely minket. 
igazaká teszen? 25. 

F Az anyaszent egyház. azt el végezte, hogy a meg állapodot idejüek. 
kik vétekben esnek., hat féle gráditson crik el a meg igazulásnak kegyel-
mét., leg elsö kegyelme Istennek valamely bünöshöz. a, hogy fel nyittya 
elméjének szemeit., hogy hidgye mind2 6 azt. valami kí vagyon nyilat-
koztatva. A 2. hogy27 félye az Isten iteletét. A 3. hogy28 az Isten 3o 

25 a kegyelemel, <(az is^ mely a [A javítás a törlés fölé írva;] akristus-
tól [a javítás miatt itt fölösleges az a betű, de nincs törölve;] jö. [ö-ó-ból 
javítva az ékezet módosításával;] mivel [sor alatti beszúrás.] ha azal jól 
éll., <^de^ ezért 

26 hidgye mint azt. [íráshiba;] valami kí vagyon nyilatkoztatva [első 
í-z-ből javítva.] 

27 hogy [g - megkezdett hosszúszárú betűből javítva.] 
28 hogy <jeménséget adgyon neki,)> az Isten irgalmaságában valo 

reménséget adgyon néki, 

1275 



irgalmaságában valo rcménséget adgyon néki, akristus szenvedésinek 
érdemi által. A 4 hogy Isteni szeretetett olttson beléje. Az 5. hogy meg 
utáltassa véle abünt, A 6. hogy ollyan szándékot olttson beléje. mely 
a szenttségekhez vezesse., bünei bocsánattyának vétclcrc, hogy újj 

5 életet élvén., meg tarttsa mind az Isten. s', mind az anyaszent egyház 
parancsolatit. Conc. trid. sess 6. cap. 629|7b:| 

K Miben áll. ameg igazulásnak kegyelme? justificatio 
F Hogy meg ujjitván lelkünknek belsö részeit. az Isten elött kedvesek 

lehesünk. 
io K Miben áll. abelsö képen valo meg ujjittás.? 

F A bünöknek bocsánattyában. és a jó erkölcsöknek bé óltásában. 
K kicsoda ennek a meg ujjitásnak a kezdete.? 
F A szent lélek. aki is szivünkben jövén lakni. abban helyhezteti meg 

maradását.30 

15 K Miképpen veszszük. a meg ujjulásnak kegyelmét.? 
F A kereszttségben. vagy a penitentzia tartásnak szenttségiben., és 

némelykor az utolso kenetkor. Conc. trid. sess. 6. Cap. 7. 

5 Articulus. 
Azokrol. a kiknek a kegyelem adatik. 

K kiknek adgya Isten kegyelmét.? 
F A mit leg bizonyosabban tudhatunk ez iránt. ezek azok. 

20 1. Az Isten azt akarja. hogy minden emberek üdvezüllyenek és az 
igazságnak üsméretire jussanak, mondgya szent pál 1. tim. 2. 4. 

2 Ezen a közönséges akaraton kivül. hogy mindenek üdvezüllyenek, 
vagyon még az Istenben hathato akarat, hogy némellyeket közüllök 
üdvezittsen., ugy annyira hogy valoságal nem minden ember iisméri 

25 meg az igazságot, se nem üdvezülnek mindnyájan. nem is adgya min-
dennek üdvezitö kegyelmét. ugy mint, a jóban. végig meg maradando 
kegyelmét. donum perseverantiae. 3. Az Isten annak adgya ezt31 a 
kegyelmét. és közönségesen minden kegyelmit akinek akarja., és ollyan 
formában a mint néki tettzik., mert |8a:| ö szabad ajándékival. de mikor 

30 kegyelmit nem adgya: vagy azt viszá veszi. mindenkor tsak a véteknek 
büntetésiért tselekeszi. 

4. Az Isten több kegyelmit adgya a hiveknek mint a hitetleneknek., 
de a hivek közöt is. némellyeknek többet ád, mint másoknak. 1 tim. 4. 
lO.joan. 14. 2. 

29 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beirások: Azok a tse] 
30 [Utána beírta: heja] 
31 ezt [aztból javítva.] 
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K Az Isten miért nem adgya mindennek egyaránt. üdvezitö kegyel-
mét., holot azt akarja, hogy mindcnek üdvezüllyenek? 

F Az Isten azal. fényeségel. mutattya ki igasságát némellyeken. és 
irgalmaságát másokon. 

Magyarázat 5 

Ámbár az Istenben, az a közönségessen valo akarat légyen, hogy 
mindenek üdvezüllyenek, de aza különösön valo akarat3 2 is vagyon, 
hogy meg büntesse a gonoszokat. mindnyájan tehát vétkesek lévén az 
emberek az eredendö vétekért., meg érdemlették az örök kárhozatot, 
az Isten érdemek szerént bánik tehát vélék. mikor meg bünteti; némel- 'O 
lyeknek meg is kegyelmez irgalmaságábol., adván nékik azután. ameg 
igazulásnak., és a végíg meg maradásnak kegyelmét, hogy az örök 
életet. el érhessék. másokot pedig el hágy. igasságábol a vétkekben. és 
meg engedi abban lévö halálokot. a melyért. el33 is kárhoznak. s. aug. 
epist. 105. ad sixt. 15 

K Mint hogy az emberek mindnyájan vétekben születnek, mindnyá-
jan vétkesek az eredendö vétekért. miért tehát az Isten egyikével. inkáb 
tészen irgalmaságot. mint a másikával.? 

F ohl Ember. te kicsoda vagy, Isten ellen versengesz.? (8b:| mondgya 
szent pál. rom 9. et 11. mindnyájan vétkesek lévén. tehát senki sem 20 
panaszolkodhatik. az Isten semmivel sem tartozik nékik., ö szabad 
mindennel., hogy ha ö inkáb választtya az egyikct, mint a másikát., ez 
ollyan titok. a melyet nem lehet meg fogni,, hanem azt imádnunk kel 
szent pálal., mondván. oh' Isten bölcseségének, és tudományának mély-
séges gazdagsága.! ki mehetet végére az ur akarattyának, vagy ki volt 25 
néki tanátsossa,34 mely igen meg tudhatatlanok azö itéleti, és megfogha-
tatlanok az ö utai rom. 11. 

K leheté el veszteni a meg igazulásnak kegyclmét? 
F. Igen is: és ez gyakorta történik. 
K leheté azt azután viszá nyerni? 30 
F lehet, de nem kel magunknak ez irányt hizelkedni. mert sokszor 

történik. hogy azt visza nem nyerhetni, igen ritkán tesznek ugy peni-
tentziát. amint kellene. hebr. 6. 10. 

K Mikor veszi el az Isten ezt a kegyelmct az embertöl? 
F A meg igazulásnak kegyelmét. akor veszi el, mikor az ember 35 

halálos vétekben esik. mert az Isten el nem hadgya az embert, hogy ha 
ö elsöben el nem hagyatik. Conc. trid. sess 6. Cap. 11. s. aug. libr de 
natur. et de gratia. Cap. 26. 

K Mitt hozzunk ki mind ezekböl.? 

32 aka<t)rat [rat < t ) fölé írva.] 
33 el is kárhoznak. [e/-ú-ből javítva.] 
34 tanátsossa, <meg) mely [mely <meg)fölé írva.] 
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F Azt hogy, félelemel. és rettegésel, munkálkodgyunk. üdveségin-
kért, az Istenben, nagy bizodalommal. legyünk, foglallyuk35 magunkot 
szüntelen, a jó tselekedetekben., az imádságokban., vigyázzunk min-
denkor magunkra,. és legyünk nagy alázatoságal. az Istennek keze alat. 

5 Conc. trid. sess. 6. Cap. 13. |9a:] 
K Miért kel félelemel munkálodni üdveségünkért.? 
F Mert az Isten az, aki azt tselekszi bennetek. mind hogy akarjátok., 

mindhogy véghez vigyétek, az ö ingyen valojó kedvéböl. mondgya szent 
pál 2. 13. és hogy azt senki nem tudgya.. ha a szeretetre é meltó. vagy 

10 aharagra. mondgya salamon. Eccles 9. I.36 és hogy a végig meg mara-
dando kegyelemel. az Isten senkinek sem lartozik. mondgya a trid. 
Conc. sess. 6. Cap. 13. 

K Mit hivsz. végig meg maradando ajándéknak.? donum perseve-
rantiae. 

15 F Ez ollyan kegyelem mely végig meg maraszt az igasságban. a 
melyet tsak azoknak adgya Isten., a kik szentül halnak meg. s aug. de 
dono. perseverantiae. 

K Rend szerént kinek adgya Isten. a végig meg maradando ajándé-
kát. vagy a szent halált? 

20 F Azoknak kik jól éltek., hogy ha azt meg adgya másoknak is.. de 
a ritka tsuda, és azzal nem kel magunkot biztatnunk hanem remél-
lyünk. az Isten irgalmaságában. Conc. trid sess. 6. Cap. 13 

K Mit kell. közönségesen tudnunk az37 kegyelemröl? 
F 1. Hogy a nélkül, semmit nem tselekedhetünk az üdveségre. 2. 

25 hogy az el nem veszi az embernek szabadságát., 3. hogy azal nékünk 
nem tartoznak 4. hogy az Isten azt meg nem vonnya soha senkitöl. hogy 
ha ugy kérik azt. amint kell. 5. hogy a minket nem illet. hogy az 
Istennek ez iránt valo titkait visgállyuk 

K Rend szerént micsoda modal. veszük az Isten kegyelmét? 
30 F. A szenttségek. és az imádság modgya által.38|9b:| 

Azok akik. bövebben. és mélyebben akarnak tudni a kegyelemröl. 
el olvashattyak, szent agostonnak. a pelagiánusok ellen valo irásit. a 
6 sessioját a39 tridentinumi ConCiliumnak., a szent pápák. leveleit. 
Innocentius. 1. Bonifacius 2. 

35 foglallyuk [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
36 Eccles 9. 1. (Conc. trid. sess. 6.)> és hogy[.. .]trid. Conc. sess. 6. 

Cap. 13. 
37 az (ls) kegyelemröl? 
38 [A lap alján két tollpróbaszerű tollvonás.] 
39 a (Conciliu) tridentinumi ConCiliumnak., 
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Második Rész. 
A Szenttségekröl. közönségesen. 

Elsö Articulus. 
Hogy mikk legyenek a szenttségek. 

K. Micsoda a szenttség? 
F Ezen a szón közönségesen ollyan láthato jelt értenek, a mellyet a 

kristus ami meg szentelésünkre rendelt 
K Miért mondád hogy a szenttségek láthato jelek.? 
F Mert azok ollyan dolgok, vagy tselekedetek, a mellyeket. mi 5 

láthattyuk, és halhattyuk., mi láttyuk mikor apap keresztel, hallyuk is 
mit mond; ez a tselekedet, és ezek40 a szók. kegyelmet oltanak annak 
szivében akit keresztel, noha mi azt nem láttyuk 

K Mikor szentek. és kedvesek az emberek, az Isten elött? 
F Midön vétkek el töröltetik., és a meg igazulásnak kegyelmit veszik. 10 

K A szenttségek mi formában szentelik meg az embereket? 
F Ollyan szenttségek vannak melyek az embereket meg szentelik. a 

kegyelemnek életét adván nékik., némellyek pedig, meg szentelik öket,. 
meg szaporitván. és erösitvén bennek, akegyelmet, az elsöket. a halot-
tak szenttségének nevezik., az utolsokat., az élök |10a:] szenttségének. 15 

K Mellyek azok a szenttségek, a mellyeket a halottak szenttségének 
nevezik? 

F A kereszttség., és a penitentzia tartás, és némelykor az utolso 
kenet41 

K Mellyek az élök szenttsége? 2C 

F Mind atöbb szenttségek., mert hogy haszonnal lehesen azokat 
venni. kegyelemben kell. lenni.42 

K Mind azok kik a szenttségeket veszik. vesziké azoknak hasznait. 
F A szenttségeknek kegyelme azoknak adatik meg. kik azokat illen-

dö készülettel veszik. de akereszttségnek43 bérmálásnak. papi rendnek., 25 

Caractere meg marad. ha szinte azokat roszkészülettel veszik is 

40 ezek [azokból javítva, vagy fordítva? Az első és harmadik betű 
helyén szétfutott a tinta.] 

41 és némelykor az utolsó kenet [Utólag írta be.] 
42 [Utána beírta: heja vagyon] 
43 akereszttségnek <^Caractere meg marad., ha szinte azokat rosz 

készülettel veszik is.) bérmálásnak. 
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2 Articulus 
A szenttségek számairol. rendeltetésekrol. ki szolgál-

tatásokrol. 

K Hány szenttség vagyon? 
F Hétt. a kereszttség. bérmálás. az oltári szenttség. penitentzia44 

tartás. utolso kenet, papi rend, és a házaság. 
K A kristus rendelteé mind a szenttségeket.? 

5 F Igen is. ezt az apostoli tráditiobol tudgyuk. de más képpen is, tsak 
az Isten rendelheti a szenttségeket, mert tsak egyedül ö adhat azokhoz. 
természet felett valo kegyelmet. 

K Miért rendelte a kristus ahétt szenttségeket? 
F Hogy az anyaszentt45 egy háznak lelki46 szükségeiröl tenne. 

10 A kereszttségben lelki képen születünk, a bérmálás neveltett, és 
erösitt. az ur vacsorája minket táplál. a penitentzia tartás.47 (10b:| meg 
gyogyit. az utolso kenet. a jó halálra. segitt, a papi rend. egy házi. 
szolgakot. és pásztorokot ád az anyaszent egy háznak. a házaság. 
pedig. szaporittya a hiveket 

'5 F kiknek vagyon hatalmok a szenttségek ki szolgáltatására? 
F Ollyan szenttségek vannak mellyek tsak a püspököket illetik, 

némellyek apapokat, és szükségben minden keresztelhet.48 

K Hogy ha a pap halálos vétekben vagyon. igazán ki szolgáltathat-
tyaé. a szenttségeket? 

20 F Igen is: noha az oilyan pap. aki halálos vétekben49 lévén. szenttsé-
get osztogat. (szükség nélkül:) ujonnan vétekben esik. mert meg szeplö-
sitti a szent dolgot 

K Az ollyan a ki halálos vétekben osztogattya ki a szenttséget, 
kegyelemben nincsen hogy osztogathat tehát kegyelmet? 

25 K A ki a szenttséget osztogattya, a tsak eszköz. a kristus ö általa 
adgya a kegyelmet. a kristus kegyelme pedig nem függ az eszköznek, 
jó, vagy rosz voltától. s. aug. libr de Bapt. Contra donatis.50 

44 penitentzia <(,) tartás, 
45 anyaszentt [A második t utólagos betoldásnak látszik a szóköz-

ben. Mikes a szót általában egy í-vel írja.] 
46 lelki ^szenttségeiröl)* szükségeiröl tenne. [szükségeiröl <(szenttsé-

geiröf> fölé írva; utána később világosabb tintával beirta: héja.] 
47 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
48 [Utána beírta: heja vagyon] 
49 vétekben [ben - későbbi beszúrás.] 
50 [Utána beírás: heja vagyon] 

1280 



Harmadik Rész 
A kereszttségröl. 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen a kereszttség. 

K Mellyik az elsö szenttség? | l la: | 
F A kereszttség. 
K Mit tészen ez a szó baptismus? 
F Ez a szó a görögböl vétetett. a mely tészen. mártást, mosást, 

tisztulást. 5 

K Miért neveztetik eszerént. 
F Mert meg mossa, és tisztittya a vétekböl alelket. 
K Micsoda a kereszttség? 
F. Ollyan szenttség. mely el töröli az egész vétket, és a vétekhez 

tartozando büntetést. és igy az Istennek, és az anyaszent egy háznak. 10 

fiaivá tészen. 
K Mit értesz az egész vétkeken. a mellyeket el töröli a kereszttség? 
F Azokon értem az eredendö bünt. és mind azokat. a melyeket tett 

valaki kereszttsége elött, akár mely nagyok legyenek is azok. de a 
kereszttség azokot el töröli. '5 

K Mit értesz. avétekhez tartozando büntetésen? 
F Értem abüntetést., mellyet kell szenvednünk. avétekért. vagy ezen. 

vagy a más világon., ideig, vagy örökké., hogy eleget tegyünk az Isten 
igasságának. 

K Nem tartoziké hát már eleget tenni az Isten ígasságának akit meg 20 

kereszteltek? 
F Nem mert ebben a szenttségben minden meg bocsátatot néki. 

mind a bün. mind a büntetés.51 valamég uj vétekben nem esik. rom. 8. 
1. s aug libr 2. de mcrit: et de remissi peccatr.52 Cap. 28 

K Miképpen lészen meg, ez az egészen valo bocsánat?53[llb:| 25 

F. Mert az Isten irgalmaságábol,. egészen reánk54 fordittya. a kris-
tus érdemeit a kereszttségben. és egészen meg botsátatnak büneink55 

K Miért nem teszi az Isten az embert akereszttség által, abban az 
állapotban, a melyben ádám volt esete elött? 

F Mert a néki ugy nem lettzet. öszabad mindenel., az Isten azt 30 

51 a büntetés. <jomT> valamég [...] rom. 8. 1. 
52 peccatf. [r fölött rövidítésjelszerű vonal.] 
53 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírás: Es mind] 
54 reánk [k - utólagos beszúrás.] 
55 és egészen meg botsátatnak büneink [Utólag írta be; utána beírás: 

hejavagyon] 
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akarja. hogy az ember meg emlékezék. arrol. a mitöl el eset, azt is 
akarja, hogy ezen a földön. szám ki vetésben, bujdosásban, alázatoság-
ban, és félelemben élyen. 

K Miképpen tészen minket a kereszttség Isten fiaivá.? 
5 F Az ujj élet által. melyet ád akristusban, a mely56 ujj élet. ollyan 

állapotban tészen, hogy az Istent atyánknak nevezhettyük, és a menyet 
ugy tekinthettyük., mint örökségünket., ez az ujj élet, a kegyelemnek 
élete. mely minket az57 Istenhez kapcsol., a hitt. reménség. és a szeretett 
által. Conc. trid. sess. 6. Cap. 7. 

i° K Miért mondod azt hogy ez az uj élet a kristusban adatik nékünk? 
F. I.58 Mert tsak ö általa., és az ö érdemiért vehettyük az uj életett. 

2 mert a kristus lelke, melyet a kereszttségben veszük. hogy bennünk 
lakjék., kezdete ennek az életnek. 3 mert a kristus lelkének bennünk 
valo lakása, a kristusal ugy meg edgyesit. hogy ugy mondván. egyek 

15 vagyunk véle., vagy is inkáb ö éll mi bennünk, és mi az ö tagjai vagyunk 
galat. 2. 10. ephes. 5. 30. 

K Miért tészen minket ollyan állapotban ez az ujj élet., hogy az 
Istent atyánknak nevezhettyük. és amenyet ugy tekénthettyük mint 
örökségünket? 

20 F Mert meg edgyesitvén minket akristusal., azért az Isten minket 
fiainak fogad. örökösinek tészen. és a kristusnak örökös társaivá. 
1 joan 3. 1. rom. 8. 17.59[12a:] 

K Miképpen tészen a kereszttség az anyaszent egy ház fiaivá? 
F Mert a több hivek közé. számláltatván, szabadságot ád a szenttsé-

25 gekel valo élésre, és részeseké tészen az anyaszent egy ház lelki hasznai-
ban.. ephes. 2. 

K Mit okoz még más egyebet is bennünk a kereszttség.? 
F A lelket ollyan lelki bélyegel belyegezi meg, a mely soha el nem 

töröltethetik. ez okáért is vagyon hogy tsak edgyszer adgyák fel a 
30 kereszttséget, és töbször nem. Conc. Trid. sess. 7. Can. 11. 

56 a mely [a -beszúrás] 
57 az [z betűt utólag írta be a javítás után.] <^kristus) Istenhez 
58 1. [Beszúrás.] 
59 [Utána beírás a lap alján: heja vagyon] 
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2 Articulus 
A keresztelésröl. 

K Miképen adgyák fel a kereszttséget? 
F Háromszor természet60 szerént valo vizet öntenek kereszt formá-

ra. arra, akit keresztelnek, mondván ezeket a szokat, Én tégedet keresz-
tellek, Atyának. t és61 Fiunak f és szent t lélek. Istennek nevében. 

Még más két féle képpen is lehet keresztelni... 
1. Háromszor természet szerént valo vizben kel mártani azt akit 

keresztelnek., mondván a mártáskor ezeket a szokot, Én tégedet keresz-
telek Atyának t é s " Fiunak. t és szent t lelek Istennek nevében. 

2. Háromszor:63 természet szerént valo vizet hintvén a gyermekre., 
mondván ezeket a szokot az elsö hintéskor. Én tégedet keresztellek 10 

Atyának. t és Fiunak, f a második hintéskor; és szent t lelek Istennek 
nevében, a harmadik. hintéskor. 

K Honnét tudgyuk hogy ez a három féle keresztelés jó?64|12b:l 
F A traditiokbol., mert a szent irás. a mártásal65 valo kereszttségröl 

teszen emlékezetet.66 rom. 6. 4. Coloss. 11. 12. S. Cypr: epist 76. ad 15 

magnum. 
K Mellyik közönségeseb ezen harom féle keresztelés közzül? 
F Az elöt a mártásal valo keresztelés közönségeseb volt, mostanában 

pedig az a szokás. hogy vizet öntenek annak fejére akit keresztelnek. 
K. Miért mondád. hogy kereszt formára kel három szor vizet önteni, 20 

vagy három szor. mártani, vagy háromszor vizet hinteni arra a kit 
keresztelnek.? 

F Mert az anyaszent egy ház. mindenkor eszerént tselekedet az 
apostoloktol fogvást. a szent Háromságnak emlékezetire., de nem te-
kenti ugy azt a szokást.,67 mint ha azon állana a kereszttségnek igazán 25 

valosága., mivel ha tsak egy szer töltenék is avizet. és nem. kereszt 
formájára. a kereszttség jó volna 

K Micsoda6" vizel kel keresztelni? 
F ollyan vizel, melyet arra avégre szenteltek. de szükségben minden 

féle viz jó; tsak természet szerént valo legyen., ugy mint a folyo viz, 30 

60 térmeszet [Ékezethiba.] 
61 és [Utólag írta be a kereszt és F közé.] 
62 és [Beszúrás a szóközbe.] 
63 Háromszor: (£) természet szerént 
64 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
65 mártásal [/-j-ből javítva.] 
66 emlékezetet. [Második e-o-ból javítva.] 
67 a szokást., (h~) mint ha 
68 Micsoda [o-d-ből javítva.] 
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forrás. kut viz. essö, tó viz. emind jó. tsak ollyan viz nelegyen, mely.69 

tsinált viz volna. joan. 3. 5. act. 8. 16. 
K Mikor keresztelnek. micsoda részire kel a gyermeknek avizet 

tölteni? 
5 F A fejére a mennyiben lehet, de a kereszttség jó lesz.. ha más részire. 

töltik is avizet. 
K leheté két személynek keresztelni., hogy edgyik avizet tölttse. a 

másika ezeket a szokot mondgya. Én tégedet keresztelek.&c. 
F Nem, a ki avizet tölti, annak is kel ezeket a szókót mondani. |13a:| 

10 K leheté elsöben avizet tölteni, és azután mondani ell a kereszttség-
hez valo szókót? 

F Nem lehet. mert mikor avizet töltik, a szokot is akor kell a 
töltéskor el mondani. másképpen a kereszttség nem volna jó. 

K kellé különösön meg nevezni a szent haromságban lévö személyt.? 
15 F Igen is, kölönosön kell meg nevezni az. Atyát, a Fiat, és a szent 

Lelket., a három szcmélynek, nevében kel keresztelni., matth. 28:19 s. 
just. apolog. 2. 

K kicsodák azok. akik kcresztelhetnek.? 
F A püspökök, papok., és némelykor a diáconusok is. ezek keresztel-

20 hetnek egyedül. az anyaszent egy házi Cérémoniákal. de szükségben, 
minden ember, és aszszony keresztelhet akár mely70 keresztényi vallá-
son legyen keresztelhet. tsak hogy valoságal tselekedgye ezt a szent 
dolgot. 

K Honnét tudgyuk azt., hogy minden ember., aszszony, és eretnek. 
25 keresztelhetnek.? 

F. Azt a tráditióból. és az anyaszent egy ház szokásábol tudgyuk. 
a szent irás erröl nem szól: 

K Az Isten miért akarta. hogy mindenek keresztelhesenek.? 
F Az Isten mindenben elkövetheti akarattyát., és ollyan eszköz által 

30 adhattya kegyelmit. a mint néki tettzik. 
2. Az Isten joságábol tselekedte. azt. hogy minden keresztelhessen, 

azért hogy minden könnyen fel vehesse. ezt a szenttséget. a mely nélkül 
lehetetlen üdvezülni.71 |13b:] 

K Mikor szükségben egy nehány féle személy találkozik. a kereszte-
35 lésre, mellyikét kell arra inkáb választani.? 

F Az egyházi renden valokot inkáb kel választani. mint sem avilágia-
kot, a Catholicusokot. inkáb, mint sem az eretnekeket. a ferfiakot72 

inkáb. mint az aszszonyokot. 

69 mely.(et)> tsinált viz volna. 
70 akár mely <V) [vagy (a) ?] keresztényi valláson 
71 [A lap alján két tollvonás.] 
72 ferfiakot [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
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K Edgy atya. vagy anya; meg keresztelhetié a maga gyermekét? 
F Igen is meg, de igen nagy szükségben lehet a meg., más képpen 

nem lehet, a kereszttségben valo lelki szövettség miat. és ugy, hogy ha 
nálokon kivül. ótt más Catholicus nem találkoznék. 

Magyarázat. 5 

Az anyaszent egy ház törvénye szerént.. lelki szövettségben esik az, 
aki keresztel., azzal. akit keresztelt., ugy hogy a ki keresztel,7-1 meg nem 
házasodhatik azzal. akit keresztelt. sem annak attyával, vagy annyával. 
hogy ha pedig az atya, vagy annya nagy szükség nélkül. meg keresztelik 
gyermekeket., erre a lelki szövettségre valo nézve, a mellyik a kettö l0 

közül meg keresztelte. a gyermekét., a püspök engedelme nélkül. a nem 
kivánhattya a másikátol azt, a mire köteledzi a házaság. noha azt nem 
kel egy mástol meg tagadni. Conc. trid. sess. 24. de refor. matrim. 
Cap. 2. 

K A szent irás mondgyaé hogy meg kel keresztelni a gyermekeket? 15 

F. Azt nem mondgya tellyeségel, nem is tudgyuk másként. hanem 
atráditióbol, és az apostoloktol fogvást. az egész anyaszent egy háznak 
szokásibol.74 [14a:| 

3 Articulus. 
A kereszttségnek szükséges voltárol. és akereszttség 

nólkül meg holt gyermekekröl. 

K A kereszttség. tellyeségel szükségesé az üdveségre? 
F Igen is. ezt a tráditiobol. cs akristus szavaibol tudgyuk., a ki is azt 20 

mondgya, ha valaki nem születendik viztöl. és szent lélcktöl., nem mehet 
bé az Isten országáhan. joan. 3. 5. 

K Ez a szükség. ugy tekéntié agyermekeket. valamint atöbb embere-
ket? 

F Igen is. az anyaszent egy ház. mindenkor igy értette. és tanitotta, 25 
és ezcken a szokon agyermekeket is érti. valamint atöbb embereket. Ha 
valaki nem szütetendik: &. s. Cypr. epist. 59 ad fidum 

K Mi okoza a kereszttségnek ezt a nagy szükséges voltát? 
F A, hogy a kereszttség egyedü! valo orvosága75 az credendö vétek-

nek. mivel míg az ember az alat vagyon, az ördóg hatalma alat vagyon., 30 
amenyekben nem mehet. 

K A kereszttség nélkül meg holt gyermekek el kárhoznaké? 

73 keresztel, (t) 
74 [A lap alján beírás: héja vagyon; j-v-ből javítva.] 
75 orvosága (abotsánando) az eredendö [az eredendó-X a törlés fölé 

is, alá is leírta.] 
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F Örökül el vannak rekesztve az Istentöl. ez is leg nagyob kinnyok. 
a kárhozot lelkeknek, de az anyaszent egy ház semmit nem végezet ez 
iránt. hogy miképpen szenvednek, sem a szent irásbol. sem atráditiobol 
ez iránt bizonyost nem tudunk., atheologusok is eziránt edgymásal meg 

5 nem edgyeznek 
Magyarázat. 

A kristus azt mondgya az Evangyéliumban., hogy minden emberek 
az ö itélö széki eleiben mennek az itéletre. a jók. azö jób keze felöl 
lésznek. és a gonoszok a bal keze felöl. azok. akik ajob keze felöl76 

10 [14b:] lésznek, az örök boldogságban. mennek., abal keze felöl valok 
pedig az örökké valo tüzre, az ördögökel. matth. 25. 32. a kereszttség 
nélkül meg holt gyermekek meg itéltetnek valamint a töb emberek. 
mivel nem láttyuk. hogy a kristus különös helyt rendelt volna nékik. 
a mely, se job keze. se bal keze felöl nem volna., ugy tettzik hogy szent 

15 János mond valamit erre a kérdésre az ö látásinak77 21 résziben. 
vers:27. hogy tsak azok mennek bé, menyekben, kik bé irattattak. az 
életnek könyvében, és másut: valaki nem találtatot bé irva az életnek 
könyvében, atüznek tavában vettetik. 20. 15. tehát amely gyermekek78 

meg nem kereszteltettek. az élet könyvében sem irattak. szent ágoston 
20 e r r e valo nezve azt mondgya hogy a mely gyermekek kereszteletlenül 

halnak meg. a7P tüznek büntetésit szenvedik, de nem oly keményen 
mint mások.,80 omnium mitissimam. a mi bizonyos ebben a dologban 
a, hogy az illyen gyermekek nincsenek aboldogságban, és hogy az 
Istentöl valo el rekesztések, nékik elég kin. 

25 K Hány féle kereszttség vagyon.? 
F. Harom.,81 vizel valo kereszttség. kivánásal valo kereszttség, és 

vérel valo kereszttség. 
K Mit értesz avizel valo kereszttségen.? 
F Értem azt a kereszttséget, amint szoktak közönségesen vizel ke-

30 resztelni. 
K Mit értesz a kivánságal valo kereszttségen? 
F. Értem azt a buzgo kivánságot., a melyel82 kivánná valaki fel 

venni a kereszttséget,. és a mikor a tellyeségel nem lehet. [15a:] 
K Ez a buzgo kivánság, elegendöé az üdveségre? 

35 F. Az ollyan ember aki meg nem keresztelkedhetvén. ezel a buzgo 

76 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
77 látási<(ba^>nak [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
78 gyermekek [r-k-bó\ javítva.] 
79 a (b^ tüznek büntetésit 
80 mások., [Utána beszúrás világosabb tintával: heja vagyon] 
81 Harom., [H-h-bó\ javítva.] 
82 a melyel (fe\y kivánná valaki fel venni 
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kivánságal meg hal., hogy ha ez a kivánság. szeretettel. és igazán valo., 
az ollyan, mint ha a kereszttséget fel vette volna. üdvezül, az anyaszent 
egy ház. mindenkor eszerent hitte, és tanitotta. s. aug. libr 4. de bapt 
Contr. donatis. Cap 2. Conc. trid. sess. 6. de justifi. Cap. 4. 

K Mit értesz a vérel valo kereszttségen.? 5 

F Ertem a martyrságot. mikor valaki halált szenved akristuscrt. 
kereszttsége elött. ezt vériben valo keresztelésnek nevezik tertul. de 
bapt.. Cap. 16. s.aug. übr 13. de Civitate.Dei Cap 7. 

K Az ollyan kisdedek kik halált szenvedtek a kristusért. kereszttsé-
gek elött üdvezülteké.? lc 

F Az anyaszent83 azokot tiszteli mind martyrumokat., erre valo 
nczve mindenkor szentelte az apro szentek inepét, amint8 4 ki tettzik 
szent ágoston irásibol. serm. 66. de diversis. 

K leheté töbször egyszemél fel venni a kereszttséget? 
F Nem lehet., igen nagy vétek is meg keresztelni azt. aki az anyaszent 15 

egyház szokása szerént már meg volt keresztelve. 
K Mit kel hát tselekedni mikor kételkednek valaki kereszttségiben? 
F Mikor8 5 nagy ók lehet a kételkedésre., akor meg lehet keresztelni 

illyen formán. hogy ha te meg nem vagy keresztelve: Én tégedet meg 
kcresztellek Atyának..&c. 20 

Régenten meg keresztelték Conditio nélkül. az ollyat akinek ke-
reszttségéröl semmi bizonyság nem volt, a Conditio alat valo kereszte-
lés nem régi szokás. 

K leheté el veszteni a kereszttségnek kegyclmit? 
F Igen is lehet a halálos vétekel. a melyet el veszteni nagy nyomoru- 25 

ság86 [15b:] 
K Mit kell tselekedni mikor azt el87 vesztették.? 
F Nincsen más orvosága annak. hanem a penitentzia tartáshoz kel 

folyamodni. 

4. Articulus. 
A kereszt Atyákrol. és Anyákrol. 

K Miért adnak. kereszt Atyát. és Anyát, annak. akit keresztelnek? 30 

F. 1 Hogy a templomba bé mutassák azt, akit meg kel keresztelni. 
2. hogy nevet adgyanak, cs bizonysági legyenek meg kereszteltetési-

83 [Itt valószínűleg íráshibából maradt ki az egyház] 
84 amit [Helyesen: amint] 
85 Mikor <(nagy) nagy 
86 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
87 el<J>vesztették.? 
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nek.88 3 hogy helyette felellyenek atemplomban, és mint egy felellye-
nek89 arról is, hogy végben viszi az igereteket, melyeket tésznek helyet-
te. tertul.libr. de bapt. Cap. 18. s.aug.epist. 98. ad bonifacium. 

K Leheté minden féle személy. kereszt atya, vagy anya.? 
5 F A kereszt atyának, vagy anyának., jó Catholicusnak kell lenni., 

avallást jol kel tudni, jó erkölcsüek legyenek., és ne légyen közüllök. 
valamellyik. se attya, se annya. annak a személynek. akit akereszt viz 
alá tartanak. 

K Miért kell. Catholicusoknak lenni a kereszt atyáknak, és anyák-
io nak? 

F Mert azok kik az anyaszent egy házon kivül vannak, nem ajánl-
hatnak néki fiakot, és nem is felelhetnek helyettek. mert az anyaszent 
egy ház. nem közösül az eretnekekel imádságiban. 

K Mit kel tudni a kereszt atyáknak, és anyáknak.? 
15 F kell nékik tudni ahitnek ágazatit.,. az Isten, és az anyas/ent egy 

ház parancsolatit, azt is, hogy ö magok micsoda igé-|16a:|reteket tettek 
volt kereszttségekkor. mert azokra tartoznak meg tanitani kereszt fio-
kat, hogy ha pedig magok azokot nem tudgyák. hogy tanithatnak 
azokra másokat 

20 K Miért a kereszt atyáknak., és anyáknak, jó erkölcsüeknek kel90 

Ienni.? 
F Mert az anyaszent egy ház. bé nem veszi az ollyan felelököt. kik 

botránkoztato életet élnek, mivel nem lehet másokért jól ellene monda-
ni az ördögnek, azö pompáinak, és szolgálattyának, hogy ha ö magok 

25 elsöben., ezeknek ellene nem mondanak tselekedetekel. 
K Miért hogy az atya. és az anya, nem91 lehet kereszt attya, vagy 

annya. a magok saját gyermekeknek.? 
F Azért a lelki szövettségért, a melyben esnek a kereszt atyák. és 

anyák. a kereszt fiokal. vagy leányokal., és azoknak. attyokal, és An-
30 nyokal., ettöl is vagyon hogy a kereszt atya. vagy anya., meg nem 

házasodhatik a kereszt fiával. vagy leányával., se azoknak. attyokal. 
vagy annyokal., még sokan azt is tarttyák., hogy ha edgy atya, vagy 
anya. a kereszt viz alá tartaná a maga gyermekét szükség nélkül, hogy 
a házaságbéli szabadságal nem elhetnének. engedelem nélkül. Conc-

35 trid. de reforma.matrim. sess. 24. Cap. 2 

88 meg keresz^teltésinek^teltetésinek. [Törlés elválasztás után a sor 
elején.] 

89 felellyenek [Második e-/-ből javítva.] 
90 kel [Beszúrás.] 
91 nem lehet [nem előtt / betűt kezdett.] 
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K A kereszt atyák. és anyák., ebben a lelki szövettségben esneké92 

akor. mikoron a kereszttscgnck tsak a Ccremoniait adgyák. fcl.? 
F Nem. hanem tsak. akor. mikor a kereszttséget cérémoniával ad-

gyák fel. 
K Mitsoda a kereszt atyák. és anyák, hivatallyok. a kereszt fiokhoz, 5 

és leányokhoz?93 [16b:] 
F. 1. A94 kereszt fiokat. vagy leányokot. szeretni kell valamint lelki 

gyermekeket, 2. vigyázanak neveltetésekre., és ha szüléjektöl meg vál-
nak. ö magok nevellyék. 3. annak idejében. meg bérmáltassák. 4. meg 
magyarázzák nékik. azigéretet. mellyet tettek helyettek kereszttségek- 10 

kor., és azt vélek meg tartassák. 5. imádkozanak érettek. 

5. Articulus. 
A kercszüscgnck. Cércmoniáirol. 

K. Miért álittya meg a pap atemplom ajtaja elött azt, akit keresztelni 
visznek? 

F Azért hogy nem érdemes abé menetelre. az eredendö vétekért., a 
melyért. a sátánnak birodalma alat vagyon 15 

K Miert. fu reája a pap.? 
F Hogy az ördögöt el üze, a szent léleknek erejével., a melyet az Isten 

fuvallásának nevezik., kereszt formára. fu a gyermekre. azért. hogy azal 
meg mutassa, hogy a meg feszitetett kristusnak érdeme által. kell el üzni 
az ördögöt. 20 

K Miért vett keresztet apap a gyermek95 homlokára? 
F Azért. hogy nem kell96 meg pirulni. hanem dicsekedni, a kristus 

keresztében. 
K Mit tésznek ezek a szók. dicsekedni a kristus keresztében. vagy 

meg pirulni a kristus keresztiért? 25 

F A kristus keresztiben valo dicsekedés. a, hogy meg vallyuk nyil-
ván. hogy keresztények vagyunk, és hogy a keresztényi tselekedeteket 
is. félelem nélkül mivellyük. meg pirulni pedíg akristus keresztiért a, 
midön szégyenellyük keresztényeknek mu|17a:|tatni magunkat, és an-
nak tselekedetit is szégyenellyük. 30 

K Miért tsinál keresztet a pap a gyermek97 melyére.? 

92 esneké [Első e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
93 fiokhoz, és leányokhoz? [Utólag írta be a lap aljára; a jobb 

sarokban két tollvonás.] 
94 1. A [Beszúrások: 1. a szóközben, A fölötte.] 
95 a gyermek [g-/i-ból javítva.] homlokára? 
96 kell [Beszúrás.] meg pirulni. <kell,> hanem 
97 gyermek [g - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
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F Azért hogy szeresse a keresztet, és minden reménségit. ameg 
feszitetett kristusban vesse. 

K Mit tésznek a több keresztek is a melyeket vett a pap agyermekre? 
F Azt teszik, hogy a kereszttség. minden erejét. akristus keresztétöl 

5 veszi, és azö szenvedésének, érdemetöl. 
K Miért adgyák a gyermekre. valamely szentnek anevét.? 
F Azért hogy annak a szentnek példáját kövesse., és a kristus mellet 

valo gondviselöjének. tarttsa. 
K Miért exorcizállya anyit apap agyermeket?98 

10 F Hogy el üze tölle agonosz lelket., akinek hatalma alat volt az 
eredendö vétekért. S.Cypr epist. 76. s aug.libr. 1. de nupt. et de concu-
pis. Cap. 9. 

K Miképpen nevezi az anyaszent egyház. azokat. kiket keresztelni 
visznek.? 

15 F Azokat99 catechuménusoknak nevezi. 

Magyarázat. 
Ez a szó100 catechuménus, görög szó, a mely ollyan személyre 

értödik. akit tanitanak,101 Catechizálnak., az elöt az anyaszent egy 
házban. hoszas oktatásokal készitették a kereszttségre. a keresztelni 

20 valokat., azok sokan is valának. azokot catechistáknak, vagy Catechu-
menusoknak nevezték. mostanában is eszerént nevezik mind azokot kik 
keresztelni valok. noha a gyermekek ne legyenek is alkalmatosak ata-
nulásra102 [17b:J 

6 Articulus 
Ismét a kereszttség Cérémoniáirol. 

K Miért teszen sót apap a gyermek szájában? 
25 F A jelenti a bölttseséget. melyet néki kér az anyaszent egyház. 

s.aug.Conf. libr 1. Cap. 1. 
K Miért tesznek néki nyálat, az orrában, és fülében? 
F Ezzel a kristus példáját akarják követni. a ki nyálával gyogyittá 

meg a némat és siketet. az anyaszent egy ház azt kéri az Istentöl. hogy 

98 agyermeket? [g - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
99 Azokat (Cathecu) catechuménusoknak [catechu <(Cathecu) fölé 

írva.] 
100 a szó ^Cathecumenus), catechuménus [A javítás a törlés fölé 

írva.] 
101 tanitanak, (cathe) Catechizálnak., 
102 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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a Catechumenusoknak nyitva legyenek fulei az igazságra. és hogy 
érezze103 annak kedveségit. 

K Miért mondattyák el a Hiszek egy Istent a kereszt104 atyákal. és 
anyákal.? 

F Azt a gyermek helyet mondgyák el. a melyet magának kellene el 5 
mondani, ha arra alkalmatos volna., mivel az anyaszent egy ház tsak 
azokat kereszteli meg, akik akristusban hisznek s.aug. de symb. ad 
catech. 

K Miért viszik bé atemplomban a gyermeket, midön ahiszek egy 
Istent mondgyák.? W 

F Meg akarják azal mutatni., hogy tsak az igazán valo hitt tétel által. 
érdemellyük bé menni a szent egy házban. 

K Micsoda ígereteket tétetnek a gyermekekel.? 
F Arra kénszerittik hogy ellene mondgyon a sátánnak., az ö pompái-

nak. és tselekedetinek, és hogy fogadgya fel. akristust követni. ezeket 15 
az ígereteket a kereszt atyák. és anyák. teszik a gyermek105 helyet, de 
ha nagyot keresztelnek. magának kel felelni.106 [18a:] 

K Miért kivánnyák ezeket az igéreteket? 
F Mert a kereszttség. az Isten, és az ember közöt valo szövettség. a 

melyben az Isten örök életet igér. azoknak. kik meg keresztelkedvén. 20 
hüségel meg tarttyák igéreteket. az ember is arra igéri magát hogy ellene 
mond a sátánnak. pompáinak. és tselekedeteinek, és hogy a kristust 
igyekezik követni. 

K Mitsoda az értelme, ezeknek az igéreteknek.? 
F Ellene mondok a sátánnak, az az, hogy azö birodalma alol el álok, 25 

és azt el hagyom. az ö pompáinak. az az. evilág hejában valoságinak. 
az ö tselekedeteinek. az az. a véteknek., hiszek a kristusban &c. az az. 
hogy tsak egyedül. a kristushoz akarom magamot kapcsolni. minden 
ki nyilatkoztatot titkait hinni akarom, tudományát. és példáját követni 
akarom., az ö tanitvánnyi közöt akarok lenni. ötet is veszem mesterem- 30 
nek. 

F szükségesé némelykor meg ujitani a kereszttségben tett ígéreteket? 
F Gyakorta szükséges. azért hogy meg láthassuk. miben mulattuk 

el azokat., de föképpen illyen állapotokban szükséges. 1, Mihelyt an-
nyira valo esze lehet a gyermeknek hogy arrol gondolkodhatik. 2 minek 35 
elötte a bérmálást fel venné. 3 az elsö kommunio elött. 4. husvét,107 és 

103 érezze [Első e fölött áthúzott ékezet.] 
104 kereszt [Utána a kezdővonala a sor végén; új sorban:] atyákal. 
105 a gyermek helyet, \g-h-bol javítva.] 
106 felelni. ^K Miért kivánnyák ezeket az igereteket?^ [18a:] K Miért 

kivánnyák ezeket az igéreteket? 
107 husvét, (és~) és 
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pünkösd elöt valo napokon minden esztendöben., 5 a kereszttségnek 
minden esztendönként valo elö fordulásakor. és halála oráján 

K Tartozunké meg tartani azokot az ígereteket melyeket tettek 
hellyettünk. a kereszt atyák. és anyák. a kereszttségben? 

5 F Igen is tartozunk. mivel azon igéretre valo nézve adta az Isten a 
kereszttségnek kegyelmét.108 (18b:| 

A kereszttségben tett igéretek meg ujitásának 
formulája. 

Hiszek egy Istenben. minden hato Atyában. menynek. és földnek 
10 teremptöjében. és a kristus Jésusban. ö egy Fiában, Isten. s' emberben. 

ki a kereszt által az embereket meg váltotta. Es a szent Lélekben. 
hiszem a közönséges anyaszent egy házat. a szenteknek edgyeségét. a 
bünöknek bocsánattyát, a testnek fel támadását. és az örök életett. 
szívemböl ellene mondok az ördögnek. az ö pompáinak. és tselekedetei-

15 nek. az az. avilági hejában valoságoknak. és a véteknek. a kristushoz 
akarom egyedül magamot kapcsolni, és ötet követni., és egyedül ö 
érette. akarok élni, és halni Atyának. Fiunak. és szent Lélek Istennek 
nevében. Amen 

7 Articulus. 
Ismét a kereszttség Cérémoniáirol. 

K Mit jelent a. hogy agyermeknek vallát és melyét meg kenik? 
20 F Ez a kenet jelenti a kegyelmet., mely a keresztényt. alelki életben 

valo munkáiban és hartzaiban meg erösitti. és neki kedvessé. s' kön-
nyüé tészi akristus terhét., s Cyrill. hierosoli. catechis. 2. 

K Miért kérdezik a Cátéchuménustol. hogy ha akaré meg keresztel-
kedni? 

25 F Mert az anyaszent egy ház. tsak azokat kereszteli meg, a kik azt 
kérik. és kivánnyák 

K Hiszem a gyermekek azt nem kérhetik? 
F Ugyan azért is rendeli az anyaszent egy ház. a kereszt atyát. és 

anyát. hogy azt kérjék,109 és felellyenek is helyette |19a:| 
30 K Mit jelent a. mikor a kereszttség után. meg kenik a gyermek fejét? 

F Az a kenés jelenti, hogy a kereszttség valamenyiben. ötet pappá. 
és királya teszi. 

Magyarázat 
Szent Péter. azt mondgya a keresztények felöl., 77 pedig választott 

35 Nemzettség. királyi, papság., szent nép vagytok., 1 petr. 2. 9. A mely 
edgyeségben vagyunk akristusal., a részesit minket. az ö papságában. 

108 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonás.] 
109 kérjék, <(helyette) és felellyenek is helyette 
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és kiralyságában., más képpen is el lehet mondani. hogy papok va-
gyunk, mivel tartozunk. az Istennek szüntelen ajánlani magunkot. 
valamint szent pal mondgya.. rom 12. 1. Edgy szoval arra rendeltet-
tünk. hogy a kristusal örökké uralkodgyunk. és hogy véle edgyüt 
örökké ajánlyuk az Istennek a magunkbol álló áldozatot menyekben 5 

K Mit jelent a fejér ruha, melyet adnak agyermekre., a kereszttsége 
után.? 

F Jelenti a kereszttségnek ártatlanságát., a melyet meg kel néki 
holtig tartani. 

Magyarázat 10 

Régenten. fejér ruhát adtanak azokra akiket meg kereszteltenek., 
hogy jelenttse a kereszttség ártatlanságát, és hét napig kelletett azt 
viselni.. ezen ídö alat az Isteni szolgálatokon jelen voltanak és minden 
nap Communikáltanak a mise110 alat., a melyet is ö érettek mondották. 
valamint eki tettzik arégi imádságokbol., a mellyeket mostanában is 15 

mondgyák. azért is hivtak azt a vasárnapot. amelyen le tették a fejér 
ruhát. és rend szerént valo köntöst vettek magokra.111 Dominica post 
albas. és még mostanában is azt nevezik [19b:| Dominica in albis. fejér 
vasárnap. a mely fejér ruhát teritenek mostanában. a gyermek fejére. 
a fejér köntös helyet vagyon s.aug serm. 81. de diversis. 20 

K Miért adnak egö gyerttyát. annak kezében. akit meg kereszteltek? 
F Hogy azal meg mutassák néki, hogy a fénylő jó erköltsök, és a 

buzgo Isteni szeretet által. mint egy, égö világosságnak kell néki lenni 
ephes 5. 8. matth. 5. 16. 

K Mind ezek a kereszttség elött, és a kereszttség után valo Cérémo- 25 

niák, régieké az anyaszent egy házban? 
F El lehet itélni. azoknak régiségeket, mivel mind azokat a szent 

Atyák irásiban meg találhatni. és még ök is azt tarttyák. hogy az 
apostoloktol maradtanak.. tertul. de Corona milit. Cap. 3. s.basil. libr. 
de spiritu sancto. Cap. 27. akik pedig erröl bövebben akarnak tudni. 30 

meg talállyák. a josephus112 vicecomes auctor könyvében a melynek 
titulusa. observationes113 Ecclesiasticae. de antiquis. baptismi114 riti-
bus et caeremoniis. 

110 a mise alat., [Az e-t l betüvel akarta folytatni, de csak félig írta 
le.] 

1 • • magokra. <^Domina^ Dominica [A javítást a törlés alá írta, a lap 
alján; c-s-ből javítva;] post <[albis}>. albas [albas ^albis) alá írva világos 
tintával; néhány tollvonás is van a lap alján.] 

112 a josephus <Vicem^ vicecomes 
1 ' 3 observationes [A második e-o-ból javítva.] 
114 baptismi [p-o-ből javítva.] 
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Negyedik Rész 
A Bérmálásrol. 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen a bérmálás. 

K. Melyik a második szenttség? 
F A bérmálás 
K. Micsoda a bérmálás? |20a:] 
F. Ez ollyan szenttség. a mely szent lelket ád a meg keresztelteknek., 

5 hogy öket. meg erösittse a hitben. és tekélletes keresztényeké tégye. 
K Miért mondod hogy a bérmálás szenttség? 
F Mert ez ollyan láthato jell. melyet a kristus rendelt, a mi meg 

szentelésünkre. 
K Honnét tudgyuk. hogy a bérmálást, szenttségül rendelte a kristus? 

10 F. Azt mi a szent irásból. és a tráditiobol tudgyuk, mert senki más 
akristuson kivül. nem rendelhetet ujj törvénybéli szenttséget 

K Micsoda láthato jell. vagyon a bérmálásban.? 
F A kézel valo illetés, a szent olajal valo meg kenés. és a püspök 

szavai. 
is K Honnét tudgyuk hogy a kézel valo illetésel, és a szent olajjal valo 

meg kenésel. szent lélek adatik? 
F Azt a szent irásbol, és a tráditiobol tudgyuk., mivel a szent irás 

egy nehány helyt mondgya, hogy a kereszttség után. az apostolok szent 
lelket adtanak azoknak, akiknek fejekre tették kezeket act 8. 15 hebr. 

20 6. 2. 
K A szent irás teszené emlékezetet., a szent olajjal valo meg kenésröl. 

a bérmáláskor.? 
F szent pál erröl tészen emlékezetett. 2 Cor. 1. 21. de ezt leg inkább 

atráditiobol tudgyuk., mivel az anyaszent egy ház mindenkor ugy 
25 tartotta, hogy a püspökök az apostolok hel115I20b:llyekben következ-

vén. hatalmok vagyon a szent lelket osztogatni. az ujjonnan meg ke-
reszteltetteknek., vagy a kezekel valo illetés által. vagy a szent kenet 
által, vagy mind a kettö által egy szersmind. tertul. libr de bapt. Cap. 
7. s.Cypr. epist 70. ad janua. s.leo.serm. 4. de nativi. J.Ch. s aug.libr. 

30 15. de trinitate. Cap 26. libr 3. de bapt. Cap. 6. 
K Miért nevezik ezt a szenttséget Confirmátionak.? 
F Mert meg erösitti a hiveket a kereszttség által vett ujj életben. 

1 ' 5 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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2 Articulus 
A bérmalásnak hasznairol és a szent Lélek ajándékirol. 

K Micsoda hasznot116 szerez a lélekben a bérmálás? 
F Elöször azt, hogy, a szent léleknek kegyelme. meg erösitti alelket. 

akülsö, vagy belsö. kisértetek ellen. és minden117 ajándékiba. közössé 
tészi, másodszor ollyan bélyeget nyom a lélekben, valamint a keresztt-
ség. a mely soha el nem töröltethetik. ugyan azért is nem szabad töbször 5 

egy szernél. fel adni ezt a szenttséget Conc.trid sess. 7. Can. 9. de118 

sacram. 
K Mit hivsz külsö kisérteteknek? 
F Az üldözéseket, gyalázatot., bestelenséget. és mind azokat, vala-

mit az ördög indithat. és szenvedtethet akeresztényekel., hogy meg 10 

tántorithassa hitekben, és jó erkölcsökben. 
K Mit hivsz belsö kisérteteknek? [21a:| 
F Azokon értem a rosz kivánságokot, melyek gyarloságunk miat 

bennünk fel támadnak, és a melyeket az ördög neveli incselkedésivel és 
a világ rosz példa adásával. 15 

K Mikeppen ád nékünk a szent lélek erött. hogy ellene álhassunk 
ezen kisérteteknek.? 

F Neveli, és tekélletesé119 tészi bennünk az Isteni szeretetett. 
K Mellyek a szent lélek ajándéki? 
F A szent irás hetett nevez. ugy mint, a bölcseség. értelem, tanács, 20 

erö., tudomány, buzgoság., és Isteni felelem Isai. 11.2. 
A bölcseség.120 a szent léleknek. ollyan ajándéka, a mely, el vonván 

minket evilágtol., tsak egyedül az Isteni dolgokat szereteti velünk s.aug 
manual. ad laurent Cap. 1. 

Az értelem ollyan ajándéka., a mely meg érteti velünk avallásnak 25 

igasságit. és titkait. s.aug.tract 27. supr.s.joan. et libr de agone Christia-
no. Cap 13. 

A tanács ollyan ajándéka, mely mi velünk mindenkor azt választat-
tya. a mileg inkáb szolgálhat az Isten dicsöségére. és ami üdveségünkre. 
s. aug libr 1. de sermone Domini121 in monte. Cap. 4. 30 

Az erö ollyan ajándéka. a melyel meg gyözük azokat az akadályokat, 
mellyek támadnak a mi üdveségünk ellen, s. aug. supr ps. 141. 

116 hasznot [t-k-ból javítva.] 
117 minden [den - beszúrás a sor elején, elválasztás után.] 
1 ' 8 de (saram)> sacram. 
119 tekélletesé [Második í-j-ből javítva.] 
120 A bölcseség. [Az aláhúzások (összesen 7) későbbiek, világosabb 

tintával.] 
121 Dni ^supr) in [in ^supr) fölé írva.] monte(m). Cap. 4. 
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A tudomány ollyan ajándéka. mely meg mutattya azt az utat. a 
melyen122 menyekben mehetünk. és velünk el kerülteti aveszedelmet. 
s. aug. libr 5 de Conf. Cap. 4.123|21b:J 

A buzgoság ollyan ajándéka.., mely mi velünk. örömest. és könnyen 
5 végben viteti mind azt, ami az Isten szolgálattyára valo. s. aug. libr 10. 

de Civit Dei Cap. 3. 
Az Isteni félelem ollyan ajándéka mely szivünkben Istenhez valo 

tiszteletet ólt. elegyesen szeretetel, és a mely felelemben tart minket, 
hogy valamiben az ö kedvetlenségében ne essünk. s. aug. supr. ps. 127. 

10 lib 14 de Civit Dei. Cap. 9 
K vagyoné valamely külömbség, a kereszttség. és a bérmálás belyegi 

közöt.? 
F. A124 kereszttségben. az Isten fiának bélyegét veszük. a bérmálás-

ban az ö vitézinek belyegét, az elsö tselekeszi hogy az Istené vagyunk., 
15 a másika. hogy érette vitézkedünk tertul libr. de praescriptionibus. 

Contra hereticos. Cap 40. 

3 Articulus 
Hogy ki adgya fel a bérmálást. annak szükséges voltárol. 

és hogy micsoda készülettel kel ahoz járulni. 

K kinek vagyon hatalma abérmálást ki szolgáltatni? 
F Tsak egyedül a püspöknek, ezt a szent Irásbol,125 atráditiobol., 

és az anyaszent egy ház el végezéséböl tudgyuk. a szent irásbol láttyuk. 
20 act. 8. v. 15 hogy az apostolok szent lelket adának azoknak, akikre 

kezeket tévék. a kik már a kristus nevében meg valának126 keresztelve. 
A tráditiobol azt láttyuk, mivel mindenkori szokása |22a:| volt ez, 

az anyaszent egy háznak, és a szent Atyáknak, erröl valo bizonyság 
tételit bövön láttyuk. szent Cyprianus, arany száju szent jános. szent 

25 hieronimus. szent innocentius pápa. az anya szent egy ház ezt elis 
végezte a tridentinumi Conciliumban sess. 7. Can. 3. 

K kicsodák azok. kik fel vehetik a bérmálást? 
F Mind azok., kik meg kereszteltettek, és meg nem bérmáltattak. 
K A gyermekek kik még az okoságnak idejére nem jutottak meg 

30 bérmáltathatnaké.? 
F Az elött. meg bérmálták. még a kisdedeket is., és midön a püspök 

122 a melyen [n-l-bő\ javítva.] 
123 [A lap alján tollvonás.] 
124 A [Beszúrás.] 
125 Irásbol, (és) atráditiobol., és 
12 6 meg valának [n - megkezdett k-ból javítva;] keresztelve. [r helyén 

felhúzott szárú betűt kezdett.] 
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keresztelt. a bérmalást is mindgyárt fel adta., de ezt a szokást már most 
nem tarttyák. a nap nyugoti anyaszent egy házban. a görögöknél, még 
most is a kereszttség után. mindgyárt meg bérmályák a gyermekeket, 
a Romai anyaszent egy ház. noha jová hadgya ezt a szokást. de nem 
követi. s. greg. libr. 3. epist 9. ad janua. 5 

K Micsoda idejében kel annak lenni a kit meg bérmálnak a mostani 
szokás szerént. 

F szükséges hogy az okoságnak idejét el érje, azért hogy nagyob 
haszonal vegye fel ezt a szenttséget. 2. mivel abban az idöben kezdöd-
nek a kisértetek., az erö vételre is akor vagyon nagyob szüksége. 3. mert io 
üsmerettségel vévén fel ezt a szenttséget. arra reá emlékezik, és kétszér 
fel sem veszi. 

K Leheté meg bérmálni. a haldoklo embert. a ki bérmálat-
lan.?127I22b:] 

F. Igen is lehet. eszerént tselekedet mindenkor az anyaszent egy ház. 15 
az ollyan hellyeken. a hol püspökök vannak 

K Mitsoda készülettel kel fel venni ezt a szenttséget? 
F. kegyelemben kel lenni. az az, a kereszttségnek ártatlanságát meg^ 

kelletet tartani., vagy is leg aláb azt helyre hozni a penitentzia tartásal. 
kel tudni a hitnek fö agazatit: és ehomra kel azt fel venni. 20 

K szükségesé a bérmalás az üdveségre? 
F A bérmáltatás128 nélkül is lehet üdvezülni.129 de vétkeznek., hogy 

ha130 azt fel vehetnék. és fel nem veszik. vagy azt semminek tarttyák. 
mert ollyankor. az Istennek. és az anyaszent egy háznak nem engedel-
meskednek, akinek is az, az akarattya hogy minden keresztény meg 25 

bérmáltassék. de ezen kivül is nagy segittségtöl fosztanák meg magokot 
az131 üdveségre. ha azt el mulatnák. 

4. Articulus. 
A bérmálás. Cérémoniainak magyarázattya 

K Miképpen adgyák fel a bérmalást? 
F A püspök a fejére tészi a kezét annak. akit bérmálni akar., és 

azután. az olajban mártván a hüvelykét. keresztet tsinál azzal. annak 30 

homlokára. és az imádsagot el mondgya pontifical. rom. 
K Mit tészen ez a szó Chrisma? 

127 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
128 bérmáltatás [ta - ás-ból javítva; elöször bérmálás volt.] 
129 üdvezulni. [Ékezethiba.] 
130 ha azt [h-a-ból javítva.] 
131 az [z-d-bö\ javítva utólag, világosabb tintával.] üdveségre 
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F E görög szó lévén. kenetet tészen 
K Mitsoda a szent Chrisma?132i23a:| 
F. Ez olaj magbol. valo olaj. balsamumal elegyes. ezt a püspök. 

Cérémoniával szenteli meg. 
5 K Az olajnak. és abalsamumnak, vagyoné valamely titkos értelme.? 

F Az olaj természet szerent lágyito. és erösitö. ezel azt akarják 
velünk meg értetni. hogy a szent léleknek kegyelme. meg enyhitti azt, 
a mi a parancsolatban nehéz volna., meg is erösit. annak végben 
vitelére. a balsamum pedig az ö jó illattyával, meg sem engedi a rotha-

10 dást. ezel azt akarják velünk meg értetni. hogy a szent lélek kegyelme. 
meg oltalmaz minket a vétektöl. 

K Miért keni meg a püspök. a homlokot? 
F Azzal meg akarja mutatni., hogy nem kel meg pirulnunk az 

cvangyéliumért., és hogy ez a szenttség bátorságot is ád. arra, hogy 
15 vallást tegyünk a kristus hitéröl. életünk el vesztésivel is. 

K Miért keni meg kereszt formára? 
F Azzal azt akarja velünk meg értetni, hogy a kristus keresztében. 

dicsekedjünk. mely eszköze volt válttságunknak 
K. Miért tsapja meg egy kevesé a püspök. az orczáját annak a kit 

20 meg bérmált? 
F Hogy néki békeséget kiványon ugyan azért is mondgya/?ax tecum 

békeség legyen teveled; azt is el mondhattyuk, hogy az által azt akarja 
velünk meg értetni az anyaszent egy ház,. hogy mindeneket békeségel 
kell el szenvedni a kristusért133|23b:I 

25 K leheté a bérmáláskor kereszt. atyát. és anyát választani? 
F Igen is lehet. és önékik134 kel a püspök eleiben vinni azokot akiket 

meg kel bérmáltatni. és az ö köteleségek. ollyan a bérmálásban. vala-
inint a kereszttségben. 

Ötödik Rész 
Az Eucharistiárol. 

Elsö Articulus 
Hogy mi Légyen az Eucharistia. 

K Micsoda az Eucharistia? 
30 F. A kristus Jésus testének. és vérének szenttsége. és áldozattya 

melyet ajánlanak., és osztogatnak. a kenyér. és a bór szine alat. 

132 [A lap alján őrszók: ez olaj magbol -] 
133 [A lap alján tollvonások.] 
134 önékik <kik.>kel 
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E szenttség. mert láthato jell alat magában foglallya az eucháristia. a 
kristus Jesust., minden kegyelemnek kut fejét. 

Áldozat. mert a kristus testét. és vérét. abban valoságal ajánllyák. 
és osztogattyák. 

K Mit tészen ez a szó Eucharistia? 5 

F. E görög szó léven. hálá adást tészen, eszerént nevezik a kristus 
testének. és vérének. áldozattyát. és szenttségét. mert ajánlván, vagy 
vévén. a kristus testét. és vérét. a kenyér. és a bor szine. alat, az 
Istennek. az által legg kedveseb háláadást adunk. 1 Cor. 11. 24. 

K Az Eucháristiát neveziké még más képpen is? 10 

F. Nevezik: ugy mint. Oltári szenttségnek., szent ostyának,135 [24a:| 
Communionak. szent asztalnak., viáticumnak., szent vacsorának. a 
gyermekek kenyerének. és az angyalok kenyerének. 

1 Oltari szenttségnek., mert az oltáron áldoztatik,136 és szenteltetik. 
a mint szent pál mondgya. vagyon oltárunk, a melyröl nem szabad 15 

enniek azoknak akik szolgálnak. az ó137 testámentumban valo sátor-
ban. hebr. 13. 10. 

4 szent ostyának. mert magában foglallya a kristust, a ki is ostya. az 
az, érettünk fel áldoztatot áldozat. hebr. 10. 

6 Communionak, mert meg edgyesitti a hiveket az ö fejekel. a kristus 20 

Jésusal: 1 Cor .10.13817. 
2 Szent asztalnak, mert a, lelki vendégség. amelyre hivja a kristus a 

hiveket. hogy öket. maga tulajdon testével, és vérével taplállya. prov. 
9.2. 

7 Viaticumnak. mert meg erösitti a hiveket. uttyokban., és ez életnek 25 

szarándokságában, és eföldröl. a menyekben vezeti. joan 6. 50. 52. 55. 
3 szent vatsorának. mert a kristus az utolso vatsorán rendelé. 1 Cor 

11. 25. 
5 A gyermekek. kenyerének, mert a hivek az Isten fiai lévén, a kristus 

testével. és vérével tápláltatnak. az Eucháristiában. 30 

Az Angyalok kenyerének. mert magában foglallya13' [24b:] akris-
tust. a ki valoságos kenyere140 az angyaloknak. valoságosan is le szállot 

135 ostyának, [nak. - utólag írta a lap aljára.] 
136 [Föléje beszúrás világos tintával: heja vagyon] 
137 az ó [ó-o-ből javítva az ékezet módosításával.] testámentum^bé-

li^ban 
138 1 Cor. 10. <27.> 17. 
139 [A lap alján tollvonások.] a [24b:] akristust. [íráshiba.] 
140 kenyere [y-r-ből javítva.] 
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menyekböl. valamint a mannát, mely jelenté. az Eucharistiát.141 angya-
lok kenyerének142 nevezték. azért, hogy az égböl. hullot az Izraéliták-
ra.143 

2 Articulus 
Az Eucharistianak rendeléséröl. 

K kicsoda rendelte az Eucháristiát? 
5 F A kristus rendelé halála elött, az apostolokal valo utolso vacsorája 

után. 
E szerént rendelé. az évangyélisták. és szent pál szerént. A kristus 

minek utánna vatsorált volna az apostolokkal., fel kele asztaltol. hogy 
meg mosná lábokot, azután ismét asztalhoz üle. és mikor ök ennének, 

10 vevé a kenyeret., hálákot ada. meg áldá. meg szegé., és adá atanitványi-
nak mondván. vegyétek és egyétek. ez az én testem mely ti érettetek 
adatik. (a görög forditás szerént, mely ti érettetek adatot.) tselekedgyé-
tek ezt az én emlékezetemre.,1*4 hasonlo képpen. minek utánna vatsorált 
volna., vevé a pohárt. halakot ada. meg áldá. és nékik adá mondván. 

15 Igyatok ebböl mindnyájan, mert ez. az én vérem. mely az uj testámentum-
nak14S vére. mely sokaknak bünök bocsánattyára. ki ontatik., (a görög 
forditás szerént. ki ontatot). tselekedgyétek ezt az én emlékezetemre. 
matth. 26. marc 14. luk 22 joan 13. 1 Cor 11. 

K közönséges kenyér valaé az. amelyet meg álda a kristus mikor a 
20 szent Eucháristiát146 rendelé.? [25a:] 

F A kristus pogátsát. álda meg, az az kovásztalan kenyeret., ezt lehet 
tudni,, mivel az Évangyelisták azt tanittyák. hogy a kristus a szent 
Eucharistiát, a husvéti bárány étele után rendelé; és ollyan kenyeret 
álda meg, a micsodás találkozék az asztalon., annak a kenyérnek pedig 

25 pogátsának kelletet lenni. mert a Mojses törvénye szerént meg vala 
tiltva, halálnak büntetése alat, kovaszos kenyeret enni. vagy tsak tarta-
ni is a háznál azon a napon. Exod 12. 18. Matth. 26. 17. marc. 14. 

K A kristus meg parantsoláé az apostolinak, és azoknak kik ö 
utánnok következnek, hogy a szent Eucharistiában tsak pogátsát szen-

30 tellyenek.? 
F. Azt láttyuk atráditiobol., hogy a kristus szabadságokra hagyá az 

apostoloknak, akár kovászos kenyeret. akár pogátsát szentellyenek 

141 Eucharistiát. [E-e-ből javítva.] 
142 kenyerének [kenyérénekből javítva az ékezet áthúzásával.] 
143 Izraélitákra [I-i-bőY! javítva.] 
144 [Sor végén:] em [új sor elején:] emlékezetemre., 
145 testámentumnak [Első m-t-bő\ javítva.] 
146 Eucháris<s)tiát [s (hosszú J) a-ból? javítva.] 
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Magyarazat 
A bizonyos hogy mostanában a Romai anyaszent egy ház. pogátsát 

szentel. a görög anyaszent egy ház pedig kovászos kenyeret, mindenik-
nek a szokások jó, és mindenik anyaszent egy háznak meg kell tartani 
a maga szokását. 5 

De hogy azt meg lehessen tudni. ha a Romai anyaszent egy ház. 
mindenkor pogátsát szentelté. és kovászos kenyeret nem, és ha a görög 
anya szent egy ház. mindenkor tsak kovászos kenyeret szentelté, és 
pogátsát nem., erre igen nehéz volna meg felelni. leg aláb arra a mi a 
Romai anyaszent egy házat illeti. ez iránt a Catholicus theologusok147 10 

egymásal meg nem egyeznek Cardina. bona. liturg. libr 1. Cap 22. 
K Mivolt a pohárban mikor meg áldotta?148 [25b:] 
F Bór. vizel elegyitve. ezt minden saeculumokban valo tráditiokbol 

tudgyuk. és az anyaszent egy háznak mindenkori szokásibol. s. justin. 
in 2 apolog. s. Irenaeus. libr. 4. Cap. 57. s. Cypr. epist. 63. ad Caecilium. I5 

Conc. in trullo. Cap. 32. 
Magyarázat 

A szent Irás nem mondgya hogy bór vagy viz lett volna a pohárban, 
hanem tsak azt mondgya, hogy akristus vévé a pohárt., és meg áldá: 
ebböl világosan ki tettzik., hogy tellyeségel szükséges. a tráditiokhoz 20 

folyamodni; mert ha edgy részint a szent irás eziránt semmit nem szól., 
más részint az anyaszent egy háznak mindenkori szokása, mely szokás-
nak bizonysági valának az elsö saeculumbéli szent Atyák., meg bizo-
nyittya nékünk, hogy a pohárban bór vala vizel elegyes. valo hogy azt 
mondá akristus, Nem iszom ez idötölfogva. eszóllö tónek gyümöltsében 25 

minda napiglan. mellyen ti veletek ujjat iszom az én Atyámnak országá-
ban. ugy tettzik tehát. mint ha ez mutatná. hogy bort szentelt volna 
meg. és hogy a szent irás szerént., bornak kell lenni a pohárban., de arra 
kel vigyázni, hogy a kristus minek elötte a szent Eucharistiát rendelné. 
az apostolival149 vatsorált. és azon a vatsorán bort ivut vélek. és igy 30 

ezek a szavai, Nem iszom ez idötöl fogva e szölö tönek gyümolcséböl. 
&c. abórt tekintik melyet vatsorán ivut. a szent irásbol meg nem 
bizonyithatni hogy ezen szavaival150 azt a bort értette volna a melyet 
meg áldot, hogy vérivé változtassa, ebböl ki |26a:| tettzik tehát. hogy 
nem tudgyuk mit tett a kristus a pohárban hanem tsak a tráditiobol.. 35 

147 theologusok [M-o-ból javítva.] 
148 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
149 apostolival [i-o-ból javítva.] 
150 szavaival [Második v - megkezdett /-ből javítva.] 
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3 Articulus 
Az Eucharistiárol valo igéretnek magyarázattya 
a mint szent Janosnál vagyon a hatodik részben. 

K Az apostolok nem ütközéneké meg azon. mikor a kristus mondá 
nékik, hogy a maga testét adgya nékik. hogy egyék. és a vérit hogy 
igyák. 

F lehet hogy meg ütköztenek atitoknak nagyságán. de ök már azt. 
5 töbször is hallották vala., mivel a kristus el készitette vala öket151 erre 

azon igérettel, melyet tett volt nékik., amint szent Jánosnál. a hatodik 
részben vagyon, a kenyér. melyet néktek adok az én testem., melyet én 
adok, a világ életéért. joan. 6. 51. 

K Hát azok kik ezeket a szokat hallák mitsoda gondolatban leheté-
10 nek? 

F. Midön a kristus ezeket mondá., a sidok ezen meg ütközvén. egy 
mástol kérdezék. hogy adhattya nékünk a maga testét eledelül., de a 
kristus meg annál nagyob bizonyitással bizonyittá. mondván. bizony, 
bizony mondom néktek. hanem eszitek az ember Fiának testét. és nem 

15 iszszátok az ö vérit. nem lészen élet ti bennetek, Aki eszi az én testemet, 
és iszsza az én véremet. örök élete vagyon annak, ésfel támasztom azt 
az utolso napon, mert az én testem. bizonyal. étel, és az én vérem. bizonyal 
ital., A ki eszi az én testemet, és iszsza az152|26b:| én véremet.111 az én 
bennem lakozik. és én is öbenne, Ez amaz kenyér. a ki menyekböl jött 

20 alá., A ti atyáitok mannát ettenek, és meg holtak. de aki ekenyeret észi, 
éll mind örökké, ezekre valo nézve, sokan a tanitványok közül meg 
ütközvén, meg is botránkozának, és mondák., kemény beszéde, kitsoda 
halgathattya bket, A kristus mondá nékiek: E bántaé meg titeket,. ha 
azért látandgyátok az embernek fiát fel menni oda, a honnan le szállot, 

25 mit mondatok.? 
K Mitsoda az értelme. ennek a feleletnek.? 
F Ezt a feleletet három féle képen lehet érteni. 1. hogy a kristusnak 

menyben valo menetele., a melynek bizonysági lésznek a tanitványi,, 
meg bizonyittaná nékik ezt a mondását,15* hogy az égböl szállot volna 

30 alá., és egy szers mind igéretinek valoságát is 
2 hogy midön a tanitványok látni fogják. mestereket az égben fel 

menni, a koron meg üsmérik, hogy nem darabonként. akarja nékik 

151 öket [e-o-ból javítva.] 
152 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
153 véremet. ^örök élete vagyon.^ az én bennem 
154 mondasát, [a-o-ból javítva, ékezethibával.] 
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adni eledelül a maga testét., nem is ollyan formán. a mint ök magyaráz-
ták. a kristus beszédét. s. aug. tract 27. supr. s. joan.155 

3. hogy ha azon az igéreten meg botránkoztak hogy nékik adgya 
eledelül magát., azon még inkáb meg ütköznek., a midön meg láttyák, 
hogy ha a menyekben fel megyen is de mind azon által., a hiveknek 5 

adgya magát. eledelül. világ végezetig. 
K A kristus nem adaé még valamit ehez a felelethez.? 
F Igen is. mondván. A lélek az, a mely meg elevenit, atest nem használ 

semmit. a beszédek melyeket én szóllók néktek, lélek, és élet. az az. hogy 
a kristus teste egyedül nem elevenit. [27a:| az ö lelke és Istensége nélkül, io 
és hogy nem kel az ö beszédit, oly durván. és testi képen magyarázni, 
hanem azoknak lelki értelmet kel adni. s. aug. tract. 27. supr. s. joan. 

K Micsoda durva és testi értelmet adának a sidok akristus beszédi-
nek. 

F Ök azt gondolák hogy a kristus darabonként fogja osztogatni a u 
maga testét., és a verit. ollyan formában,, valamint a sebböl szokot ki 
folyni. ezt tsak meg gondolni is irtozás. s. aug. tract 27. supr. s. joan. 
et líbr 3 de doctrina Christiana. Cap 13. 

K Miképpen akará tehát akristus. hogy azö igérete értessék? 
F Azt akará vélek meg értetni., hogy ámbár valojában adná is 20 

eledelül. a maga testét. és italul vérit. mind azon által. annak étele. és 
itala. ollyan formában lészen. hogy azt tsak alélek érezheti meg. s. aug. 
tract 26. et 27. supr. s. joan 

K A kristus beszédének értelmét meg foghatáké az apostolok.? 
F Meg nem foghaták mind addig. valamég nem láták. az ígéretnek 25 

bé tellyesedésit. tsak a midön az Eucharistiát rendelé. 
K Mit mondának tehát az apostolok mivel meg nem foghaták. a 

kristus beszédinek értelmét? 
F Azt meg vallák. hogy a kristusnál volna. az örök életnek beszéde. 

erre valo nézve. el hitték a mit monda nékik. ha szinte meg nem 3° 
foghaták is. 

K A tanitványok közül. hitteneké mindnyájan. a kristus beszédinek, 
és igeretinek.? 

F Nem., mivel sokan meg háborodván. a kristus bészédin, hogy156 

|27b:| a maga testét. és verét. akarná nékik adni. erre valo nézve. sokan 35 

el is hagyák. ötet. s. joan Cap. 6. 
A Catholicusok hasonlo képpen tselekesznek mostanában. valamint 

akor tselekedének. az apostolok, mivel a kristus szavainak hisznek., jol 
lehet azokat meg nem foghattyák, hiszik azt hogy a kristus teste igazán 
valo étel. és az ö vére. igazán valo ital. mivel azt ö ugy mondotta. ambár * 

155 s. joan. ( 3 ) [Új bekezdésben:] 3. 
156 [A lap alján tollvonások és halvány beírás: 65] 
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azt meg ne foghassák is. hogy mitsoda formán lehessen az, azt is hiszik. 
hogy ö nála vagyon az örök életnek beszéde., és öket meg nem tsalhat-
tya, enékik elég. 

A réformátusok pedig azokot követik. kik a kristust el hagyák. meg 
5 botránkozván. ök is azon, valamint amazok, hogy lehetne enni azö 

testét. és innya az ö vérit,. azt is mondgyák; hogy a kristus az égben 
lévén. hogy adhattya a földön valoságos testét? igen kemény beszéd is 
azt mondani., hogy valoságal kell enni az ö testét., azért ezt nem is 
halhattyák. erre valo nézve. inkább szeretik, a kristusnak. és a hiveknek 

10 társaságát el hadni, mint sem azt hinni amit meg nem foghatnak. mint 
ha a több titkai-is a hitnek nem volnának meg foghatatlanok. 

4. Articulus. 
Az Eucharistiárol. ugy mint Szenttségröl. és a 

trans substántiátiorol. 

K Mitsoda az Eucharistia, ha ugy tekénttyük. mint szenttséget? 
F. Ollyan szenttség., mely magában foglallya. igazságal. és valoságal 

akristus testét,. és vérét, lelkét. és Istenségét. a kenyérnek. és a bornak 
15 szine alat. Conc. trid, sess. 15. Cap. 1. [28a:] 

K Hát ugyan azon Jésus kristus vagyoné. az Eucharistiában aki az 
égben vagyon. és a ki a Boldogságos szüz mehében fogantatott.? 

F. Igen is. a kristus ollyan valoságal vagyon az Eucháristiában. a 
mely valoságal az égben vagyon, és a Boldogságos szüznek méhében 

20 volt., mindenüt azon Jésus kristus. azon teste és vére. 
K A kristusnak teste és vére. mitsoda képpen vagyon jelen az Euchá-

ristiában a két szin alatt? 
F. Azt hiszük. és tudgyuk, hogy valoságal jelen vannak,. noha azt 

lehetetlen meg mondani szoval. hogy mitsoda képpen, mert az Isten azt 
25 ki nem nyilatkoztatta. 

K Hogy tudgyuk mi azt. hogy a kristus valoságal jelen vagyon az 
Eucharistiában? 

F Mi azt tudgyuk., mert a kristus azt világosan meg mondotta., és 
annyi saeculumtol fogva valo tráditiobol is tudgyuk., hogy az anya-

30 szent egy ház. mindenkor hitte a kristus testének jelen valo létit, mivel 
a kristus a kenyeret vévén., mondá. Ez az én testem. a pohárt vévén 
mondá. Ez az éri vérem. mi lehet világosab ezeknél a szoknál. 

K A kristus tehát. egy szers mind, az égben, és az Eucharistiában 
jelen vagyon? 
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F. Igen is. a kristus. mind az égben. mind az Eucharistiában egy szers 
mind jelen vagyon157[28b:[ 

K Hogy hogy lehessen e? 
F. Ezt mi meg nem foghattyuk., etitok, nintsen is küiömben, nékünk 

ezt hinnünk kell., a kristus igy hagyta. a nekünk elég. 
K Tartozunké azt hinni a mit meg nem foghatunk.? 
F Mi a titkokban meg nem foghattyuk, tudni illik, a szent Háromsá-

got, a kristus meg testesülését. és a fel támadást. ezek mind ollyan meg 
foghatatlan titkok, a melyeket a protestánsok is hiszik. valamint a 
kristus testének az Eucháristiában valo jelen létele., a melyet ök nem l0 

akarják hinni, mi pedig ezeket hiszük. mert az Isten mondotta. 
K A mi engedelmeségünknek, nem kellé. okoságal lenni. a mint szenl 

pál mondgya? rom. 12. 1. 
F. Nincsen okosab állapot. mint az Isten beszédi alá vetni magunkat, 

ollyan dolgokban is. amelyeket meg nem foghatunk l5 

K Nem volnaé hellyeseb ezeknek a szoknak, Ez az én testem, illyen 
értelmet adni. Ez az én testemnek bélyege.? 

F Ez az értelem. éppen helytelen volna. 1. mert ellenkeznék az Isten 
mondásával. 2. mert ez a magyarázat. ellenkeznék az értelemmel. a 
melyet adot az anyaszent egyház anyi sok saeculumoktol fogvást ezek- 20 

nek a szoknak. 
Magyarázat 

Valahányszor a szent irás emlékezetet tészen a szent Eucháristiárol, 
akár szent jánosnál. a hatodik részben, akár a több Evangyélistáknál. 
akár szent pálnál., de mindenkor a kristusnak, valosagosan jelen valo 25 

lételéröl. és az ö testének valoságal valo ételéröl beszél, a bélyeget, vagy 
petsé-[29a:|tet sohult fel nem találhatni, söt még tellyeségel ki is vagyon 
rekesztve a szent irásokbol., mivel a mely testet adot enni az apostolok-
nak., ugyan.1 5 8 azont adta mondása szerént. a kereszten valo váltsá-
gunkra. Manichaéus volna. az ollyan. aki azt merné mondani hogy az 30 

Isten Fia. nem a maga valoságos testét adta ahalálra. hanem tsak 
figuráját. vagy bélyegét. 

Az apostoloktol fogvást. a mái napig az egész anyaszent egy ház. 
mindenkor hitte. hogy a kristus teste. valoságal jelen vagyon az áldozat-
ban és hogy a hiveknek osztogattatik valoságosan. erröl pedig világo- 35 

sabban nem lehet szolni., valamint a szent Atyák irtanak. ez iránt. 
K Mit értesz a kenyér. és a bór szinén. mivel azt mondád hogy az 

alatt vagyoti a kristus? 
F Értem azt. amit az érzékenység érezhet, vagy láthat a kenyérben, 

és a borban. ugy mint, annak szinét, formáját. és izét, w 

1 5 7 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
158 U g y a n rű n _ beszúrás sötétebb tintával.] 
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K Mikor a kristus az Eucharistiában vagyon. nintsené ót már ke-
nyér. és bór? 

F ót már nintsen se kenyér. se bór. egyéb. ót nem marad tsak a mit 
a szem látt. ugy mint. a szine. a formája. és az ize. 

5 K Hová lészen. hát a kenyér. és a bór? 
F A kenyér. a kristus valoságos testivé változik. és abór. valoságos 

vérivé. Conc. trid. sess. 13. Can 2. 
K Miképpen159 nevezik ezt a változást? 
F. Transsubstántiátionak.' 60I29b:J 

1° K Ez a terminus régié az anyaszent egy házban.? 
F sokkal régieb mint sem gondollyák., de akár minémü régisége 

legyen., abizonyos hogy a mit ez a szó tészen, azt az anyaszent egy ház 
mindenkor hitte, holot a transsubstántiationak, és a jelen valo lételnek 
tanitását. az apostoloktol vettük. mindenkor is. ebben az értelemben 

'5 értették a kristus szavait. 
K szabadé illyen ujj terminusokot hozni az anyaszent egy házban? 
F Az anyaszent egy háznak szabad, hogy jobban meg értethesse a 

régi. tanításokat; de föképpen akoron tselekeszi ezt, midön valaki161 

valamely hitt ágazattya ellen fel támad., erröl nagy példát látunk., mivel 
20 midön az áriánusok. az kristus Istenségét kezdék tagadni., az anyaszent 

egyház. a Consubstántiális terminust bé vevé, azért hogy meg mutassa, 
hogy Isten a Fiu. és edgy az Atyával. symbol. Nicae. 

K A substántiának változása, miképpen lészen az Eucharistiában.? 
F A Jesus kristus mindenhato szavainak ereje által. mellyeket a pap 

25 mond az üdvezitö nevében. 
K A szent irásban látunké hasonlo változásokat? 
F Igen is; a loth felesége. sová változék. a Mojses páltzája kigyová. 

a ki mind ezeket a változásokat tselekedte., a kenyeret162 is maga 
testévé változtathattya, a mint meg is tselekedte, s' tselekeszi,. a szent 

30 Atyák igen éltek ezekel a példákal. mikor valakit, az elsö Communio 
|30a:|ra oktattak, s. Cyril. hierosolim. Cathez. 5. mist. 

K tsak a test vagyoné, a kenyér szine alat, és a vér. a bor szine163 

alatt.? 
F A kristus egészen vagyon mind a kétt szin alatt. Conc. trid. sess. 

35 13. Can. 3. 
K Mint hogy a kristus azt mondotta. Ez az én testem a kenyeret meg 

15Q Miképpen (változ}> nevezik ezt a változást? 
160 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
161 valaki [k-m-bő\ javítva.] valamely 
162 kerenyeret [Elírás.] 
163 szine (szine^ alatt.? 
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áldván, ez az én vérem a bort meg áldván. tehát tsak a testnek kellene 
lenni a kenyér szine alat. és a vérnek. a bor szine alatt.? 

F A kristus teste az Eucharistiában élö,164 és lelkes test, hasonlo 
képen az ö véreis, atest pedig ugy élö. ha lelke és vére vagyon, a vér is 
ugy élö. ha együt vagyon a lélekel a testben. ebböl következik tehát, 5 

hogy a kristusnak teste165 vére. és lelke edgy szers mind vagyon a 
kenyérnek., és a bornak szine alatt. 

K Miért mondod, hogy a kristusnak Istensége mindenik szin alat 
vagyon? 

F Mert a kristusnak. teste, vére, és lelke nem lehet az Istenség nélkül. 10 

és attol el válhatatlanok. Conc. ephes. 
K Mikor a kenyeret két felé szegik., a kristus testét két felé oszttyáké 

akor. 
F Nem, mert akor tsak a szenttséget oszttyák kétt felé; tudni illik. 

tsak azt. a mit a szem láthat., de a kristus teste meg marad egészen, 15 

mindenik166 darabocskában. Conc. trid sess 13. Can. 3.167|30b:J 
K Edgy kis osttya alat. annyi vagyoné., mint168 a nagy darab alat? 
F A leg kisseb osttya. vagy annak leg kisseb része, a kristust szintén 

ugy egészen magában. foglallya., valamint a leg nagyob osttya. Conc. 
trid sess. 13. Can. 3. 20 

5 Articulus 
A szenttséges Eucharistiának. imádásárol. 

K. szabadé a kristust imádni az Eucharistiában? 
F Nem tsak szabad, de nagy vétek volna abban nem imádni, s. ambr. 

libr. 3. de spiritu sancto. Cap. 12. s. aug supr ps. 98. mivel a kristust 
mindenüt imádni kell. hebr. 1. 6. a protestánsok okoskodása,169 kik azt 25 

mondgyák. hogy a szent irásban nincsen, hogy a kristust az Eucharis-
tiában kellene imádni, méltó a szanakodásra.,170 mert mivel hogy ö ótt 
jelen vagyon, már imádnunk kell., erre nem kelletet ujj parancsolatott 
adni., ezt171 magokis a kalvinisták. meg vallyák a lutheránusok ellen 

164 élö, és [/-s-ből javítva.] 
165 teste^és^ vére. és [Törlés a sor elején.] 
166 mindenik (szin alat^ darabocskában. 
167 [A latin utalás későbbi beírásnak látszik a lap alján; a jobb 

sarokban két tollvonás.] 
168 mint [t-d-ből javítva.] 
169 okoskodása [kodása - beszúrás a sor elején, elválasztás után.] 
170 szanakodás-(d]>ra., [Törlés elválasztás után és a sor elején.] 
171 ezt [azíból javítva.] 
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valo irásokban., a mint e kitettzik. a theodorus Beza könyviböl, a 
mellyet irt. az ur vacsorájárol, egy lutheránus ellen: 

K A szenttséget. vagy a külsö jelt kellé imádni? 
F Nem a szenttséget imádgyák. hanem a kristust el rejtve a szenttség-

5 ben., midön a kristus eföldön volt nem aköntösét hanem magát imád-
ták. 

K szabadé a templomban. el zárva tartani az Eucharistiát? 
F Igen is. mert ez a szokás az apostoloktol maradot, és az egész 

világon lévö anyaszent egyház. mindenkor követte, és követi, tsak az 
10 eretnekek nem követik. tert. ad suam Conjugem.172 lib. 2. Cap 5. s. 

Cypr.libr. de lapsis. [31a:] 
K Mi okra valo nézve tarttyák? 
F 1. Hogy minden orában lehessen a betegnek utra valo lelki eledelt 

adni., mivel emindenkor meg volt az anyaszent egyházban. 2. hogy az 
15 a vigasztalások lehessen a hiveknek., hogy a templomban, menvén, 

imádgyák ötett. s. justin. apol. 2. s. hier. libr. 4 ad rusti. 
K Miért tészik ki bizonyos napokon a szent sacramentumot? 
F 1. Hogy azzal buzgoságra inditván a hiveket., el mennyenek173 

imádni a kristust. 2 azt a közönségesen valo szükségekben. és veszedel-
20 mekben tselekeszik, azért hogy az Istennek ajánlyák. az ö hozánk valo 

szeretetének zálagját., ugy hogy az ö szerelmes szent Fiára tekintvén. 
nékünk érette meg irgalmazon, 

K Miért hordozák. a processioban a szent sacramentumot? 
F 1. Azért. hogy amennyiben lehet, azzal ö néki nagyob dicsöséget. 

25 és tiszteletet adgyunk. 2 azért hogy az által helyre hozhassák. azokat 
a rendeletlenségeket., a melyekel minden nap meg bántodik sok féle 
képpen. 3. azért, hogy a kristus meg áldgya jelen174 valo létével. a 
hellyeket. a hol el megyen. 

6 Articulus 
Az Eucharistiának hasznairol 

K Miért rendelte a kristus az Eucharistiát? 
30 F Azért hogy nékünk adgya., hozánk valo nagy szeretetének zálag-

ját. 2. hogy a nékünk lelki175 eledelül. legyen. és mi bennünk tsudálatos 
hasznot tselekedgyék. 

K Az Eucharistia. micsoda hasznot mivel mi bennünk?176|31b:| 

172 Conjugem. [/-g-ből javítva.] 
173 el mennyenek [nek n-je megkezdett fc-ból javítva.] 
174 jelen ^l^ valo létével. 
175 lelki [Későbbi beszúrás világosabb tintával.] 
176 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F. ött föképpen. valokat, 1. meg edgyesit bennünk a kristusal., ugy 
annyira. hogy ö mi bennünk lakozik, és mi ö benne. joan. 6. az ö 
bennünk valo lakása tselekeszi, hogy mi, ugy szolván. egy testé. és 
lélekké leszünk a kristusal., az ö177 szent testében. és lelkében valo 
részesülésünk által. s. Cyril.178hierosol cathec. mist. 5. s. Cyrill. ale- 5 

xand. libr 4. supr. s. joan. 
2. A hiveket edgy másal meg179edgyezteti. ugy annyira. hogy tsak 

egy sziveknek, és edgy lelkeknek180 kel lenni, a kristusal valo edgyesé-
gek által. 1 Cor. 10. 17. s. aug. tract. 26. supr. s. joan. 

3. Meg tarttya, neveli, és erösitti mi bennünk. a lelki életnek kegyel- 10 

mét. mellyet vettünk a kereszttségben. és a több szenttségekben. s Cyril. 
alexand. libr 4. supr. s. joan 

4. Meg gyengítti. és kissebitti. a roszra valo hajlandoságinkot. és a 
rosz kivánságoknak buzgoságát., és erött ád nékünk., hogy elö mehes-
sünk a keresztényi jó erkölttsökben. I5 

5. Nékünk a Zálogja a üdveségnek. és a dicsöséges fel támadásnak, 
a ki észi. az én testemet, és iszsza véremet., mondgya a kristus. annak 
örök élete vagyon. és aztfel támasztom az utolso napon. joan. 6. 55. 

K Az Eucháristia.. edgy aránt mivelié mind azokat a hasznokat.181 

kik azt veszik.? 20 

F Mindenekben ezeket a hasznokot miveli, a kik azt méltán veszik., 
de ellenkezöt mivel azokban, kik azt |32a:] méltatlanul veszik. 

K Mikor veszik méltatlanul az Eucharistiát? 
F Midön ahoz nem azzal a készülettel járulnak. a mellyet a kristus 

kiván mi töllúnk. 25 

K Azok kik a szent Eucharistiát méltatlanul veszik a kristus testét 
vesziké valamint mások.?182 

F. Igen is. mivel a kristusnak az Eucharistiában valo létele nem 
függ'83 annak hititöl aki Communicál; azok. pediglen kik ollyan vak 
merök. hogy méltatlanul Communicálnak. a magok itéleteket eszik. és 30 

iszák,l&* a mint szent pál mondgya 1. Cor 11. 29. szent pálnak ezen 

177 az ö (testében.^ szent testében. 
178 s. Cyril. <jeru)> hierosol 
179 meg {erösitti^> edgyezteti. 
180 lelkeknek [Második k-d-ből javítva.] 
18 J hasznokat [Első a-o-ból javítva.] 
182 [Utána beírás: heja vagyon.] 
183 nem függ <(att) annak hititöl 
184 [Az aláhúzás későbbi, világosabb tintával; itéleteket alá beírta 

a sorközbe: heja vagyon] 
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mondásábol bizonyosan ki tettzik. a kristus jelen valo létele185 az 
Eucharistiában, az is. hogy abban valosaggal eszik. az ö testét. 

K Micsoda állapotokot okoz a méltatlanul valo Communio a lélek-
ben? 

5 F Az Istennek el hagyását. a léleknek vakságát., a szivnek meg 
keményedését, a veszekedö elmét., a joval. és az igasságal valo ellenke-
zést., minden féle vétket, penitentia18e tartatlanságot. és az örök kárho-
zatot, mivel semmi ugy meg nem boszonttya az Istent, mint az ö 
testének. és vérének. szenttség törésel valo meg szeplösitése. 1 Cor. 11. 

10 30.187 

7. Articulus 
A Communiohoz valo készületröl.188[32b:| 

K Micsoda készülettel kel venni az Eucháristiát? 
F két féle készület vagyon. némely a lelket tekinti, a többi a testet. 
K Miben áll a lelki készület? 
F Hogy a lélek tiszta legyen. tudni illik, hogy meg tartotta légyen a 

15 kereszttségnek ártatlanságát., vagy hogy azt helyre hozta a penitentzia 
tartásal. ezt is jelenti. az évangyéliumban. a menyegzöi ruha matth. 22. 
1 2 .189 

K Mídön halálos vétekben vagyon valaki. mit kel annak tselekedni, 
minek elötte Communikályon 

20 F A penitentia190 szenttségihez kel járulni. 
K Elegendö készületé az, a Communiora. midön halálos vétekben 

vagyon valaki, ha elöbször a penitentzia tartásnak szenttségihez járul? 
F A bizonyos, hogy ha azt el hihetyük. hogy igazán valo töredelme-

ségel kértük az Istent, a penitentzia tartásnak szenttségében. akor 
25 bizodalomal191 lehet Communikálni. de ez iránt sokan meg tsallyák 

magokat, és sokan szenttség törésben esnek., gondolván azt, hogy az 
Istenhez meg tértenek. mert meg gyontanak, noha még a vétekben 
maradnak. az Isten szemei elött. hogy pediglen ezt el lehesen kerülni. 

185 létele [le-t utólag írta léte mellé a sor végén, világosabb tintával.] 
186 penitentia [Alább többször is így; másutt gyakrabban peniten-

tzia] tartatlanságot. [lan - későbbi beírás a sorvégi margóra;] és az örök 
kárhozatot, [k-h-bó\ javítva.] 

187 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
188 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
189 [Utána későbbi beírás: heja] 
190 penitentia [L. a 186. jegyz.] 
19 ' bizodalmason [Alája utólag, világosabb tintával beírta:] bizoda-

lomal. [az egyik szó fölösleges, de nincs törölve.] 
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1. okos, és bölts gyontato atyát kel keresni. és annak oktatása alá adni 
magát. nem is kel sietni a Communioval. 2. jól meg kel tanulni azt, a 
mi a penitentia192 tartásnak szenttségit illeti, és azt kell követni. (33a:| 

K Miképpen kell a Communiohoz járulni? 
F. Élö hittel, eröss reménségel. buzgo Isteni szeretettel. nagy alázato- 5 

ságal hálá ado szivel, eröss kivánságal., hogy meg edgyesüllyön a 
kristusal. s. aug tract. 25. supr. s. joan., et supr ps. 33. 

K Mitsoda testi készülettel kell járulni a Communiohoz? 
F Ehomra kell lenni. ugy mint. éjféltöl fogvást. semmit nem kell 

enni, vagy inya, tsak egy tsep vizet is el nyelni. hanem a beteg, a kinek l0 

lelki uti eledelt adnak, szükségben Communicálhat étel után is. 
K Mint hogy a kristus az Eucharistiát étel után. rendelé. miért nem 

lehet étel után Communicalni? 
F Az elött egy nehány anyaszent egy házban. nagy tsötörtökön, 

estve étel után Communicaltanak., de tsak ezen a napon., már pedig 15 

ez iránt az anyaszent egy ház. régen meg változtatta szokását., mivel 
az éhomra valo Communio, még az apostolok rendelése. ezis volt 
mindenkor az anyaszent egy háznak szokása,, engedelmeségel is kell 
követni ezt a szokást, tertul. lib 2. ad Conjugem. Cap. 5. s. Cypr. epist 
63. s. aug. epist, 18. ad janua. 20 

K vagyoné még más külsö, és testi készület. a jó Communiohoz? 
F A Communiora, nagy tsendeségel, és tisztelettel kell járulni. ahoz 

igen jó készülni böjtölésel. és a házasok. a magokot valo meg türközte-
tésel, de annak egy aránsu akaratbol kel ienni 1 Cor. 7.193|33b:| 

8. Articulus. 
A gyakorta valo Communiorol. 

K. Hasznos és jó dologé. gyakorta Communicálni? 
F Nem lehet semmi jób, se hasznosab, tsak érdemesen legyen. 
K kellé jovallani a hiveknek agyakorta valo Communiot,? 
F Lehet azt jovallani mind azoknak kik jó életet élnek, ez az anya-

szent egy ház kivánsága, a194 többinek pedig azt kel jovallani hogy 
penitentziát tarttsanak. hogy azután. gyakrabban Communicálhassa- 30 
nak. s. Cyril. d'alexandr. libr. 3. supr. s.joan. 

K Micsoda állapotban kel lenni hogy gyakorta lehessen Communi-
cálni? 

F szükséges. hogy tíszta lelki üsmérettel legyen., minden féle halálos 

192 penitentia [L. a 186., 190. jegyz.] 
193 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
194 a <j> többinek 
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vétektöl ment légyen., söt még abotsánando vétkeknek is ellene mond-
gyon., és nagy kivánságal kell kivánni, a kristusal táplálni magát. 

K Miért mondád hogy még a bocsánando véteknek is ellene kell 
mondani.? 

5 F Azért. mert a lankadság, a melyel ez iránt vannak, meg gátollya 
a haszonal valo Communiot,. és nem hogy több kegyelmet nyernének 
a Communio által., de azt is el vesztik. amely volt. s. basil195 libr 1. de 
bapt Cap 3. s. chrysost. hom. 83. supr s. matth. 

K Azok kik a mulattságban, atunyaságban. ajátékban töltik élettye-
•0 ket; és akik avilági szokás szerént élnek. kellé ezeknek gyakorta Com-

municálni? 
F Mind ezek vétkes életet élvén az Isten elött. és ellenkezöt az 

Evangyéliumal., azért ezeknek nem kell Communicálni addig, még meg 
nem jobbittyák életeket. s. Chrysost. serm 7. supr. s. matth. s. franc. 

15 de sale. epist. 18. libr. 2. [34a:| 
K Az ollyanok kik gyarloságbol gyakorta bocsánando vétekben 

esnek.196 noha abbol kivánnak meg térni, Communikályanaké gyakor-
ta? 

F Igen is, mert a Communio nagy orvoság a gyarloság meg gyogyitá-
20 sára. s.197 aug. epist 118. adjanua. 

K Az illyen személyek jol Cselekednéké,. hogy ha némelykor el 
vonnák magokot alázatoságbol a Communiotol.? 

F. Igen is tsak sokára ne halaszák, és azért, hogy a penitentzia tartás 
által, még a szentebbül valo Communiohoz készülhessenek., mivel 

25 tunyaságbol., és az alázatoságnak színe alat el vonni attol magát, a 
nyomoruság volna s. aug. epist 118 ad janua. 

K Mit kell tselekedni. mikor a Communiotol el rekesztetik valaki? 
F Munkálkodni198 kell a penitentzia tartásban. és magára nagyon 

kell vígyazni. hogy érdemesé tehesse magát a Communiora. 

9 Articulus 
Az Edgy szin alat valo Communiorol. 

30 K szükségesé mind a két szin alat Communicalni? 
F A papok mikor misét mondanak, tartoznak mind a kétt szin alat 

Communicálni, de ezen kivül, az anyaszent egyháznak. mostani szoká-
sa szerént, csak az egy szin alat Communicálnak., Conc. trid. sess. 21 

195 s. basil <d> libr 1. de bapt 
196 esnek. [ésnek.-böl javítva az ékezet áthúzásával.] 
197 s.<a> aug. [Tollhiba.] 
198 Munkálkodni [Ik - javítva.] 
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Cap. 2 mind azon által eza szo199|34b:|kás nem közönséges. mivel 
bizonyos napokon. és innepeken nem tsak a papoknak. hanem meg 
másoknak lehet a két szin alat Communicálni. romában, mikor a pápa. 
Cérémonialis misét mond. az oltárnál szolgálo diaconusok mind a két 
szin alat Communicálnak. talám még másut is lehet eza szokás. 5 

K Mitsoda volt az elött. ez iránt valo szokása az anyaszent egy 
háznak? 

F szabad volt a hiveknek mind a kétt szin alat Communicálni. vagy 
akár tsak az egy szin alatt, s. leo. serm. 4. de quadrag. 

K Az anyaszent egy ház. parancsoltaé valaha az hiveknek. hogy 10 
mind a kétt szin alat Communikállyanak.? 

F. Az anyaszent egy ház. azt soha sem parancsolta. hogy közönsége-
sen az egész világon lévö anyaszent egy házakban két szin alat Commu-
nicállyanak., sok ollyan féle alkalmatoság is volt. a melyekben tsak egy 
szin alat Communicáltanak 15 

1. Az elött. a kis gyermekeket addig is meg Communicáltatták. még 
minek elötte, az okoságnak idejét el érték volna. de akor, tsak a bornak 
szine alat Communicáltatták s. Cypr. epist. 63. saugepist. 107. s. Cypr. 
de lapsis. 

2. Némely anyaszent egy házakban a kenyérnek szine alat Commu- 20 
nicáltatták. az ollyan gyermekeket, a kik már az okoságnak idejéhez200 

közelgettek. Evagrius. lib 4. de histo Eccles. Cap 36. 
3. Az elött a hivek el vitték a magok házokhoz az ur testét, hogy 

szükségben Communicálhassanak, fö képpen mi-201|35a:]dön üldöze-
sekben valának, a bor szine alat pedig, a kristus vérit soha meg nem 25 
engedték nékik el vinni. tertul. lib 2. ad conjugem Cap. 5. s. Cypr de 
lapsis. 

4. Az apostoloktol maradván ez a szokás. hogy a betegeknek vígyék 
az Eucharistiát, emindenkor meg is volt az anyaszent egy házban, de 
a betegek számára tsak a kenyérnek szine alat tartották meg az Eucha- 30 
ristiát Euseb histo Eccles. lib 6. Cap 44. paulinus de vita s. ambr. 

5 Az elött. noha bizonyos napokon misét nem mondottak is., de 
Communicáltanak azokon a napokon, de tsak akenyérnek szine alat, 
a melyet annak elötte valo napon szentelték vala meg. mivel soha más 
naprá. meg nem tartották. a kristus vérit. a bór szine alat. tartván 35 
mindenkor valamely rendeletlenségtöl. Cardi. bona. libr 1. de liturg. 
Cap 15. num 5. 

Még mostanában is meg tarttyák. ezt a régi szokást. nagy pénteken., 
a mely napon a papok tsak a kenyérnek szine alat Communicálnak., 

199 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
200 idejéhez [Szóvégi e-o-ból javítva.] 
201 [A lap alján tollvonások és beírások: En ma pors] 
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a melyet. az elött valo napon szenteltek volt meg, a régi idökben azon 
a napon még a nép is Communicalt. a kenyérnek szine alat, a görög 
anyaszent egy házban ezt mostis követik. nagy böjtben. a böjti napo-
kon., a melyeken noha misét nem mondanak is; de Communicálnak 

5 vasárnapokon meg szenteltetett kenyérel. Conc in trullo.202 Can. 51. 
K Az anyaszent egy ház. nem tartotta tehát soha is a két szin alat 

valo Communiot. a kristus parancsolattyának.? 
F A papoknak mikor misét mondanak a két szin alatt vato Commu-

niot. az anyaszent egy ház. a kristus parancsolattyá-203|35b:)nak tartot-
'" ta, de ezen kivül. az anyaszent egy ház ugy tekéntette. és tekénti ezt a 

szokást., mint a mely neha meg változtathatik.204 Conc. trid. sess. 21. 
Cap. 1. Még a protestánsok is kételenek ezt igy tartani, mivel az ö 
disciplinájok Cap 12. art. 7. meg engedi azoknak kik a bort nem 
szenvedhetik. hogy ne igyanak a pohárbol. luther de Captivitate205 

15 babilonica tsinált könyvében. meg valya. hogy ollyan parancsolat nin-
csen mely kénszerittsen a két szin alat valo Communiora. 

K A kristus a pohárt adván az apostolinak. nem mondottaé hogy 
igyatok ebböl mindnyájan? 

F A kristusnak ezek206 a szavai az apostolokot illették,. a kik is 
20 mindnyájan ittak abbol. matth. 13. 23. 

K Az anyaszent egy ház. miért tarttya a207 a disciplinához tartozan-
do résznek, akét., vagy az egy szin alatt valo Communiot? 

F Azert mert tudgya. hogy a kristus egészen vagyon mindenik szin 
alat., és hogy annyit vesznek egy szin alat. valamint kettö alat, ezt már 

25 meg mutattuk ide fellyeb, ez iránt valo hite, és szokása az anyaszent 
egyháznak, az szent irásra vagyon épitve. mivel szent pál azt mondgya., 
hogy valaki ejendi a kenyeret, vagy ijandgya az urnak pohárát. méltatla-
hul., vétkezik. az urnak teste, és vére ellen. (vigyáz erre a szóra.). vagy 
ijandgya208 1 Cor. 11. 27. 

30 K De szent pál nem mondgyaé. hogy ki ki probállya meg magát., 
és ugy edgyék abbol209 a kenyérböl; és ugy igyék abbol a pohárbol.? 
|36a:] 

F valo hogy szent pál azt mondgya. rnert az ö idejében a kétt szin 

202 Conc in trullo. <Cap 8.) Can. 5. 
203 [A lap alján tollvonások.] 
204 vál-<tozhatik.>toztathatik. [Törlés elválasztás után, a sor ele-

jén.] 
205 Captivitate [v-í-ből javítva.] 
206 ezek [Első e-o-ból javítva.] 
207 tart<otta>tya [tya <otta> fölé írva.] 
208 ijandgya [/-g-ből javítva.] 
209 abbol [l-r-ből javítva.] 

1314 



alat valo Communio szokás volt, de azt nem mondgya hogy az illyen 
Communio szükséges volna. sőt még más képpen érti. a mind ide 
fellyeb láttuk. 1 Cor 11.27. 

K A kristus nem mondgyaé. hogy ha nem eszitek az ember Fiának 
testét., és nem iszátok az ö vérét. nem lészen örök élet tibennetek.? 5 

F Igen is. de azt is mondgya a kí ebböl a kenyérböl eszik, örökké éll. 
a ki engemet eszen. éll én általam. joan. 6. 58. 59. az edgy szin alat valo 
Communioban ugy veszik tehát az ö vérit valamint az ö testét; mivel 
egészen vagyon mind a kétt szin alat., ezt már meg mutattuk ide fellyeb. 

K Mint hogy az elött szabad volt a két szin alat valo Communio io 
miért most meg nem engedi az anyaszent egy ház.? 

F Az egy szin alat valo Communio már szokásban vétetett volt. 
mikor az anyaszent egy ház. décrétumot tsinált az edgy szin alat valo 
Communiorol. 2. Az eretnekek. kénszeritették az anyaszent egy házat. 
ezen décrétum tsinálására. akarván. ellene állani. ez iránt valo tévelygé- 15 
seknek. 3. Az anya szent egy ház nem tartana ellent a két szin alat valo 
Communioban. ha nem210 látna abban sok rendeletlenséget 

Magyarázat 
A pohárt tsak lassanként hagyák ell, az anyaszent egy ház parantso-

lattya nélkül, a mi pedig erre okot ada nem egyéb; hanem. 1. hogy a 20 

betegeket rend szerent tsak az211 egy szin alat Communicáltatták., 2. 
a bornak szüksége miat némely hellyeken. [36b:] 3. mert sokan valának 
ollyanok. kik a bort utálták. és a szagát sem szenvedhették. 4. sok 
ollyan tiszteletlenségek történtenek hogy a kristus vére a földre öntö-
döt. hogy ezt el kerülhessék. lassanként az edgy szin alat valo Commu- 25 

nio szokásban vétetödék közönségesen Cardin. bona. libr 2. de lyturg. 
Cap. 19. 

Ebben az állapotban vala tehát a tizen kettüdik212 saeculumban ez 
a szokás. az anyaszent egy háznak minden decretuma nélkül,. valamint 
szent thamás. mondgya pars. 3. quaest. 80. art. 12. 30 

A hivek abban ahitelben lévén. hogy a két. vagy az egy szin alat valo 
Communio. edgy volna, kétt száz esztendeig az egy szin alat valo 
Communioval meg maradának. de Huss János,213 cseh országban fel 
támadván. ez ellen, tanitani kezdé hogy a pohár tellyeségel szükséges 
volna, a Constantiai gyülés. 1414. ellene alla ennek a tanitásnak, és214 35 

mindeneket jól meg visgálván, parancsolá hogy az akori bé vett szokast 

210 ha nem <látna) látna [Törlés tollhiba miatt.] 
211 az [Beszúrás.] 
212 tizen kettüdik [ü-e-ből? javítva.] 
213 Huss János. (Che) cseh ország 
214 és [é - javítva.] 
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meg kellene tartani az egy szin alat valo Communio iránt,. atridentinu-
mi gyülés. követé a Constánciainak böltsen tsinált decretumát., de 
mind azon által a pápa bölcs itéletinek szabadságára hagyá. hogy meg 
engedhesse. a pohárt bizonyos hellyeken., és bizonyos személyeknek az 

5 anyaszent egy ház hasznáért., erre valo nézve némely helyeken Német 
országban apohárt meg engedék. de ollyan formában. hogy a Commu-
nioban vallást tennének., hogy hiszik azt, hogy az edgy szin alat annyit 
vesznek, valamint akét szin alat. de mint hogy ezt jól meg nem tarták. 
azutan hellyesebnek itélék. meg tartani tellyeségel a Constanciai gyülés-

10 nek decretumat. 

10 Articulus 
A Communionak szükséges voltárol. |37a:| 

K szükségesé az üdveségre a szent Eucharistia? 
F. Igen is. eki tettzik akristus szavaibol. Bizony, bizony mondom 

néktek, hanem eszitek az ember fiának testét. és nem iszszátok az ö vérit. 
nem lészen élet bennetek. joan 6: 

15 K A kristusnak ezek a szavai tekéntiké közönségesen minden embe-
reket, sött még agyermekeket is? 

F Ezek a szok tekéntik minden embereket, lelki értelemel még a 
gyermekeket is. s. aug. epist. 106. ad paulinum. 

Magyarázat. 
20 Lelki értelme ezeknek a szoknak a, hogy mi meg nem egyesülünk. 

és testesülünk a kristusal. részünk nem lesz az üdveségben., ezt a 
kegyelmet215 a kereszttségben veszük., a kereszttség pedig szükséges 
még a gyermekeknek216 is. s. aug. epist 106. ad paulinum. 

Betü szerént valo értelme ezeknek a szoknak, a, hogy ha mi a szent 
25 Eucharistiában217 nem veszük. a kristus testét és vérét, nem leszen élet 

mi bennünk,. ezek a szók pedíg ezen értelem szerént. tsak azokat illetik. 
kik már meg haladták a gyermekségnek idejét., mert. 1. az Anyaszent 
egyház. annyi saeculumtol fogvást ekképen értette, 2. tsak azokat 
tekéntik. kik azt az idöt. el érvén. hogy ehez a szent eledelhez járulhas-

30 sanak., arrol külömbözést tudgyanak tenni, amely tsak azoktol lehet 
meg, kik az okoságnak idejét el érik. s. thom. pars. 3. quaest 73. art 3. 
Conc. trid sess. 21. Cap. 4. 

K leheté fel adni a Communiot a gyermekeknek.? 

215 a kegyelmet (pedig) a kereszttségben 
216 a gyermekeknek [g-k-ból javítva.] 
217 Eucharistiában ^ve^ nem veszük. 
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F Az elött az anyaszent egy ház. meg engedte, de már. nem szokás 
a nap nyugoti anyaszent egyházban.2,8|37b:l 

K Mitsoda idös korában kell meg engedni a gyermeknek a Commu-
niot? 

F. Akor mikor már jol tudgya ahit agazatit., midön magát meg 5 

probálhattya, és meg külömböztetheti a kristus vérét. és testét. a közön-
séges kenyértöl. 

K Hogy ha el vesztette a kereszttségnek ártatlanságát. leheté ötet 
Communicaltatni? 

F Addig ne Communicállyon, valamég azt helyre nem hozza a 10 

penitentzia tartásal., igen kell tehát. a gyontato atyáknak ezekre vi-
gyázni. 

Hatodik Rész 
A penitentzia tartásnak szenttségéröl. 

Elsö Articulus 
A penitentzia tartásnak szükséges voltárol. 

K Mitsoda a penitentzia tartás? 
F A penitentziát ugy is lehet tekenteni vagy ugy mint jó erköltsöt, 

vagy ugy mint szenttséget., a penitentzia tartásnak jó erkölttse a, mikor '5 

meg szánnyuk és bánnyuk vétkeinket.,219 és magunkban fel teszük 
hogy többe azt nem tselekeszük. sött meg azt meg büntettyük. s. aug. 
epist. 54. ad macedonium. 

A penitentzia tartásnak szenttsége, ollyan szenttség, a mellyet a 
kristus rendelte., hogy meg botsássa a kereszttség után tett véttke- 20 

ket.220 Conc. trid sess 14. Cap 1. 
K Mitsoda külömbség vagyon a penitentzia tartásnak szenttsége; és 

a penitentzia tartásnak jó erkölcse közet.? (38a:| 
F A penitentzia tartásnak jó erkölcse. szükséges volt mindenkor, és 

minden féle vétekért, de a penitentzia tartásnak szenttsége. tsak a 25 

kristustol fogvást kezdödöt. és rendeltetett., Conc. trid. sess. 14. Cap 1. 
2. a penitentzia tartásnak szenttségihez értödik. a véteknek meg 

gyonása, a penitentzia tartásnak jó erkölcséhez a nem értödik. 
K Miért mondod azt hogy a penitentzia tartásnak jó erkölcse min-

denkor szűkséges volt. minden féle vétekért? 30 

F. Mert mindenkor szükséges volt. az Isten kegyelmiben viszá men-
ni. a vétket meg utálni, meg bánni, annak el hagyásárol. fogadást tenni, 

218 [A lap alján tollvonások és beírás: 89] 
219 vétkeinket., [w-/-ből javítva.] 
220 véttkek.et. [Második k-t-ből javítva.] 
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és azt meg büntetni. ugyan ezt is nevezik penitentzia tartásnak, s. aug 
serm. 351. 

K Mikor kell penitentziát tartani.? 
F Mindgyárást. a vétek után. azt nem halasztván másod naprá. eccl. 

5 5. 8. azok kik a betegségre,.221 vagy az öregségnek idejére halaszttyák. 
a penitentzia tartást, és azonban a vétekben, és a gyönyörüségekben 
élnek, azok ígazan esztelenek. és vakok. 1. mert azt nem tudhattyuk ha 
el érhettyüké az örekségnek idejét,. mert meg halhatunk hirtelen halá-
lal. abetegség pedig ollyan állapotban tehet. hogy semmiröl nem gon-

io dolkodhatunk, tsak nem minden embert meg lóp ahalál, ezt a kristus 
elöre meg mondotta, és ezt minden222 nap láttyuk. matth 24 marc. 13. 
luc 12. 

2. A mely penitentzia tartást kezdünk a betegségben,. rend szerént. 
nem a szivnek meg térése viszen arra, hanem. a félelem, tehát a rend 

15 szerént. mind elégtelen. mind nem igazán valo. s. aug223 serm. 393. 
[38b:] 

3. A, mint egy az Istennel valo jádzás. mikor ollyan idöt halasztunk 
a meg térésre. a melyben már nem lehet vétkezni. az Isten is meg neveti 
az ollyan bünöst halála oráján, aki életében ö véle igy bánt. prov. 1. 24. 

4. A szent irásban az antiochus király példáján224 rettegni kellene. 
20 mind azoknak.. kik halálok orájára halaszttyák meg téréseket és peni-

tentzia tartásokot, antiochus gonoszul élvén, az Istenre nem hajtot, a 
sidokot kegyetlenül üldözte, azután betegségben esvén. és halálához 
közelgetvén. magában szálla. sok szép dolgokot téve fel magában. hogy 
ha meg gyogyulhatna. külső képen buzgoságal is könyörge az Istennek. 

25 a kitöl, mondgya az irás., nem kelletett néki irgalmaságot várni, orabat 
autem hic scelestus Dominum. a quo non esset misericordiam Consecutu-
rus, 2. makab. 9. 13. Az Isten hasonlo fenyegetésel fenyegeti mind 
azokat kik az utolso orára hadgyák. meg téréseket. prov. 1. 5. 

K Hogy ha ez igy vagyon kettségben kell tehát esni halálok oráján 
30 azoknak a kik meg nem tértenek.? 

F Nem, mert az Isten hasonlo tsudát tehet érettek. valamitsodást tett 
a jó latoral., de ezzel magoknak ne hizelkedgyenek. mert ez, egyedül 
valo példa a szent irásban, 

K Mit kell tehát ez iránt tselekedni? 
35 F Jó idején meg kell térni, és hogy ha hirtelenségel valo betegségben 

esünk. tarttsunk az Isten igasságatol, és hadgyuk magunkot az ö irgal-
maságára. s. aug. epist. 54. ad macedonium. (39a:| 

221 a betegségre,. [s (hosszú J*) r-ből javítva;] vagy az öregségnek 
[n-r-bő\ javítva.] 

222 minden nap [d-n-ből javítva.] 
223 s.aug (hom) serm 393. [r-m-ből javítva; a lap alján tollvonások.] 
224 példáján ^reg^ rettegni [Törlés a sor végén.] 
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2 Articulus. 
Hogy miben állyon a penitentzia tartásnak szenttsége. 

K Miben áll a penitentzia tartásnak szenttsége? 
F A töredelmeségben, a gyonásban, a penitentzia tartonak elég 

tételében. és apap absolutiojában.225 

Magyarázat 
Az az, hogy aki vétekben eset kereszttsége után, 1. azt meg bánnya, 5 

2. azt meg gyonnya, 3. azért Istennek eleget kivánnyon tenni, 4. hogy 
a paptol azért. fel oldozást kérjen. 

K Honnan tudgyuk mi azt hogy a kristus rendelte volna a peniten-
tzia tartásnak szenttségét.? 

F A szent irásbol. és atraditiobol. tudgyuk. a szent irás azt mondgya 10 
hogy a kristus az apostolinak adá ameny országnak koltsait., és hatal-
mot a meg kötözésre, és a fel oldozásra, atraditiobol azt láttyuk hogy 
a penitentzia tartásnak szenttsége. által követik azt a hatalmat a püspö-
kök és a papok. s Cypr. epist 54 ad Cornel pontif. 

K. szükséges volté mindenkor2 2 6 a penitentzia tartásnak szenttségi- 15 
hez járulni, a bün bocsánattyának vételére? 

F szükséges mert a kristustol fogvást, a kereszttség után tett halálos 
vétkek, a penitentzia tartásnak szenttségiben bocsátattak meg. 

K 2 2 7 Az ollyan keresztény aki fel nem veheti a penitentzia tartásnak 
szenttségit. és meg hal halálos vétekben, el kárhoziké?- 20 

F. Nem, mert szükségben., ha nagy töredelmeségel kivánnya fel228 

|39b:| venni a penitentziának szenttségit; ollyan, mint ha azt fel vette 
volna Conc trid. sess. 14. Cap. 4. 

K Honnan tudgyuk mi azt. hogy a tekélleteségel225 valo töredelme-
ség; a szenttség fel vételének, kivánságával együt, a bünnek bocsánaty- 25 
tyát. meg nyeri szükségben.? 

F Ezt mi a traditiobol tudgyuk, holot evolt mindenkor az anyaszent 
egy háznak tanitása., ettöl is vagyon. hogy ha valamely penitentzia 
tarto, a penitentzia tartásának. ideje alat absolutio nélkül meg holt, az 
ollyannak üdvesége felöl. mindenkor jó reménségben volt az anyaszent 30 

egy ház. s. Cypr230 epist 12. Conc. 4. Carthag. Can 79. 
K Mikor kell a penitentzia tartásnak szenttségéhez járulni? 

225 absolutiojában. (K^ Magyarázat 
226 mindenkor [kor - beszúrás.] 
227 K [Eléje egy nagy csillagot tett Mikes: *] 
228 [A lap alján tollvonások.] 
225 tekélleteségel [Első e-ö'-ből javítva az ékezet meghagyásával.] 
230 s. Cypr [y-í'-ből javítva.] 
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F Mindenkor, mikor valamely vétekben esnek. fö képpen ha halá-
los231 vétekben: matth. 18. 22. Conc. trid. sess 14. Can. 1. 

K232 szükségesé ahoz járulni. midön tsak botsánando233 vétekben 
érzik magokat.? 

5 F Igen jó és hasznos akor is., de nem szükséges tellyeségel. mivel 
lehet más modal is bocsánatot nyerni, ugy mint a töredelmes szivel, 
alamisnával. böjtel, és más jó tselekedetekel. s. aug. serm. 48. de diver-
sis. 

3. Articulus 
A Töredelmeségröl. 

K Mire vigyázon leg elsöben is az ollyan aki a penitentzia tartásnak 
10 szenttségéhez akar járulni? 

F valoságos töredelmeségel kell lenni vétkeiért. 
K Mitsoda a töredelmeség? 
F. Az ollyan keserüsége a véteknek, a melyel a vétket meg |40a:] 

utálván. fel tészi magában, hogy azt többé nem tselekeszi., Conc. trid. 
15 sess. 14. Can. 4. 

K Mit tészen eza szó töredelmeség. Contritio? 
F Ez a szó. mint egy meg törést tészen. eszerént nevezik., mert mint 

egy meg töri a szivet, és meg lágyittya. annak keménységét 
K Mitsodásnak kell lenni a töredelmeségnek, hogy igazán valo 

20 lehesen? 
F Annak belsönek. természet felet valonak. mindennél nagyobnak, 

és közönségesnek kell lenni. 
A töredelmeségnek belsönek kell lenni. azaz, hogy a szivnek belsö 

részében kel azt érezni, és nem tsak szájjal kell tenni a töredelmeségnek 
25 tselekedetit. mivel a szivböl ered a vétek, ugyan a szivett is kell meg 

törni, mert a szivböl kel származni234 a meg térésnek, s. Cypr. de lapsis. 
A töredelmeségnek természet felett valonak kell lenni, az az hogy a 

hitt, és a szent lélek indittsa azt fel, és nem a természet szerent valo 
indulatok. Conc. trid. sess. 14: Can. 3. példának okáért, ollyan ember 

30 a ki a vetket sirattya, tartván. a gyalázattol. és az emberek elött valo 
büntetéstöl; az ollyannak tsak természet szerént valo keserüsége va-
gyon. egy ollyan ember pedíglen aki bánnya vetkeit., mert235 azokért. 

231 halálos [Második l-s-bő\ javítva.] 
232 [A Kérdés előtt későbbi beírás: heja] 
233 botsánando [ts-b-bő\ javítva.] 
234 szarmázni [Ékezethiba.] 
235 mert ^al^ azokért. 
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az Isten kedviböl ki esett, raeny országbol ki rekesztetik. és kárhozatot 
érdemel. az ollyannak, természet felet valo keserüsége vagyon. 

A keserüségnek, mindennél. nagyobnak kell lenni, az az hogy min-
den féle keserüséget fellyül haladgyon. s. Cypr de lapsis, mivel., a mely 
jótt a vétek236 vesztett el velünk, nagyob min237[40b:|den féle jók- 5 

nál,238 és nyomoruság. melyben a vétek ejt, nagyob minden nyomoru-
ságoknál. szükseges tehát. hogy a keserüség is, melyet erzünk239 ezen 
nyomoruságért, nagyob légyen minden más keserüségeknél. s. thom. in 
4. dist. 17 qu. 2. art. 3. De nem szükséges, hogy ez a keserüség, 
érzékenységel legyen. mivel, nem az érzékenységböl. kell azt meg visgál- 10 

ni. vagy arrol itéletett tenni, hanem abbol., mikor azt inkáb bánnyuk, 
hogy az Istent meg bántottuk., mint ha el vesztettük volna mind azt., 
valami elöttünk leg kedveseb evilágon. és hogy készebbek volnánk. 
mindent inkáb el hadni, még életünket is. hogy sem az Istent meg 
bántani., valamint ezt a kristus parancsollya. matth. 10. 37. 16. 25. I5 

végtére. a töredelmeségnek. közönségesnek is kell lenni. az az, hogy 
közönségesen az egész vétkeket meg kell szánni, és bánni, ki nem 
hagyván tsak edgyet240 is. mert ha még valamely vétekhez. vagy sze-
mélyhez ragaszkodásal volnánk, ugy nem térnénk meg egészen az 
Istenhez. és ollyan formában. akarattal maradnánk meg avétekben 20 

K kitsoda olttya mi belénk a töredelmeséget? 
F. A szent lélek. ö edgyedül lágyithattya meg szivünknek. keménysé-

gét, ö utáltattya meg velünk a vétket, és szereteti velünk a jó erkölcsöt. 
ö is keseregtett minket Isten elött. vétkeinkért. ezt hiják töredelmeség-
nek241 25 

K Mit t kell csinálni . hogy igazán valo töredelmeségel legyünk a 
vétekért .? 

F. könyörgeni kell azért az Istennek. valamint Dávid. a nem jöhet 
mi töllünk, és az. a szent lélek ajándéka. ps. 50. |41a:| 

236 a vétek (el~) vesztett el velünk, 
237 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
238 jóknál, [/—A:-ból javítva.] és a (yéleky nyomoruság. melyben a 

vétek ejt, 
239 erzünk (enn)> ezen 
240 edgyet is. [Második e-í-ből javítva.] 
241 ezt hiják töredelmeségnek [Későbbi beírás világosabb tintával.] 
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4. Articulus. 
A Tekélleteségel valo töredelmeségröl. 

K Vagyoné edgy nehány féle töredelmeség? 
F Két féle vagyon. az edgyike tekélletes, mellyet nevezik. Contritio-

nak., a másika nem, tekélletes,242 a mellyet is atheologusok attritionak 
nevezik. 

5 A tekélletes töredelmeség, avéteknek meg szánása, és bánása, a 
mellyet, a tekélletes szeretett indittya bennünk, 

Az attritio pediglen, ollyan meg szánása, és bánása a véteknek. a 
melyet rend szerént. abüntetésnek. félelme okoza mibennünk, és noha 
még a szent lélek. nem243 lakozik is a szivben. de a kezdi indittani. és 

10 gerjeszteni ajóra.244 

K A félelemtöl származo töredelmeség, elegendöé a bün bocsánat 
meg nyerésére ebben a szenttségben.? 

F Elegendö. hogy ha edgyüt vagyon a szánásal és bánásal. (és hogy 
ha ezt az Isteni szeretett okoza.:) mas képpen nem elegendö. mert az 

15 Isten akor bocsáttya meg a vétket. mikor a sziv meg tért. a büntetéstöl 
valo félelem hogy ha magánosan vagyon, valo el kezdi a meg térést, de 
el nem végezi., hogy ha edgyüt nincsen. az uralkodo Isteni szeretettel.. 
és az igasságnak szeretetével. 

K Miért nem téritheti meg a szivet a büntetéstöl valo félelem, 
20 hogy245 ha. az Isteni szeretettel. és az igasságnak szeretetével edgyüt 

nincsen? 
F. Mert a sziv tsak akor tért meg, mikor valojában meg utál246-

[41b:|lya a vétket., a vétek meg utálására pedig szükséges az igazságnak 
szeretete, az ollyan aki tsak. azért hadgya el a vétket hogy tart az 

25 örökké valo égéstöl, nem a vétektöl tart mondgya szent agoston., 
hanem a tüztöl, mivel vétkeznék, ha nem tartana a büntetéstöl, és igy 
a vétket mindenkor szereti, nem is az ígasságnak szeretete247 tartoz-
tattya meg,. a vétektöl, hanem a büntetésnek félelme. tehát az ollyan-
nak szive se meg nem tért, se meg nem változot s. aug.248 epist, 245 ad 

3" anastas. 

242 tekélletes, [Utólagos sor alatti beírás világosabb tintával.] 
243 nem [m - utólagos beírás ne mellé a szóközbe.] 
244 [Utána későbbi beírás: heja vagyon] 
245 hogy <a> ha. az 
246 [A lap alján tollvonások.] 
247 szeretete<te> 
248 s. aug. </> epist, 245 
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K Miért mondod azt, hogy a büntetésnek félelme el kezdi a meg 
térést, és arra készit? 

F. Mert külsö képen. el hagyattya a véteknek tselekedetét. és ez által. 
a meg térésre készit. 

Magyarázat 5 

Ámbár a félelem egyedül meg ne változtassais a szivet. mind azon 
által meg tartoztattya a vétektöl,249 nehogy azért meg büntettessünk. 
és lassanként, el is hagyattya velünk. a250 véteknek szokását, el hagyat-
ván pedig velünk a vétkes szokást, elis távasztattya tölünk azt az 
akadályt, a mely meg nem engedte, az Isteni szeretetnek, szivünkben ,0 

valo menetelét, és illyen formában készitti a szivet a meg térésre; ugyan 
ezért is hasonlittya szent ágoston, a félelmet atöhöz, a mely maga után 
viszi a251 matériában a selymet; a melyel esze todozák a matériát, de 
mint hogy a selyem tö nélkül a matériában nem mehet; ugy a szivet is 
tsak az Isteni szeretet teriti meg. és tészi igazán valo keresztcnyé. de 15 

rend szerént, ez a szeretett.252 a büntetésnek félelme által mégyen a 
szivben s. aug. tract sup. 1 epist, s. joan, [42a:] 

K Miért mondod azt, hogy tsak az Isteni szeretet lehet kezdete a sziv 
meg térésének.? 

F Mert a szivnek meg térése nem egyéb, hanem egy ollyan bünösnek 20 

meg253 változása., a ki el hadgya a magában uralkodo vétket. és a 
teremtett állatokhoz valo szeretetett. hogy az Istenhez ragaszkodhas-
sék. az Isteni szeretett nélkül pedig ez a változás meg nem lehet; mivel 
szent János azt mondgya, hogy a ki az Istent nem szereti. a halálban 
marad. valamég tehát. mindenek felett az Istent nem szerettyük. addig 25 

mindenkor az Isten elsö parantsolattya ellen vétünk. és illyen254 formá-
ban, mindenkor vétkes állapotban is leszünk. luk. 10. 27. 1 joan. 3. 14. 

K A szivnek ez a változása, miért nem lehet meg. az Isteni szeretett 
nélkül? 

F Mert a sziv nem ragaszkodhatik az Istenhez. hanem tsak a szere- 30 

tett által. valamint a szeretett által ragaszkodik a teremtett állathoz. ez 
a két szó, szivbéli ragaszkodás, vagy szeretett, edgyet tészen. 

249 a vétektöl, ^azért}> nehogy azért 
250 a [Beszúrás;] véteknek [é-a-ból vagy á-ból javítva.] 
251 a (ma) matériában [Tollhiba.] 
252 ez^t^ a szeretett. [Kereszttel jelölt beírás a lap alján.] 
253 meg ^teres) változása., 
254 illyen [e-a-ból javítva.] 
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5 Articulus. 
A jóra valo fe! tételekröl. a rosz szokásokrol, és 

a vétekre vivö alkalmatoságokrol. 

K Elégségesé meg bánni a meg tselekedett vétket? 
F. Nem, mert azt is fel kell tenni, hogy többé azt nem tselekeszik. 

Conc trid. sess. 14. Cap. 4. s. aug. hom. 51.2S5|42b:] 
K Miért szükséges ez a fel tétel.? 

5 F Mert enélkül a meg bánás nem igazán valo. mivel nem mondhat-
tyuk hogy256 bánnyuk azt a mit tselekedtünk, hogy ha még azt tsele-
kedni akarjuk. 

K Miröl lehet azt meg üsmérni, hogy igazán tettünk arrol fogadást. 
hogy az Istent meg nem bánttyuk.? 

10 F Azt meg lehet üsmérni 1. abbol. hogy ha életünket meg változtat-
tyuk, 2,. hogy ha eröszakot veszünk magunkon rosz szokásinknak meg 
változtatására 3. hogy ha el kerüllyük a vétekre vivö alkalmatoságokot 
s. aug. hom. 41 

K Mit értesz a rosz szokásokon.? 
15 F Értem azokat a vétkeket, a melyekben könnyen esik valaki, és a 

melyekhez hozá szokot, ugy mint a tisztátalansághoz., a káromkodás-
hoz, részegeskedéshez, és az ember szolláshoz. 

K Mit kell tselekedni hogy el lehesen hagyni ezeket a rosz szokáso-
kot,? 

20 F Nagy figyelmeteségel kell magunkra vigyázni, gyakorta kell imád-
kozni. és el kerülni. a vétekre valo alkalmatoságot 

K Tartozunké el kerülni. avétekre valo alkalmatoságot? 
F. Igen is. más képpen. minden bizonyal el veszttyük magunkot. 

A ki a veszedelmet257 szereti. el vész abban. mondgya a szent lélek. 
25 Eccli. 3. 27. 

K Mellyek rend szerént. a vétekre vivö alkalmatoságok.? 
F Azok kétt félek,, némellyek, kik önnön magokban. a vétekre vivö 

alkalmatoságok. némellyek pediglen, tsak annyiban258|43a:| a vétekre 
vivö alkalmatoságok., a mennyiben azokal roszul élnek. 

30 1. Az ollyan képek., melyek helytelen állapotokot mutatnak. a tisz-
tátalanságrol valo könyvek kétt féle személyeknek edgy másal gyakorta 
valo létek, a mód nélkül valo játék; mind ezek, magok. a vétekre vivö 
alkalmatoságok. 

2. Az ollyan biró. a ki tudatlanságbol, félelemböl, vagy emberi 

255 [A lap alján tollvonások.] 
256 hogy <̂ â  bánnyuk azt 
257 veszedelmet [Első e-a-ból javítva.] 
258 [A lap alján őrszók: a vétekre vivö alkalmatos] 
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tekéntetböl., igasságot nem szolgáltathat., az illyen mind addig vala-
még hivatallyában marad, vétekre vivö alkalmatoságban vagyon, egy 
ollyan ember, akí olyan hellyre szokot járni. ahol ha tsak valamiben is 
az Istent meg szokta bántani., az ollyan vétekre vivö alkalmatoságban 
vagyon és el kell hadgyni az ollyan társaságot. s. Greg. hom. 24. supr 5 
Evang, 

K Mit kell annak tselekedni, a ki ezen kétt féle vétekre vivö alkalma-
toságokban találkozik? 

F El kell hadgyni avétekre vivö alkalmatoságot. akár micsodás 
légyen a, mert a nélkül nem lehet igazán valo töredelmeség. >o 

K De ha annak el hagyásáért valamely kárban esnének, vagy beste-
lenségekre lenne., ollyankor el kellé hadgyni a vétekre vivö alkalmato-
ságot? 

F Akoron azt kell tselekedni a mit akristus mond, Ha ate jobb 
szemed, és ate jobb kezed meg botránkoztat tégedet. vájd ki szemedet. 15 

és vágd el kezedet; mert jóbb fél szemmel, és fél kézel. a mennyekben 
menni, mint sem a ge159\43b:\hennára. menni két szemmel. és kétt kézzel, 
matth. 5. 29. az Értelme ezeknek a szoknak, a; hogy ha valamely 
személy, vagy valamely dolog ollyan drága, és szükséges volna is né-
künk. mint a jóbb szemünk. vagy a jobb kezünk., de ha a vétekre 20 
vezetnek bennünket, meg kell azoktol válni. ha el akarjuk kerülni 
akárhozatot,. 

K De ha tellyeségel el nem lehet se hadgyni, se kerülni avétekre vivö 
alkalmatoságot. a mint etörténik azokal kik mások hatalma alat van-
nak. mit kell ollyankor tselekedni? 25 

F . Ol lyankor nagy erö t t ke l l 2 6 0 m a g u n k o n venni: nagy v igyázásban 
kell élni. és félteni kel magunkot. gyakorta kell imádkozni, és az alkal-
matoságot ell kerülni amenyiben lehet, és valamely okos gyontato 
papnak atanáttsán kell járni. 

6 Articulus. 
A Gyonásrol. és annak szükséges voltárol. 

K Mitsoda a gyonás? M 

F. A penitentzia tartonak büneiröl valo vallás tétele. mellyet meg 
vall a pap elött, hogy tölle penitentziát, és büneiböl261 valo fel oldozást 
nyerhessen, 

K szükségesé avéteknek meg gyonása? 

259 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
260 kell (vag) magunkon venni: 
261 buneiböl [Ékezethiba.] 
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F A kereszttség után tett262 halálos vétkeknek meg gyonása szüksé-
ges, hogy ha azokrol botsánatot akarunk nyerni, a mi pediglen a 
botsánando vétkeket illeti, azokot [44a:| jó és hasznos meg gyonni, de 
nem szükséges, mivel más modok altal is lehet azokert botsánatot 

5 nyerni263 s. Chrysos. hom. 9. supr. epist. ad hebr. s. hier. supr. Cap. 
10. de eccles. s.264 aug, supr. ps. 66. 

K Honnan tudgyuk mi, hogy szükséges ahalálos vétkek gyonása.? 
F Azt a szent irásbol, és atraditiobol tudgyuk. 
A szent irásbol, mivel a kristus azt mondá az apostolinak vegyétek 

10 a szent lelket., valakiknek meg botsattyátok büneiket.. meg botsátatnak 
nékiek, akiknek meg tarttyátok, meg tartatnak., joan. 20. 23. ezek a szók 
meg bizonyittyák szükséges voltát a gyonásnak., mivel apapok meg 
ncm tudhattyák mitsoda vétket kell meg botsátani, vagy meg tartani, 
'iogy ha nékik meg nem vallyák, Conc. trid. sess. 14. Cap. 5. 

15 A traditiobol tudgyuk azt; hogy akristus a fellyeb mondot szók által 
ida hatalmat a püspököknek, és a papoknak, hogy meg botsássák, 
vagy meg tarttsák, a kereszttség után tett vétkeket. erre valo nézve az 
anyaszent egy ház. mindenkor köteleségnek tartotta a gyonást, s. Chry-
sos. libr 3. de sacer. Cap. 5. s. hier. epist 1. ad heliodorum. s. ambr libr 

20 1. de penítentia. s. aug libr 20. de civitt Dei. Cap 3 s. Greg. hom. supr. 
Evang.265 

7 Articulus 
A Gyontato pap meg választásárol. 

K Meg leheté akár mely féle papnak gyonni? 
F Nem, mert nagy vigyázásal kell a gyontato papot meg vá266|44b:l-

lasztani, holot gyakorta, azon áll az üdveség, minden nap láttyuk azt, 
25 hogy nagyob része a keresztényeknek azért vész el. hogy nintsen ollyan 

okos és értelmes kalauzzok, a ki nékik meg mutassa veszedelemben valo 
léteket. hizelkedés267 nélkül. 

K Nem leheté nyugodalomban a lelkünk üsméreti, hogy ha jó szán-
dékbol véghez viszük mind azt, a mit agyontato pap mond, nem visgál-

30 ván azt. hogy ha ö okosé és értelmes? 
F A kristus azt mondgya, hogy mikor edgy vak, más vaköt vezet, 

262 tett (yet) halálos vétkeknek 
263 mivel más modok altal is lehet azokert botsánatot nyerni [Ke-

reszttel jelölt későbbi beírás világosabb tintával, a latin utalások után.] 
264 s. (aup) aug, supr. [A törlésben <p)-ből g-X. próbált javítani.] 
265 [Utána beírás világos tintával: heja vagyon] 
266 [A lap alján tollvonások.] 
267 hizelkedés [/—<i-ből javítva.] 
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mind a ketten averemben esnek. a jó szándék meg nem ment az oda valo 
eséstöl. illyen formában tarthatunk, hogy a gyontato pap tudatlansága 
miat el ne veszünk, mind azon által, a jó szándék, a melyel az edgyügyü-
ek követik, valamely tudatlan268 papnak. gyontatásában valo oktatá-
sát., nem üsmervén tudosabat,. az a jó szándék meg mentheti öket. 5 

matth. 15. 14. 
K A hiveknek, nem kellé meg nyugodni apiispököknek értelmes 

voltokon, a kik választtyák. és rendelik a gyontato papokot.? 
F Azt minden nap láttyuk. hogy a püspökök meg tsalatkoznak a 

választásban. a midön valaki beteg, azzal meg nem elégszik. hogy i° 
ollyan doctort hivasson. akinek a doktori süveget meg adták. hanem, 
a leg tudosabbat igyekezik választani, sokkal drágabnak kel tartani a 
lelki gyogyulást. a testinél. jaj is annak, aki ez iránt, valamely hizelke-
dést keres magának 

K Mitsodásnak kell tehát lenni edgy gyontato papnak.? 15 

F Tudosnak, értelmesnek. felebaráttyát szeretönek. és titkosnak kell 
lenni, tudni, és érteni kell néki az anyaszent egy ház szabot rendeit, 
azután, állandonak, és okosnak, hogy azokat |45a:| követesse. és szeje-
tesse. a mi atitkot illeti, azt minden tudgya. hogy mitsoda keményen 
kell néki azt meg tartani. s. Greg. pastoral. pars 1. Cap. 1. 20 

K Miképpen lehet az illyen gyontato papra szert tenni? 
F. Azt kérni kell az Istentöl. és szorgalmatoságal keresni, igazán valo 

meg térö szándékal.269 Catech. Conc. trid. pars. 2. sess. 73. 
K Mitt kell tselekedni mikor illyenre találtunk.? 
F Hálákot kell adni azért Istennek., és annak gondviselése és oktatá- 25 

sa alá kell magunkot vetni. 

8. Articulus 
A Lélek üsméret meg visgálásárol. és a gyonáshoz 

valo készületröl. 

K Miképpen kell a gyonáshoz készülni? 
F szorgalmatoságal kell meg visgálnunk alelkünk üsméretit. azaz, 

hogy figyelmeteségel. meg tekénttsük a lelkünk állapottyát., hogy azt 
meg üsmértethessük a gyontato papal. 30 

K szükségesé ez a meg visgálás? 
F Ez ollyan szükséges, hogy ha edgy halálos vétket el hagyunk a 

gyonásban, azért hogy magunkot jól meg nem visgáltuk. a gyonásunk 
haszontalan, és szenttség törés, de meg, nem kell minden kitsinért. 

268 tudatlan [r-a-ból? javítva.] papnak. gyontatásában valo < în) 
oktatását., 

269 szándékal. (Cathec) Catech. 
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kételkedni. avisgálásban., hanem azon legyünk. hogy illyen nagy dolog-
hoz figyelmeteségel lehesünk, és ahoz elegendö idöt vegyünk.270 |45b:| 

K Miképpen esmérhettyük meg a lelkünk állapottyát,? 
F A271 Szent léleknek segittségét, és világositását. kell kérni, 2. A fö 

5 vétkekröl., a jo erköltsökröl., az Isten. és az anyaszent egyház paran-
csolatirol, edgy szoval, a272 keresztényi hivatalainkrol, meg kell jol 
magunkat visgálni. mert edgy nap, ezekröl itéltetünk meg. meg kell 
tehát elöznünk a kristus itéletit, meg itélvén magunkot. valamint szent 
pál mondgya hogy ha mi meg itélnök magunkot, nem büntettetnénk 

'0 htentöl, 1 Cor. 11. 31. 
K Miröl kell föképpen magunkot meg visgálni.? 
F A mi rendünknek köteleségeiröl, a szokásban vett vétkeinkröl, és 

a szivünkben uralkodo hajlandoságokrol. 
K Tartozunké meg visgálni külön külön minden vétkeinket? 

15 F. Igen is, a mennyiben lehet, mert azokot tartozunk meg vallani a 
papnak, Conc. trid sess. 14. Cap. 5. 

K Hogy lehet emlékeznünk minden vétkeinkre? 
F Azt meg kell visgálni hogy mitsoda helyen jártunk, mitsoda szemé-

lyekel társalkodtunk. mitsoda dolgokban fogalatoskodtunk. visgályuk 
20 meg kivánságinkot, hajlandoságinkot, szokásinkot, 

K Mire kell vigyázni mind ezekben? 
F. Meg kell tekénteni hogy mitsoda vétekben estünk, gondolattal. 

szoval. tselekedetel. és el mulatásal, meg kel tudni a halálos vétkeknek 
számát, azoknak környül alló dolgait. hogy mitsoda okok, és alkalma-

25 toságok miat estünk mind azokban. mi következhetett mind azokbol, 
mi reánk, vagy másokra valo nézve, 

K Mit kell tselekedni midön jól meg visgáltuk273 minden tett vétke-
inket,? |46a:| 

F. 1. Meg kell az Istent követni szivünkböl, és botsánatot kérni, tölle 
30 vétkeinkért, 2. fel kel tenni magunkban hogy soha többé azokat nem 

tselekeszük, 3. azon kell igyekezni, hogy azokat el kerüllyük, és azokért 
magunkat meg büntessük. 

270 [A lap alján tollvonások.] 
271 A [Beszúrás.] 
272 a [Beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
273 meg visgáltuk (minden)> minden [Törlés a sor végén.] 
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9 Articulus 
Hogy mitsodasnak274 kell lenni agyonásnak. hogy jó légyen 

Az egész életünkröl valo gyonásrol. és hogy mitt kell 
tselekedni. midön apap elött le térdeplünk. 

K Miképpen lehet jól meg gyonnunk? 
F. Ugy hogy meg kell vallani minden vétkeinket, apapnak, azt pedíg, 

alázatoságal. edgyügyüségel. és okoságal. 
K Mitt értesz azon, hogy meg kell vallani minden vétkeinket? 
F Azt értem, hogy meg kell vallani legg alább az egész halálos 5 

vétkeket., azoknak számát, azoknak, külömb féle minémüségeit, és 
Circumstantiáit. 

K Mit értesz a külömb féle minémüségü vétken? 
F Azt értem, midön némelykor edgy vétek nagyob. mint mászor. ugy 

mint, meg lopni atemplomot., a szenttség törés, emás féle vétek. mint I0 

a közönséges lopás.. conc. trid. sess. 14. Cap. 5. Can. 7 
K Mit értesz az aggravans Circumstántián? 
F Értem27S azt. a mi egy szer a vétket sulyosabbá tészi, mint mászor; 

példának okáért. egy embertöl száz tallért loptak ell, a lópás nagyob, 
mint ha tsak egy tallert loptak volna, de még azt valamely szegénytöl 15 

lopták ell. már a vétek nagyob. mint.276(46b:| ha azt. gazdagtol lopták 
volna ell. 

K Miért kell meg vallani a vétkeket, azoknak számait, minémüsége-
it., és Circumstantiáit? 

F Mert a nélkül. a pap nem esmérhetné meg. aléleknek állapottyát. 20 

és nem adhatna. ahoz illendö orvoságot. 
K Hát ha nem emlékezhetünk. mindenröl; minek utánna magunkat 

jól meg visgáltuk volna? 
F Az Isten nem kiván lehetetlent, az el felejtet vétket ugy meg 

botsáttya., mint a melyet meg vallottunk, hogy ha, a277 feledékenység, 25 

nem a mi roszaságunktol vagyon. Conc. trid. sess. 14. 
K Hát ha a gyonás után. valamely vétek eszünkben jutna mit kell 

tselekedni? 
F Meg kell azt gyonni leg elsö alkalmatoságal. 
K Hogy ha jól meg nem278 visgálván valaki magát, vagy szégyenböl, 30 

vagy valamely más okbol, egy halálos vétket el hagyna a gyonasban. 
mit kellene tselekedni? 

274 mitsodasnak [ts-n-ből javítva.] 
275 Értem azt. [r-z-ből javítva.] 
276 [A lap alján tollvonások.] 
277 a ^m) feledékenység, nem a mi 
278 nem [Beszúrás.] 
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F. A gyonás haszontalan, és szenttség törés volna, tartoznék ujjolag 
meg gyonni, és penitentziát tartani a szenttség törésért, 

K Hát ha a gyonásban egy halálos vétket felejtenének ell. azert, mert 
nem tudták. hogy halálos légyen. a vétek. a gyonás haszontalan vol-

5 naé.? 
F. Hogy ha a279 tudatlanság halálos volna, a tudatlanságtol okozot 

feledékenység. a gyonást. szenttségtelenné tenné. hogy ha pediglen, a 
tudatlanság. bocsánando volna, a gyonás is jó volna |47a:] 

A tudatlanság. halálos, a midön. tunyaságbol, és szán szándékal 
10 mulattyák el. köteleségeknek meg tanulását. 

Botsánando pedíglen. hogy ha nem tunyaságbol. és nem szán szán-
dékal valo, vagy mikor a tudatlanság, nem nagy dologból álló. 

K sokan vannaké ollyanok. akik tudatlanságban élnek. a gyonás 
iránt? 

15 F Nem lehet arrol, rettegés nélkül. gondolkodni. kevés keresztény 
vagyon minden féle renden ollyan., aki vetkes tudatlanságban. nem, 
élne. a kötelesége iránt. kevés is vagyon ollyan akinek nem kellene 
tartani gyonásáért. és Communiojáért. 

Magyarázat. 
20 A te szán szándékkal valo tudatlanságod az oka. hogy magadot bé 

nem vádolod, vétkes hajlandoságodrol., ugyan ezért is ollyan papot 
keresz magadnak, a ki semmi kérdéseket ne tegyen. és absolutiot ad-
gyon. de az absolutio semmire valo., szenttség törésben is estél,,280 

talám apapod is. halálos állapotodban meg maradtál. azután. Commu-
25 nikálsz, az ujjab szenttség törés. 

K Mit értesz, az alázatoságal valo gyonáson.? 
F Azt értem, hogy alázatoságal kell meg gyonni. érezvén sullyát 

vétkeinknek, meg szánván, és bánván azokat. 
K Miröl lehet azt meg üsmérni. ha a gyonás nem alázatos?281 

30 F Arol. midön avétket szomoruság nélkül vallyuk meg, tsak ugy, 
mint ha valamely historiát beszéllenénk. midön magunkot menttyük, 
vagy282 másokot okozunk., midön a pap intesét, nem veszszük engedel-
meségel, az illyen forma gyonás nem alázatos s aug. supr. ps. 31. n. 
15.283 [47b:] 

35 K Mit értesz az edgyügyüségel valo gyonáson? 

279 a (feledékenység) tudatlanság [A javítás a törlés fölé írva.] 
280 estél,, [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
281 alázatos? [z-r-ből javítva.] 
282 vagy <̂v̂> másokot 
283 [A lap alján tollvonások.] 
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F. Azt értem, hogy a vétket meg kell vallani igazán, minden menttség 
nélkül, abbol se el nem vévén, se hozzája nem tévén. 

K Miröl üsmérhetni meg, hogy nem edgyügyüségel vagyon a gyo-
nás? 

F Hogy ha magunkat284 jobnak tétettyük. lenni, mint sem a mint 5 

vagyunk., vagy ha ugy bé hálozuk vétkeinket, hogy lehetetlen apapnak 
meg érteni. vagy ha ugyan azon is igyekezünk. hogy meg ne érthesse., 
és másra magyarázza, az illyen gyonás nem edgyügyüségel valo, de igen 
közönséges, és nagy vétek.285 Conc. trid. sess. 14. Cap. 5. 

K Mit értesz azon; hogy okoságal kell lenni agyonásnak.? I0 

F Azt értem, hogy tiszteséges szokal kell meg vallani a vétket. és nem 
kell a mások vétkeit elö hozni szükség nélkül. mondom szükség nélkül, 
mert adatik ollyan alkalmatosság., a melyben szükséges ki nyilatkoztat-
ni a más vétkit.,286 ugy mint, midön a magad vetkit tellyeségel ki nem 
terjesztheted, hogy ha tsak a máséról is emlékezetett nem tész. 15 

K Nagy véteké a, midön a gyonásunk haszontalan valo? 
F A szenttséget meg szeplösitvén, szenttség törést tselekeszünk. a 

mely irtoztato vétek.287 |48a:| 
K szükségesé némelykor. egész életünkröl valo gyonást tenni? 
F Vannak ollyanok, a kiknek szükséges, némellyek pedig. magokhoz 20 

valo okos gyanakodásbol tselekeszik. 
szükséges azoknak, a kik soha illendö képpen nem járultak, a peni-

tentzia tartásnak szenttségihez, az ollyanok nem térhetnek viszá az 
Isten kegyelmében. hogy ha életekröl valo gyonást nem tésznek.. 

A kik pediglen. magokhoz valo okos gyanakodásbol, tselekeszik., 25 

kételkedvén. az addig tett gyonásnak joságában. az ollyanok ha életek-
röl valo gyonást tesznek., igen hasznos dolgot tselekesznek. mind azon 
által, elöbször. tanatsot kel kérni. ez iránt a gyontato paptol. 

K Mit kell tselekedni, mikor a gyontato pap elött le terdeplünk.? 
F Alázatoságal kell az áldást kérni, azután. el kel mondani a Confité- 30 

ort. (gyonom a mindenhato Istennek). vagy deákul, vagy magyarul: 
mind addig a szóig. mea Culpa, az én vétkem.) ót meg állapodván., meg 
kell mondani mikor gyontunk meg utólszór, ha adtak volté absolutiot., 
ha végben vittüké a penitentziát. ha nem felejtettünk volté el valamely 
vétket., azután. a vétkeket el kell mondani, penitentziát kell kérni, és 35 

el kel végezni a Confiéort., töredelmeségel. azután288 figyelmeteségel 

284 magunkat <jobban^ jobnak 
285 [Utána későbbi beszúrás: héja] 
286 vétkit., [v - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
287 [A lap alján későbbi beírás világos tintával: heja vagyori] 
288 azután [n - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
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kel halgatni a pap in-289[48b:|tését. és engedelmeségel. jó szivel kell 
venni a penitentziát mellyet ád., az ö itéletire kell hagyni magunkot ha 
szinte e! halasztanáis az absolutiot.290 

10 Arűculus. 
Az Elégtételröl, és annak szükséges voltárol. 

K Miért ád apap penitentziát a gyonás után? 
5 F Mert szükséges hogy a hivek eleget tegyenek az Istennek vétke-

kért, mellyeket tettek. a kereszttség után. Conc. trid. sess. 14. Cap. 8.291 

tertul. de penitentia. Cap. 8. 9. 10. 11. s. Cypr. de lapsis. s. aug, hom. 
50. s. leo. epist. 91. ad theodorem. 

K Leheté az embertöl. hogy eleget tegyen az Istennek.? 
io F. Magátol nem lehet, de lehet a kristusal. edgyüt. aki eleget tett 

érettünk. és a mely elég tétel,292 tészi érdemesé a miéinket. 
K Ha a kristus eleget tett érettünk., a mi elég tételünk haszontalan.? 
F A kristus elég tétele kivül is eleget kel nékünk tenni az Istennek 

vétkeinkért., mert hogy meg nyerhessük büneinknek bocsánattyát, nem 
15 elég a, hogy a kristus eleget tett érettünk, mivel még a szükséges, hogy 

az ö elég tétele reánk illettessék, a pedíglen, tsak ugy lészen meg, hogy 
ha mi is eleget tészünk, az Istennek vétkeinkért., a menyiben lehet. 
töllünk. Conc. trid. sess. 14. Cap. 8. 

K. Nem volnaé illendöb az Isten joságához, és a kris-|49a:]tus elég 
20 tételének érdeméhez, ha azt mondanok, hogy a kristus elég tétele ollyan 

elégséges volt hogy a mi büneink az altal meg bocsátattak, és nem is 
tartozunk már. más elég tétellel? 

F. Szabad az Isten, ollyan formán meg engední nékünk, a mint néki 
téttzik, reánk illetvén. a kristus elég tételének érdemét., meg bocsát-

25 hattya vétkeinket, ha szinte azokért eleget293 nem teszünk is., ugyan igy 
is bánik a kereszttségben. de a penitentzia tartásnak. szenttségében, az 
igasságos, hogy az Isten meg ne engedgyen nékünk. valamég meg nem 
büntettyük magunkot. ez életben. a mi elégtételeinkel a kristuséval 
együt, mert mint hogy tsak az ollyan háláadatlanokért. rendeltetett a 

30 penítentziának szenttsége, a kik meg szegték. a kereszttségben tett 
fogadásokat., az igasságos, hogy azok aháláadatlanok. meg is büntet-

289 [A lap alján tollvonások.] 
290 [Utána későbbi beírás világos tintával: heja vagyon] 
291 Cap. 8. <Tel> tertul. 
292 elég tétel, tészi [tétel, második í-je sz-ből javítva. 
293 eleget <nem)> nem teszünk [Törlés a sor végén.] 
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tessenek,294 és erre valo nézve. az Isten is ugy botsáson meg nékik, hogy 
ök is a sok nyomoruságban. és szenvedésben. részesek legyenek295 ez 
életben, azért az örökös kinért, a melyet érdemlettek volna, Conc. trid. 
sess. 14. Cap. 8. 

K Mitsoda külömbség vagyon a kereszttségnek szenttsége, és a 5 
penitentziának szenttsége közöt, a mi abünnek botsánattyát illeti? 

F. A kereszttségnek szenttsége, meg botsáttya az egész vétkeket. 
akar mely nagyok legyenek azok, ugy a büntetést is. egészen,296 mind 
az ideig. mind az örökké valot, nem kötelezvén az embert, az büneiért 
valo elég tételre, A penitentia tartásnak szenttsége, meg botsáttya a 10 

vétkeket, az örökké valo bün297|49b:]tetést is meg botsáttya, de az ideig 
valot nem mindenkor, és a bünöst köteledzi. a büneiért valo elég 
tételre., ugyan ezért is nevezik a penitentziát. sullyos, és munkával valo 
kereszttségnek Conc. trid. sess. 6. cap. 14. et sess. 14. Cap. 2. de peniten-
tia. '5 

11 Articulus. 
A szent irásbol valo példák, a melyek meg bizonyittyák. 

az elégtételnek szükséges voltát. 

K Találunké valamely példát a szent irásban,298 a bünnek botsá-
nattyárol, hogy azért kelletet volna ez életben eleget tenni az Istennek.? 

F. Edgy nehányat találunk, láttyuk azt is hogy a kristus elött, 
avétkek meg nem botsátattak, másképpen, valamint mostanában is 
meg nem botsátatnak.,299 hanem a kristus elég tételének erdeme által, 20 

Az Izraéliták, Egyiptumbol valo ki szabadulások után, az arany 
bornyut imádák apusztában, és sokszor fel támadván., panaszolkodá-
nak az Isten ellen. az Isten meg botsáttá azt nékik a mojses kérésére, 
de hogy meg büntesse azokot300 a meg botsátot vétkeket., negyven 
esztendeig hagyá öket apusztában, és meg nem engedé, hogy bé men- 25 

nyenek a meg igért földre, 
szent David, házaság törésben. és gyilkoságban valo esetét. meg 

szánta, bánta, az Isten meg is botsáttá néki vétkeit., de Náthán proféta 
által. meg izené néki, hogy azokért a meg botsátott vétkekért. nehéz. 

294 büntettessenek, [tt-ss-böl javítva.] 
295 legyenek (,^ ez életben, 
296 egészen, ^akár-)> [Törlés a sor végén.] mind az ideig. (y) mind 

az örökké valot, 
297 [A lap alján tollvonások és beírások: A mely elég, erde Érettunk] 
298 irásban, <̂/̂> a bünnek 
299 botsátatnak., [Szóvégi t-n-bő\ javítva.] 
300 azokot [k-n-bő\ javítva.] 
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és alázatos szomoruságokot fogna301 |50a:| szenvedni büntetésül, az-
után. kevélységben esvén, az is néki meg botsátaték, de azonnal, három. 
napig tarto dög halál által meg büntetteték., 2. reg. 12. 10. 13. 14. 

K Valo hogy ki tettzik. mind ezekböl. a példákbol. hogy büntetésére 
5 vétkeinknek., el kell szenvednünk. mind azokat a nyomoruságokat, 

mellyeket az Isten küld mi reánk, de azokbol. kinem tettzik. hogy 
akarattal valo penitentzia tartásokat., és elég tételeket. kellene azokhoz 
tenni? 

F. Ez iránt valo példákot is találunk aszent irásban. David, egész 
'" életében siratá vétkeit. böjtöléseket tett, Ciliciumot hordozot., minden 

éttzakákon. imádkozni felkölt, noha ö király vala, és az Isten meg 
izente vala néki. a proféta által. hogy meg botsátotta volna vétkeit. nézd 
meg a 7. penitentzia tarto soltárokot. a 68. és a 118 soltárt. 

A Ninivé béliek példája nem aláb valo, Jonás ninivé városában 
'5 menvén, meg mondá nékik az Isten parantsolattyábol, hogy negyven 

nap mulva vétkekért az egész város el rontatnék. a Ninivé béliek, 
azonnal sákban öltözének, hamuval bé hinték magokat. erösen böjtölé-
nek, és kérni kezdék. az Isten irgalmaságát., aztot meg is nyerék., a 
kristus azt mondgya hogy ez a nép fel kéll ellenünk, az itéletkor. hogy 

20 ha öket nem követtyük, és hogy mindnyájan el veszünk,. ha penitentzi-
át302 nem tartunk. valamint ök tartottak, a kristus parantsolattya 
tehát, az akarattal valo elég tétel, ollyan formában, valamint a ninivé 
béliek tselekedének. joan. 3. 5. matth. 12. 41. luk. 11. 31.3 0 3 |50b:| 

A manasses király, és a béthuliai sidoknak példájokbol. meg láttyuk, 
25 hogy a böjtölésel, az alamisnával, és más egyéb jó tselekedeteknek elég 

tételivel engesztelhettyük meg az Isten haragját, és nyerhetünk botsána-
tot., nem tévén azokal semmi kissebséget. a kristus elég tételének, 
minthogy a fö, az ártatlan testben szenvedet az emberekért, szükséges 
azért hogy a bünös emberekis szenvedgyenek a fejeknek példájára, és 

30 bé tölttsék, szenvedésekel., akristus szenvedésének maradékát. a mint 
szent pál mondgya., Colos. 1. 24. Egész szivetekböl térjetek meg hozám. 
mondgya az ur, aböjtólesekben, könyhullatásokban.,30i és suhajtások-
ban hogy a házasok fel kelvén ágyokbol, böjtólyenek, penitentziát 
tarttsanak, a meg tartozkodásban. de azt egyenlö akaratbol kell tsele-

35 kedni. a mint szent pál mondgya. joel. prof. 2. 12. 16. joan. 3. 5. Colos. 
1. 24. 1 cor. 7. 5305 

301 [A lap alján, a bal sarokban egy vastag tollvonás van, mely a 
következő lapról itatódott át.] 

302 penitentziát [Második r-z-ből javítva.] 
303 [A lap alján egy vastag és két kisebb tollvonás van.] 
304 könyhullatásokban., [h - javítva olvashatatlan betűből; első 

a-ó-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
305 joan 3. 5 Colos. t. 24. 1 cor. 7. 5. [Utólag írta hozzá a már 

előzőleg leírt utaláshoz.] 



12. Articulus. 
Az Anyaszent egy háznak. régi rendelése szerént valo elég-

tételröl. A négy rend béli nyilván valo penitentzia 
tartásrol. 

K Az Anyaszent egy ház., adotté. mindenkor penitentziát azoknak, 
kik a kereszttség után tett vétkeket meg gyonták.? 

F Igen is. de azok a penitentziák, hol nagyobbak, hol kevesebek 
valának, a szerént, amint már. a vétek, vagy nagy, vagy kitsiny volt., 
eki is tettzik, az egész szent atyákbol.(51a:] 5 

K Miképpen viszik vala végben. azokat a penitentziákot? 
F. Vannak ollyan vétkek. a melyekért., nyilván kelleték penitentziát 

tartani, meg ollyanok vannak, a melyekért különösön. tartának peni-
tentziát. 

K Miben állott. arégi idöben, anyilván valo penitentzía tartás.? 10 
F sok féle probákon. kelleték által menni., amelyek, egy nehány 

esztendökíg tartottanak. és némelykor holtig., a mint ekitettzik. a régi 
Conciliumokbol. és a szent atyák irásibol., ez a proba, nem volt egy-
aránsu formában mindenüt, de306 mindenüt egyaránt tartották. azt, 
hogy a penitentzia négy307 rendre volt osztva, a melyeken által kelletet 15 
menni a bünösnek, a kik az elsö rendben voltanak, azokot nevezték 
siroknak, a második rendben lévöket. halgatoknak, aharmadik rend-
ben lévöket, le boruloknak, a negyedik rendbélieket jelenlévöknek, 
(Consistentes.). Cardi. bona libr 1. de liturg. Cap. 17. 

Midön valamely bünös. magában szálván., penitentziát akart tarta- 20 
ni, annak kételen volt, a templom ajtaján kivül le térdepleni, mint308 

ollyannak., a ki nem volt érdemes a templomban bé menni, és kérni 
kelletet azokot kik mellette el mentenek., hogy imádkozanak érette, 
evolt az elsö rendenlévö penitentzia tartás, az illyeneket hitták sirok-
nak. s. basil. 2 epist Canon., ad amphilo.309 25 

sok idö mulva, a penitentzia tartokat azután bé botsátották, a 
templomban. az ajtohoz, leg közeleb valo helyre., a hon-310|51b:|nét, 
halgatták. a tanitásokat, prédikáciokot., de a közönséges könyörgése-
ken jelen nem lehettek. ezeket nevezték halgatoknak, s. Greg. tauma-

306 de (e^ mindenüt egyaránt 
307 négy r̂észre^> rendre [(rész-^ sor végén, <(re^ sor elején törölve; 

rendre - (je) fölé írva, a sor elején, részben a margóra.] 
308 mint [mindből javítva;] ollyannak., a ki nem [nem - beszúrás;] 

volt [ol - javítva.] 
309 amphilo. [a-e-b&W javítva.] 
310 [A lap alján tollvonások.] 
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tur,311 epist. Can. 11. s. basil. Can. 56. s. Greg de Niss. epist. ad 
letoium. 

A312 második renden lévö penitentzia tartoknak., szabad volt 
atemplomban., a közönséges könyörgéseken313 maradni. és még a 

5 misén is, az Évangyélium végiig. de azután, atemplombol ki kelletet 
menniek, mint ollyanoknak., kik nem érdemlették jelen lenni a szent 
áldozaton, de minek elötte ki küldötték volna öket. a templombol; 
imádságokat mondottak érettek., és az imádság alat. a templom köze-
pin le borulva valának, az egész nép elött, ezen renden lévöket nevezték; 

10 le boruloknak. vagy tsak penitentzia tartoknak. Conc ancyr. Can. 16. 
A harmadik rendnek vége felé, a mint eki tettzik a régi Conciliumok-

bol., a penitentzia tartoknak solemnis absolutiot adtanak., azután 
szabad volt nékik. jelen lenniek a könyörgéseken.314 és a szent áldoza-
ton, de nem Communikálhattanak. mind addig valamég. a penitentzia 

15 tartás negyedik rendének. szabot idejét ki nem töltötték,. a mely negye-
dik rendet, nevezték, jelen lévök rendének. Conc ancyr. can 4. Conc. 
Nicae: Can. 12. s. basil epist. ad amphilo. 

K Miképpen éltenek ezek. penitentzia tartásoknak ideje alatt? 
F Minden féle mulattságot, és hivatalt el kelletett nékiek kerülni, leg 

20 gyakrabban315 vizzel, és kenyérel böjtöltenek.. alamisnát adtak, gya-
korta imádkoztak. [52a:| 

A mi pedíg azt tekinti, hogy mitsoda vétkekért. kelletet közönsége-
sen. és nyilván valo penitentziát tartani., ezen a theologusok magok 
közöt meg nem egyeznek, némellyek azt tarttyák. hogy minden halálos 

25 vétekért. nyilván valo penitentziát tartottanak, némellyek, hogy tsak. 
a nyilván valo vétekért. tartottanak. nyilván penitentziát. némellyek 
meg azt tarttyák hogy ezen három vétekért, ugy mint. aházaság töré-
sért, a gyilkoságért, és a bálványozásért, tartoztanak. nyilván peniten-
tziát tartani316 akik eröl bövebben. akarnak. tudni. meg láthattyák az 

30 ollyan auctorokban a kik erröl irtanak., 

311 s. Greg. taumatur, [r-í-ből? javítva.] 
312 A <(harmadik) második [A javítás a törlés fölé irva, világosabb 

tintával;] renden [második e-o-ból javítva.] 
313 könyörgéseken [Szóvégi k-d-bőY! javítva.] 
314 könyörgéseken. [ny-n betűje g-bő\ javítva.] 
315 gyakrabban [kr-b-bö\ javítva.] 
316 penitentziát <(tartani) akik [A sor eleji törlés tévedés, így a 

mondat értelmetlen.] 
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13 Articulus 
Hogy mitsoda okra valo nézve rendelte. és rendeli. az 

Anyaszent egy ház. a penitentzia adást. 

K A régi idökben, miért adot az anyaszent egy ház oly kemény 
penitentziákot? 

F 1. Azért, hogy az által eleget tegyenek az Isten igasságának 2. hogy 
az illyen példákal, meg tartoztassa a hiveket. a vétekben valo3 '7 eséstöl. 
3. hogy annál is inkáb, meg utáltassa vélek a vétket. 4. közönséges jora 5 

valo nézve, 5, hogy ne engedgye. az illyen szent keménysége által. 
abünösnek, ismét viszá térni avétekre. 6. hogy az ollyan nehéz. és 
hoszas proba után., bizonyosabb lehessen valoságos meg téréséröl. s. 
Cypr. de lapsis. s. leo. epist 91. s. basil. epist ad amphilo. Can. 39. Conc. 
trid sess. 14. Can. 8. et Can. 17.318[52b:] io 

K kivánnyaé azt az anyaszentház.,319 hogy mostanában is azon régi 
penitentziákot adgyák.? 

F Nem, mert az anyaszent egyház. fiainak gyengeségekre valo nézve, 
sokat el hagyot ez iránt a régi szokásiban,320 meg engedi hogy ne 
adgyanak oly hoszas. és sulyos penitentziákot, 15 

De mind azon által, az anyaszent egy ház. apenitentzia tartást, 
mostanában is szorosan akarja meg tartatni. ha ollyan formában nem 
is mint az elött., mivel azt parantsollya hogy a nyilván valo vétekért, 
nyilván valo penitentziát tarttsanak, azt is hadgya keményen, a gyonta-
to papoknak, hogy a penitentzia adásban, amenyiben lehet, arégi sza- 20 
bot rendekhez, és a szent atyakhoz alkalmaztassák. magokat., vigyáz-
ván a véteknek nagyságára, a penitentzia adásban. Conc. trid. sess. 24. 
cap 8. sess. 14. Cap. 8 

K Lehetö dologé a penitentziát avétekhez képest intézni? 
F Hogy ha el választanok. a mi elég tételeinket, akristus elégtételétöl. 25 

tsak aleg kiseb vétekért321 valo leg nehezebb, és leg sulyosab penitent-
zia tartás. semmire valo volna., de a kristus elég tételéhez tévén a 
miéinket, lehet valamenyiben, a penitentziát a vetekhez intézni..322 

K Mit mondhatni hát. az ollyan papok felöl. akik nagy vétekért is., 
kevés penitentziát adnak? 30 

F. A szent atyák. az elött, mint egy kegyetlenségnek, és mint egy 
gyilkoságnak tartották a papoktol. hogy ha avétekhez nem intézték a 

3 : 7 valo eséstöl. [v-e-ből javítva.] 
318 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
319 anyaszentház., [így ritkán fordul elő.] 
320 szokásiban, (2.~) meg engedi [Törlés a sor elején.] 
321 vétekért [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
322 [Utána későbbi beírás világos tintával: heja vagyon] 
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penitentzia adást. s. Cypr. de lapsis. mostanában is hasonlot mondhat-
ni. a Tridentinumi Con|53a:]cilium, azt tanittya. hogy ollyan állapot-
ban a pap. nem hogy abünöst fel oldozná, de magat kötözi meg, 
és részesül vétkében. sess. 14 cap. 8. s. ambr. libr 2. de penitentia. 

5 Cap. 9. 
K Mitsoda féle penitentziát kell hátt adni atridentinumi Concilium 

szerént.? 
F ollyat, a mely büntetésül, és orvoságul légyen avéteknek, orvosá-

ga. a véteknek323 akor, a midön nem engedi, és meg oltalmaza. a 
10 bünöst, a vétekben valo eséstöl, ugy mint, a magános élet, a jó könyvek 

olvasása,. és a rosz alkalmatoságok el kerülése által,. büntetése pedig 
avéteknek az ollyan penitentzia, a mely nehéz, meg aláztato, és avétek-
hez hasonlo nagyságu., ugyan erre valo nézve is nevezi a tridentinumi 
gyülés., az egész szent Atyák után., a penitentzia tartást. sulyos, és 

15 munkával valo kereszttségnek, sess.14:324 Cap.8. sess.6. cap.14. 

14. Artkulus. 
A penitentiális szabot rendekröl. 

K A papok mire vigyáztak. az elött, a penitentzia adás iránt,? 
F Tartoztanak követni szorgalmatoságal. apenitentziális szabot ren-

deket, ugy mint, az anyaszent egy ház parantsolatit. a penitentzia iránt,. 
erre valo nézve. kelletet nékiek, azokat tudni. s.Celest 1. Epist.3. 

20 K szükségesé azokat tudni mostanában? |53b:| 
F. A papoknak. igen is kell tudniok, a hiveknek, pedig jó, és hasznos 

ha tudgyák,325 

K Miért kell. a papoknak tudni a penitentziális szabot rendeket? 
F. Hogy amenyiben lehet, azokhoz alkalmaztassák. magokat, azért 

25 hogy meg értethessék. másokal. mi modon büntették meg az elött 
avétket, 

K Miért jó. és hasznos. hogy a hivek is tudgyák azt? 
F Azért. hogy meg láthassák, miképen bánt volna vélek az anya 

szent egy ház. az elött. és hogy erre valo nézve inkáb meg térjenek, és 
30 penitentziát tarttsanak. 

K Ezek a szabot rendek sokáig valánaké szokásban.?326 

F. A Deák anyaszent egy házban. továb voltanak ezer esztendönél., 

323 a véteknek <,) akor, 
324 sess. 14: [4-2-ből javítva.] 
325 tudgyák, <?> 
326 szokásban.? [á-o-ból javítva.] 
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a görög anyaszent egyházban. még mostanában is szokásban vannak. 
in fine decret Grat327 

A penitentiális szabot rendek rövideden. 
Azért hogy ahitett meg tagadta valaki., tiz esztendeig valo penitent-

ziára kénszeritetettt.328 5 
Azért. hogy a jövendö mondohoz ment, vagy valamely babonaságot 

tselekedet; ött esztendeig valo penitentziára. 
Azért hogy szánszándékal. káromkodot, és hamisan meg esküdöt, 

negyven napig. száraz kenyerel. és vizel. valo böjtre, és hét esztendeig 
valo penítenziára. I54a:» 'O 

Azért hogy másokot is. hamis esküvésre kénszeritett, hasonlo peni-
tentziára.,329 

Azért hogy történetböl. az Isten nevére hejában meg esküdöt, elö-
ször, hét napig, kenyérel, és vizel valo böjtre, masodszor tizen ött napig 
valo hasonlo böjtölésre. 15 

Azért hogy nyilván káromkodot. az Isten, a Boldogságos szüz, vagy 
a szentek ellen. hét vasárnapokon egy más után. a templom ajtaján 
kivül, le kelletet terdepleni az egész mise alat., és a hetedik vasárnapon, 
mezitláb. és a nyakán egy kötélel. kelletet misét halgatni, a hét vasárnap 
elött valo péntekeken., kenyérel, és vizel böjtölt, és ezen idök alat 2o 
atemplomban nem volt szabad menni, 

Azért hogy vasárnap. vagy innep nap. szükség nélkül dolgozot, 
három napig kenyérel, és vizel valo böjtre. 

Azért hogy szükség nélkül.. vasárnapon utra indult. hét napig valo 
penitentziára. 25 

Azér t hogy a t emplom elött tánzol t , , v a s á r n a p . 3 3 0 vagy innep nap . , 
h á r o m esztendeig valo peni tentz iára . 

Azért . hogy a t e m p l o m b a n . az Isteni szolgálat a lat beszélt. tiz nap ig 
valo böj t re , kenyérel , és vizel. 

Azér t , hogy husvéto t , p ü n k ö s d ö t , és ka rá t son t . , nem a l a k o hellyin 30 
lévö p a r o c h i á b a n szentelte. , hogy ha beteg n e m volt . ke- 3 3 1 [54b: lnyérel , 
és vizel tiz nap ig va lo böjtölésre. 

Azér t hogy a nagy böj tö t meg szegte. va lahány n a p o t meg n e m 
böjtölt, mindenik napért., hét napi böjtöt. 

Azert hogy a kántort meg nem böjtölte, kenyérel, és vizzel, negyven 35 
napig valo böjtölésre 

327 in fine decret Grat [Későbbi beírás világosabb tintával.] 
328 kénszeritetett. [é-a-ból, vagy o-ból, ri-n-bő\ javítva.] 
329 penitentziára., [A második / pontját tévedésből a z fölé rakta ki, 

majd áthúzta.] 
330 vasárnap. [v-o-ból vagy a-ból javítva.] 
331 [A lap alján tollvonások.] 
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Azert hogy valamely átkot mondot. apja., vagy anya ellen, kenyérel, 
és vizel. negyven napig valo böjtölésre. 

Azért hogy öket meg szidta, három esztendeig valo penitentziára, 
Azért hogy öket meg ütötte, hét esztendeig valo penitentziára 

5 Azért hogy fel támadot, püspökje, pásztora, vagy apja ellen. egy 
klastromban. holtig valo penitentziára 

Azért. hogy püspökének. oktatását, parantsolattyát. meg nevette, 
vagy meg tsufolta., kenyéret, és vizel. negyven napig valo böjtölésre. 

Azért hogy egy papot meg ölt, hétt esztendeig valo penitentziára. 
10 Azérl hogy terhben escsének negyven napja után. azon igyekezet 

hogy idétlent szüllyön, három esztendeig valo penitentziára. 
Azért hogy gondatlanságbol. meg hagyta halni gyermekét.332 ke-

reszttség nélkül, harom esztendeig valo penitentziára. a melyek közü! 
egy esztendöt. kenyérel: és vizcl kcllctcl mcg böjtölni. |55a:| 

15 Azért hogy szánszándékkal. egy embert meg ölt, holtig valo peniten-
tziára. de idővel. hétt esztendöre hagyták 

Azért hogy valakinek halálára igyekezet, ha azt vegben nem vihette 
is, annyi idöre valo penitentziát, mint ha meg ölte volna, 

Azért. hogy valakit meg öletet hamis vádolásával, annyi idöre valo 
20 penitentziát. mint ha maga ölte volna meg. 

Azért hogy történetböl valakit meg ölt. gondolván ötet valamely vad 
állatnak lenni. kenyérel, és vizel. negyven napig valo böjtölésre., és ött 
esztendeig valo penitentziára. 

Azért hogy valakit meg sebesitet. ha a seb veszedelmes, negyven 
25 napig kenyérel, és vizel valo böjtölésre., és esztendeig valo peniten-

tziára. 
Azért. hogy meg ütötte felebarattyát. haragbol. ha szinte meg nem 

sebesitette is., kenyérel, és vizel., harmad napig valo3 3 3 böjtölésre, hogy 
ha azt egy Cléricus tselekedte. tizen nyolcz holnapig valo penitcntziára. 

30 Azért hogy gyüiölségben élt felebaráttyával., kenyérel és vizel valo 
böjtölésre. mind annyi idcig. még a gyülölség tarlot. 

Azért hogy gyülölségben élt felebaráttyával., kenyérel, és vizel valo 
gol \ iszá kcll adni. kenyérel. és vizcl. háromszor. negyven napt'g valo 
böjtölésre, és hétt esztendeig valo penitentziára.334 |55b:| 

,5 Azért. hogy valamely réliquiákot lopot. azokot viszá kel adni, és3 3 5 

hétszer, negyven napig valo böjtölésre. 

332 gyermekét. [g-k-bófí javítva.] 
3 3 3 harmad napig valo ^penitentziára,) böjtöiésre, 
3 3 4 [A lap alján tollvonások.] 
3 3 5 és (heiy hétszer, 
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Azért. hogy ezüst vagy arany336 edényeket lopot a templombol; 
négy anyit kel viszá adni helyette. és hét esztendeig valo penitentziára. 

Azért. hogy a templomot fel égette. vagy az égetésben részes volt. 
a kárt meg kell fizetni, és tizen ött esztendeig valo pemtentziára. 

Azcrl hogy aholt testekröl. valamit el lopot. hétt esztendeig valo 5 

penitentziára, és azok közül hármat, kenyérel. és vizel valo337 böjtö-
lésre. 

Azért hogy valamit meg tartott abbol. amit a templomra adtak, 
kenyérel, és vizel. negyven napig valo böjtölésre; 

Azért. hogy ha valamely nagy dolgot lopot el. hétt esztendeig valo 10 

penitentziára, hogy ha Clericus. ött esztendeig338 vato penitentziára. 
hogy ha világi. és viszá kell adni a339 lopot joszágot. 

Azért, hogy egy szer, vagy kétszer lopot. ámbár kevés dolgot is, 
esztendeig valo penitentziára. 

Azért. hogy meg találván a más joszágát. viszá nem adta., annyi 15 

penitentziát mint ha el lopta volna. 
Azért hogy usorát vett, három esztendeig valo340 penitentziára, 

egyet azok közül. kenyérel, és vizel valo böjtölésre. [56a:lAzért. hogy 
egy szabad személyel paráználkodot., három esztendeig valo penitent-
ziara. 20 

Azert hogy egy aszszony, házaság törésben eset. tiz esztendeig valo 
penitentziára 

Azért hogy a felesége házaság törését meg engedte, holtig valo 
penitentziára. 

Azert hogy egy házas aszszonyal vétkezet., maga nem lévén házas. 25 

hét esztendeig valo penitentziára. 
Azért hogy kétt egy testvér személyel vétkezet., holtig valo penitent-

ziára. 
Azért. hogy a második ágon lévö atyafiával vétkezet., holtig valo 

penitentziára. 30 

Azért hogy természet ellen valo341 vétket tselekedet., tizen ött esz-
tendeig valo penitentziára. 

Azért hogy meg kendözte magát. hogy a féríiaknak tessék. három 
esztendeig valo penitentziára. 

Azért hogy hamis tanu bizonyságot tett. hétt esztendeig valo peni- 35 

tentziára. 

336 arany (mn) [?] edényeket [n - megkezdett k-bó\ javítva.] 
337 vizel valo <penitentziára.> böjtölésre. 
338 esztendeig [Szóvégi e-ö-ből javítva; ig helyén elkenődött a tinta.] 
339 a <p> lopot 
340 valo <böjtölésre,> penitentziára, 
341 valo <ve> vétket [Tollhiba.] 
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Azért hogy hamis mértékel élt. akárt viszá adván. husz napig valo 
böjtölésre. kenyérel, és vizel. 

Azért hogy embert szollot. hét napig valo böjtölésre, kenyérel és 
vizel. 

5 Azért. hogy egy aszszony, férfiu köntösben öltözöt, és a férfiu. 
aszszony köntösben három esztendeig valo penitentziára.342|56b:| 

Az ollyanok. a kik nem böjtölhettenek, vagy alamisnával. vagy más 
jó tselekedetekel vitték végben. 

in decret Gratian. 

15 Articulus 
Az elégtételi tselekedetekröl. 

'<> K Mitsoda tselekedetek azok. amelyek által, büneinkért eleget te-
szünk. az Istennek? 

F. Azok közül némellyek az imádsághoz tartoznak, némellyek a 
böjthöz, némellyek az alamisnálkodáshoz. valamint raphael angyal 
mondá tobiásnak343 

15 K Mellyek az imádsághoz tartozo elégtételi tselekedetek.? 
F. 1. midön az Istennek ajánlyuk tselekedeteinket, testi vagy lelki 

nyomoruságinkot, szenvedésinket,, 2. szoval vagy elmével valo minden 
féle imádságok, 3. az Isteni szolgálaton valo jelen iétel, 4. a szent 
dolgokrol valo olvasások, 

20 K Mellyek a böjthöz tartozó tselekedetek?344 

F A testnek minden féle sanyargatása, ugy mint a Cilicium,a kemény 
ágy, minden féle gyönyörüségektöl valo el, távozás. az elmének sanyar-
gattatása, mikor a magunk akarattyát nem követtyük, hanem a másét. 
mikor az Istenért el szenvedgyük a meg aláztatást, és a bestelenséget 

25 [57a:] 
K Mellyek az alamisnálkodáshoz tartozó tselekedetek?345 

F Az alamisnához. foglaltatik minden irgalmaságbéli tselekedet, 
akár lelki, akar testi légyen az, erröl már346 szollottunk az elsö szakasz-
ban. 

30 K Meg kellé elégedni azal a penitentziával. mellyet a pap ád, nem 
tselekedvén annál többet? 

40 
7 

342 [A lap alján tollvonások és beírás: 1 
280 

343 valamint raphael angyal mondá tobiásnak [Utólag írta be a 
Felelet végére.] 

344 tartozó<[k)>? tselekedetek [tselekedetek - utólag írta a Kérdéshez.] 
345 tartozó(k)? tselekedetek [L. az előbbi jegyz.] 
346 már [r-/-ből javítva.] 
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F Igen is jó még ahoz többet is adni. tsak okoságal légyen, ez iránt 
hasznos347 tanátsot kérni apásztortol. 

K Mitsoda penitentziák leg hasznosabbak. azoké, melyeket mik348 

adunk magunknak. vagy azok. amelyeket a pap ád nékünk? 
F. A kétt egyaránsu penitentzia közöt, hasznosab, és érdemesebb. 5 

amelyet a pap ád nekünk.34" 

16. Articulus 
Hogy mitsoda igyekezetben. vagy szándékban kell lenni, 

hogy az elégtétel hasznos légyen. 

K Mitsoda szándékban kell lennünk. hogy eleget tehessünk az Isten-
nek? 

F Nem kell semmi hajlandoságal lenni avétekhez, azaz, bánnunk kell 
annak tselekedetit., fel tévén valoságal magunkban. hogy többé azt 10 

nem tselekeszük, 
K Az ollyanok, kik még halálos vétekben esnek, kik azt nem bán-

nyák, és akik még fel sem tették magokban, hogy azt többé350|57b:| 
nem tselekeszik, de sött még semmi erőszakot sem vesznek mago-
kan.,351 az illyeneknek tehát penitentzia tartások haszontalan.? 15 

F. Igen is, sött még vétkes, mert kétt szinü, 1 mert az ollyan, mint 
egy jádzik az Istennel., aki ollyan vétkekért, kér botsánatott, a melyeket 
szereti, és el hagyni nem akarja. s.aug, hom.41. 2. valamely penitentzia 
tartás. nem a szivnek meg téréséböl származik, a nem igazán valo, 
nintsen tehát meg térés azokban. kik a vétket szeretik. és azt el nem 20 

akarják hagyni, ez igy lévén az ö penitentzia tartásokkal., nem hogy az 
Isten haragját meg engesztelnék, de söt azt352 fel ingerelik. 

K leheté ezt a feleletett meg bizonyittanod a szent irásbol? 
F Lehet, mivei a szent irás azt mondgya, hogy a hamisaknak ajándé-

ka., nem kedves az Isten elött., meg is veti az ö áldozattyokot. nem is 25 

szenvedheti azokat; hogy a vétekben lévö böjtölö, ha abban sokszor 
esik, semmi hasznát nem veszi meg alázásának., és hogy senki meg nem 
halgattya könyörgését. Isai.353 1. 10. Eccl.24.31. prov.28.9 s.aug. ma-
nua. ad laurent Cap,70.354 

347 hasznos [ö-o-ból javítva.] 
• 348 mik adunk [!] 

345 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
350 [A lap alján tollvonások és beírás: Azok kö] 
351 magokan., [így!] <jl)> az illyeneknek 
352 azt <m> fel ingerelik. 
353 Isai. <1 10> 1. 10. [Tollhiba.] 
354 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
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17. Articulus 
A purgátoriumrol. 

K Tsak az élö hivek tehetneké eleget az Istennek [58a:| az ideig valo 
szenvedésel avétekért? 

F. Azok kik a kegyelemben meg halván, az Istennek valo elég tétel 
nélkül, ahok purgátoriumban mennek. hogy vétkekböl meg tisztittassa-

5 nak. Conc.trid.sess.6. Can.30. 
K Mitt értesz apurgátoriumon.? 
F. Azt a szenvedést értem, melyet szenvednek alelkek ez élet után. 

hogy meg tisztulván mennyekben mehessenek 
K Mitsoda tisztaság kivántatik a meny országban valo menetelre? 

10 F Nem kell semminémü vétekben lenni. még tsak botsánando vétek-
ben is. és mentnek kell lennia z ideig valo szenvedéstöl, mert oda semmi 
tisztátalan bé nem mégyen: és hogy oda bé vétessék, nem kell adoság-
ban lenni. valamint a kristus tanittya. matth.5.25. apoc.21.27. 

K Honnan tudgyuk mi azt. hogy purgátorium vagyon.? 
15 F A szent irásbol, és atrádiobol. Elöször, a makabéusok könyvéböl 

láttyuk. hogy igen szent, és hasznos dolog ahalotakért imádkozni. hogy 
hünökhöl meg szabadullyanak. 2 mach.12. szent pál. timotheushoz irt 
levelének 1 részében. azt mondgya. onésiforusrol., hogy az ur adgya 
meg néki, hogy nyerjen irgalmaságot az urnál, az utolso napo., a negyedik 

20 résziben láttyuk pedig. hogy onésiforus meg holt volt már, mivel szent 
pál. tsak a háza népit köszönti, holot nem lehet a halotakért imádkozni. 
ha a purgátoriumot nem tarttyák. |58b:| 

2. A kristus azt mondgya., hogy vannak ollyan vétkek, amelyek sem 
ezen, sem a más világon355 meg nem botsátatnak, matth. 12. 31. 

25 vannak tehát ollyan vétkek, a mellyek. tsak a más világon botsátatnak 
meg., ezt szent agoston is igy tarttya, de Civit. Dei. libr. 21. Cap. 24. 

3. szent pál azt mondgya hogy némellyek a hivek. közül. a tüzön 
mennek által, az üdveségre, szent ágoston, és a több szent atyák. ezt 
a purgatoriumra értik. 1. Cor. 3. s. aug. supr. ps. 37. n. 9:356 s. ambr. 

30 serm. 20. supr. ps. 118.. s hier. libr. 2. Contr. jovini. 
A purgátoriumrol valo traditioban nem lehet kételkedni. az egész 

világon levö357 anyaszent egy házban. ezt mindenkor igy tanitották. a 
kristustól fogvást. és ezt meg lehet bizonyitani. minden saeculumokban 
lévö szent atyákbol,358 a görögök is. ez iránt mindenkor meg egyezte-

35 nek a Romai anyaszent egy házal; nézd meg, az ide fellyeb Citált szent 

355 világon [i-e-ből? javítva.] 
356 n.9: [9.-J-ból javítva.] 
357 levö (traditioban)> anyaszent egy házban. 
358 atyákbol, [k-b-bő\ javítva.] 
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atyákot.. szent ágoston kéri mind azokot, kik az ö gyonásit olvasák, 
hogy az ö anyáért imádkozanak. 

K Miböl áll, a purgátoriumban lévö szenvedés? 
F. Az anyaszent egy ház. nem végezet se annak nagyságárol, se 

hoszas voltárol, hanem tsak azt tudgyuk. hogy vagyon purgátorium, 5 

és hogy a szenvedés. hasonló |59a:| nagyságu a vétekhez. 
K Miért nevezik ezt a szenvedést purgátoriumnak.? 
F Mert szükséges hogy a lelkek meg tisztitatván., tisztán mehessenek 

meny országban s. basil. Cap. 9. supr. Isai. 
K vagyoné valami vigasztalások. az ót lévö lelkeknek? 10 

F Abban nem lehet kételkedni, hogy ne volna, mert az Istennek 
eleget tévén, ötet szeretik, ötet még meg is láttyák, és birni fogják, ez 
a reménség pedig vigasztalás nékik. 

K Az ót lévö lelkeknek. leheté valamely359 könyebülést venni? 
F. Az anyaszent egy ház. mindenkor azt tartotta. hogy lehet. az 15 

imádságok, alamisnák, és fö képpen. a szenttséges Mise áldozattya 
által. tertull. de monogam. s. Chrysost. hom. 41. supr. 1 epist. ad Cor. 
s. ambr.360 serm. supr imper. valentin. et theodos. s. hier. epist. 26. ad 
pammachium.. s. aug. manua. ad laurent cap. 110. libr. 9. Conc. 3. 
Carthag. Can. 29. 2<> 

K A purgátorium, fogé mindenkor tartani? 
F Világ végezetig fog tartani. akoron. nem lészen más hely, hanem 

tsak meny ország, és pokol. s. aug. libr. 21. de Civit dei. Cap. 24. 

18. Articulus. 
Az Indulgentiákrol. 

K Midön3 6 1 az Istennek eleget nem tettünk büneinkért, vagy ha 
ollyan állapotban vagyunk, hogy eleget nem tehetünk, vagyoné [59b:J 25 
az anyaszent egy házban valamely mód, a mely által. azt bé tölthessük? 

F. Igen is bé tölthettyük. elégtételeinket, az anyaszent egyháznak 
indulgentiája által., vagy a hiveknek könyörgések. és jó tselekedetek 
által. s. ambr. libr 5. supr. s. luc-.362 num. 92. et de penitent libr. 2. Cap. 
10. 30 

K Mit értesz az indulgentián? 

3 5 9 valamely ^vigasztalást venni,^> könyebülést venni? 
3 6 0 s. ambr. ^supr) serm. supr 
3 6 1 Midön [d - megkezdett fc-ból javítva.] 
3 6 2 s. luc. (n) num. 92. [Törlés a sor végén;] et de penitent [d-p-ből 

javítva.] 
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F Ertem azt a kegyelmet, a melyet tészen az anyaszent egy ház, a 
bünösel. el engedvén néki egy részit. az ideig valo büntetésnek. a melyet 
adott volna néki másként büneiért. 

Magyarázat: 
5 Mondám, azt a kegyelmet. a melyet tészen az anyaszent egy ház, egy 

bünösel, mert363 minden indulgentia supponit peccatum, mivel, ha 
vétkünk nem volna, szükségünk sem volna, se a botsánatra, se az 
indulgentiára. 

Mondám azt is, Elengedvén néki egy reszit az ideig valo büntetésnek, 
10 a melyet adot volna néki. másként364 büneiért. ez az ideig valo büntetés. 

amelyet el enged az indulgentia, nem más, hanem.365 az a penitentzia, 
a melyet látunk a penitentiális szabot rendekben, a mellyekröl ide 
fellyeb szollottunk, 14. artic. 

Már azt meg magyaráztuk. a 14. artic. hogy az Isten. kivánnya azt 
15 a bünöstöl. hogy az ideig tarto szenvedésekel eleget tégyen az ö igassá-

gának, a kereszttsége után [60a:] tett büneiért, a mely igasságnak. ha 
eleget nem tészen ez életben, a purgátoriumban fog eleget tenni, ugyan 
ennek az elégtételnek szükséges voltára valo nézve. ád az anyaszent egy 
ház penitentiát abünösnek. ennek apenitentziának pedíg végben vitele, 

20 tsak akor menti meg a bünöst az Istennek valo elégtételtöl, amidön, 
a penitentia hasonlo nagyságu a vétekhez. amint már ezt. ide fellyeb 
meg mondottuk, a penitentia tartások sokal inkáb meg egyeztek a 
vétkek nagyságival. amidön. a penitentiális szabot rendek szokásban 
voltanak, mint sem mostanában. erre valo nézve, a mi penitentziánk 

25 távul lévén a régiekétöl, sokal többel366 is tartozunk az Isten igasságá-
nak., mint sem a régi penitentia tartok. ebböl következik tehát, hogy 
rend szerént sok ideig valo szenvedéseken kell által menni, hogy eleget 
tehessünk. az Isten igasságának, az indulgentia tehát, ezeket az ideig 
valo büntetéseket engedi ell. 

30 De tsak egy részit engedi ell, mert az anyaszent egy ház, azal hogy 
indulgentiát ád, a bünöst fel nem szabadittya a penitentia367 tartástól, 
hanem tsak segiteni akarja gyengeségében, azt is akarja. hogy tehettsé-
ge szerént. eleget tégyen az Isten igasságának. a mennyiben tölle lehet. 

363 mert ^az) minden [minden (az) fölé írva, világosabb tintával.] 
364 másként ( a ) büneiért. [Törlés a sor végén.] 
365 hanem. ( l . ^ az a penitentzia, 
366 többel [l-k-bó\ javítva.] 
367 penitentia [A második /-t z-ből javította a pont felrakásával. Vö. 

186. jegyz.] 
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a mi azon fellyül valo. azt néki meg engedi, vagy egészen, vagy egy 
részét. a mint ezt bövebben meg fogjuk magyarázni.368 |60b:| 

K Az anyaszent egy háznak, vagyoné hatalma az indulgentia adás-
ra? 

F vagyon. és mindenkor élt ezzel ahatalomal. Conc. trid. sess. 25. 5 

de indulgen. 
K Mi okra valo nézve veszi magának ezt a hatalmat.? 
F. A kristus szavaira valo nézve, Néktek adom a menyországnak 

kolttsait, valakiket meg kötóztök eföldön, menyben is kötözve lésznek, 
és valakiket meg oldoztok, e földön, oldozva lésznek menyben is. matth. 10 

18. 18. 
K Látunké valamely példát.369 a szent irásban, hogy az apostolok 

éltenek volna. ezen hatalomal.? 
F. Igen is. mert szent pál. meg engedvén, a korintusbélí paráznának, 

a kit is ki rekesztette volt a gyülekezetböl, evaloságos indulgentia vala, 15 
mert el engedé néki a büntetést, a melyre itélte vala és a melyet szenved-
ni kelletet volna370 2 Cor. 2. s. Chrys. hom. 4. supr. epist. ad cor. s. 
ambr. libr. 1. de peniten. Cap. 6. 

K Ezt a hatalmat. miképpen bizonyitod meg atráditioból? 
F. A szent atyák irásibol, és a Conciliumokbol. 20 
A szent atyák irásibol. tertullianus, és szent Cypriánus. azt mond-

gyák, hogy a püspökök, a fogságban lévö martyrumok kérésekre. a 
bünösöknek indulgentiát adtanak a melyre valo nézve, a hátra maradot 
penitentiájokat elnem végezni meg engedék. tertul. ad martyres. Cap. 
1. et libr. de pudicitia. Cap. ulti. s. Cypr. epist. 9. et 10. [61a:] 25 

Ezt a szokást. a Conciliumokban is lehet meg bizonyitani. 1. A mi-
dön még apenitentialis szabot rendekel éltenek, egynehány Concilium 
meg engedé a püspököknek. hogy meg rövidithessék. a penitentiának 
idejét. azoknak kedvekért., kik penitentiájokot leg nagyob buzgoságal 
viszik vala végben conc. ancyr. anno. 114.. Can. 5. Conc. nicae Can. 30 
12. Conc. 4 Carthag. Can. 75. 

2. A midön üldözések támadtanak, szokás volt illyen indulgentiákot 
adni a penitentzia tartoknak., azért hogy az absolutio és a Communio 
után. bátrabban szenvedhessék az üldözést. s. Cypr. epist. 54. ad Corne. 

K Mint hogy a szabot rend szerént valo penitentiák már mostaná- 35 
ban szokásban nintsenek., tehát. az indulgentiák haszontalanok? 

F. sött még mostanában szükségesebbek, mint mikor azok szokás-

368 [A lap alján tollvonások.] 
369 példát. (h^ a szent irásban, hogy 
370 és a melyet szenvedni kelletet volna [Utólag írta be a latin utalás 

fölé a sorközbe.] 
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ban voltanak., mert mostanában, a mi elég tételeink sokkal kissebbek 
lévén, mint sem abban az idöben, tehát mostanában nagyob szüksé-
günk vagyon az anyaszent egy ház, indulgentiájának segittségére. 

19 Articulus. 
Az Indulgentiákrol 

K. Mitsoda a hét esztendeig, az esztendeig., negyven napig valo 
5 indulgentia.?371 [61b:] 

F.372 nem egyéb, hanem, ezek az indulgentiák el engedték a peniten-
tiális szabot rendek szerént adatott penitentiábol., hét esztendöt, esz-
tendöt, negyven napot.373 a melyeket végben kelletet volna vinni azok 
nélkül374 

10 K Mitsoda a jubilaeumnak indulgentiája? 
F. Nem más, hanem egészen valo indulgentia. indulgentia plenaria. 

a mellyet apápa szokot adni minden huszon ötödik esztendöben. azok-
nak, kik butsura el mennek romában lévö négy fö templomokban; ezt 
leg elöször száz esztendöre rendelék, azután ötvenre, azután harmintz 

15 háromra.,375 végtire minden huszon ötödik esztendöre. 

Magyarázat 
Bonifacius octavus. rendelé a jubilaeumot ollyan formában. amint 

mostanában tarttyák, parancsolá. hogy el kezdvén. 1300. esztendötöl, 
minden századik esztendöben. közönségesen valo indulgentia adatnék. 

20 mind azoknak. kik romában mennek butsura, a szent péter, és szent pál 
templomában, ezt pediglen arra valo nézve rendelé, mert 1299 temérde-
ki sok szarándok menvén romában, mondák a pápának.,376 hogy még 
az attyoktol hallották volna, hogy a kik minden saeculumnak avégin 
romaban mennek. azok indulgentiát nyernének., 

25 Clemens sextus, a száz esztendöt igen hoszu idönek találván, azért 
a jubilaeumot ötvenedik esztendöre rendelé. [62a:] és 1350 ben, a boni-
fáciuséhoz, hasonlo közönségesen valo indulgentiát ada azoknak kik 

371 [A lap alján beírás: A] 
372 F. {E) nem egyéb. hanem, (ez) ezek [ezek (ez) fölé írva világo-

sabb tintával;] az indulgentiák [indulgentia-ból javítva a k beírásával és 
az ékezet felrakásával;] el engedték [el engedi,-ből javítva.] 

373 negyven napot. [Fölötte beírás: heja vagyon] 
374 a melyeket végben kelletet volna vinni azok nélkül [Utólag írta 

a Felelet végére.] 
375 azután harmintz háromra., <^azután.) végtire 
376 a pápának., [n-p-bő\ javítva.] 
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a romai negy fö templomokban, butsura el mennének. ez a szokás tarta. 
második pál pápáig., a ki is 1470 ben.377 ezt az indulgentiát. minden 
huszon ötödik esztendöre rendelé., a mely rendelést. leg elöbször sixtus 
quartus vivé végben.,1475. azon idötöl fogvást. meg maradot ez a 
szokás. mindenkor; második pál elött, Gregorius. undecimus. bullát 5 
adot volt ki, rendelvén. minden harmintz harmadik esztendöre az 
indulgentiát. de a historiákbol nem láttzik. hogy szokásban vették 
volna. 

K Miért nevezik a szent esztendökben lévö közönséges indulgentiát 
jubilaeumnak? 10 

F sixtus quartus nevezé leg elöbször jubilaeumnak, mert hasonlit a 
sidok jubilaeumjához. 

K Mi volt a sidok jubilaeumja? 
F. A sidok. akik el adták,3 7 8 vagy el zálagositották. volt joszágokot. 

minden ötvenedik esztendöben. viszá tért jószágok kezekhez, az ollya- 15 
nok. a kik kételenségböl. más sidoknak rabul adták volt el magokot.3 7 9 

ugyan azon esztendöben fel szabadultak., a mely esztendöt jubilaeum 
esztendöjének nevezték. az Isten azért adta volt nékik ezt a törvényt, 
hogy mindenkor eszekben tarttsák., hogy ingyen valo kegyelméböl380 

szabaditotta meg öket. az egyiptumbéli rabságbol., és hogy azért, hozá- 20 
ja háláadásal legyenek. levit. 25. ez a jubilaeumja a sidoknak, a profé-
ták, és a szent atyák. szerént, jelentette381 [62b:] mind azt, a mit a 
kristus munkálodot az emberekért, ö minket meg szabaditot a büntöl, 
a melyet az irás adoságnak nevezi. és az ördögnek rabságábol. nézük 
mit mond erröl a kristus képében Isaiás. Az ur lelke reám szállot, — 25 
el küldöt engemet. hogy afoglyoknak az engedelmet prédikállanám, 
és a bé rekesztetteknek a meg szabadulást. hogy az urnak. engesztelö 
esztendejet prédikállanám. Isa. 61. 1. 2. avilágosan ki tettzik. hogy a 
proféta ezen szavaival. a jubilaeum esztendejit tekintette., és a kristus 
világosan ki adgya nékünk, hogy ez a jövendölés. ö benne bé tellyese- 30 
det. luk. 4. 18. 

K Mitsodák azok arendkivül valo jubilaeumok, a mellyeket ád 
apápa? 

F Azok jubilaéum formára adatot egész indulgentiák. a mellyeket 
bizonyos nagy idökben adgyák, tsak nem ollyan formában,3 8 2 mint ha 35 

3 7 7 1470 ben. [4-7-bő\ javítva.] 
3 7 8 el adták, (vol t . ) vagy 
3 7 9 magokot. [k-t-ből javítva.] 
380 kegyelméböl [Első /-í-ből javítva.] 
3 8 1 [A lap alján tollvonások.] 
3 8 2 formában, [/"-v-ből javítva.] 
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a sidok közöt, rend kivül adták volna383 meg azt a kegyelmet. a mely 
tsak a jubilaeum esztendejekor engedték meg nékik. 

K Mitsoda féle szabadság adatik. a jubilaéum idejekor? 
F. Egy nehány féle. 1. szabad kinek, kinek, ollyan gyontato papot 

5 választani. a mitsodás tettzik. 2. apapok ollyan vétkeket. absolválhat-
nak. amellyeket nem volna szabad más idöben. 3. meg változtathattya 
a fogadást. hogy arra hatalma adatik a bulában., és több illyeneket, a 
mellyeket meg lehet látni a bullában.384 |63a:| 

K Midön az anyaszent egyház. indulgentiát ád. azzal meg akarjaé 
10 menteni ahiveket a penitentzia tartástol.? 

F. Az anyaszent egyház távul vagyon az illyen szándéktol. ollyan 
formán. nem hasznos, hanem ártalmas volna. az indulgentia, mivel 
semmi meg nem mentheti öket, hogy ne teremjenek a penitentzia tartás-
hoz valo illendö gyümöltsöket, az évangyélium parancsolattya szerént, 

15 midön pedig az anyaszent egy ház, indulgentiát ád, a migyengeségünk-
nek, és tehetetlenségunknek segittségire adgya, hozánk illetvén a kristus 
elég tételének erdemét, s Cypr. de lapsis. 1. Conc.Nicae. Can.l2.38S 

K Az anyaszent egyháznak vagyoné arra. hatalma hogy a maga 
akarattyábol hozánk illese a kristus érdemit? 

20 F. Ez a hatalom a kristus szavaibol ered; aki is azt mondgya; valakit 
meg oldoztok efóldön, meg lészen oldozva matth. 17. 19.386 

K Mi képpen lehet hasznosan venni az anyaszent egy ház indulgen-
tiáit? 

F. 1. valoságos töredelmeségel kell lennünk vétkeinkért. 2. kiván-
25 nyunk azokért eleget tenni az Istennek, 3. ne tsak kivanságal, hanem 

ugyan tselekedetel tegyünk azokért eleget. 4. véghez kel vinni mind azt. 
a mi meg vagyon parancsolva az indulgentia adáskor. ugy mint38'7|63b:l 
a böjt, az imádság, a templomban valo menetel. az alamisnálkodás. és 
mind azokol valamik fel vannak téve a bullában. mivel az indulgentia. 

30 az illyen tselekedeteknek végben vitele alat adatik. 
K Nem az anyaszent egy ház tanitásaé a, hogy388 valamikor misét 

mondanak valamely privilegiátus oltáron hogy az indulgentiára valo 
nézve. mindenkor egy lélek szabadul389 ki purgátoriumbol.? 

F. Az illyen tanitásnak nem lehetne a fundámentumát fel találni. se 

383 adták vol-<jne)na meg [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
384 [A lap alján őrszók: midön az anyaszent egyház] 
385 [Utána beírás: heja] 
386 [Utána beírás: heja vagyorí] 
387 [A lap alján egy tollvonás.] 
388 hogy (m^ valamikor misét mondanak 
389 szabadül [Ékezethiba.] 
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a szent irásban, se a tráditioban, nem is abban áll, a privilegiátus 
oltároknak indulgentiája. 

Hanem abban áll. hogy az ollyan oltárokon, különösön. ajánllya. a 
kristus elégtételeit., és a szentek érdemit a szent áldozatban. a meg holt 
lelkekért, e ki is tettzik abbol., hogy az ollyan oltárokon. szabad misét 5 

mondani alelkekért. ollyan napokon. a mely napokon más oltárokon 
nem volna szabad. azt minden pap tudgya. hogy a halotakért. bizonyos 
napokon különösön misét nem mondhatni, mivel az officiumal meg kell 
egyezni amisének, erre valo nézve engedtetett tehát meg, hogy bizonyos 
oltárokon, ahalotakért. misét mondhassanak, egyszer, vagy kéttszer 10 

egy hétben., de a privilegiátus oltár is ollyan templomokban engedtetik 
meg, a melyekben bizonyos számu oltárok vannak 

K kitsoda adhattya az390 indulgentiákot? 
F. közönségesen valo indulgentiát a pápa, vagy a |64a:| Concilium 

generale adhatt, a püspökök pedig a magok diecésisekben., a szerént. 15 

amint az anyaszent egy ház. ez iránt hatalmat adot nékiek. 

203Q1 Artkulus 
Az absolutiorol 

K Midön valaki meg szánván büneit, azokat meg gyonta., magát 
meg jobbitani fogadta. mí vagyon még azután hátra? 

F. Egyéb nincsen hanem hogy absolutiot vegyen a392 paptól. 
K Mitsoda az az absolutio.? 20 

F. Az ollyan sententia. amelyet apap mond a bünösre akristus 
nevében. a mely által. a bünei meg bocsátatnak azoknak kik azokért 
töredelmeségel vannak, és akik mindent véghez vittek tehettségek sze-
rént, hogy azokért, botsánatot nyerhessenek Istentöl. 

K A pap valoságal meg bottsáttyaé a vétkeket? 25 

F Igen is, A kiknek meg botsáttyátok bünöket, mondgya. akristus. 
meg lesznek botsátatva. és akiknek meg tarttyátok, &. joan. 20. 23. 

K Tsak egyedül az Isten botsáthattya meg avétkeket, a pap nem 
botsáthattya hát meg? 

F. Igen is tsak az Isten botsáthattya meg a maga nevében, de apapok 30 

a kristus nevében botsáttyák meg, mivel ö tölle is393|64b:| vették azt a 
hatalmot. 

390 az <oltárokot?> indulgentiákot? 
391 20 <( 19)> Articulus [A 20-as számjegyet a javítás után írta a törlés 

elé.] 
392 a </> paptól. 
393 [A lap alján tollvonások.] 
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K Honnét tudgyuk mi azt. hogy ökk arra hatalmot vettek.? 
F. Ezt már meg mutattuk. mind aszent irásbol, mind a traditiobol,. 

hanem tsak azt teszem hozája., hogy még a harmadik saeculumtol 
fogvást. az anyaszent egy ház. eretnekeknek tartotta. a novatiánusokot, 

5 mert azt tanitották hogy az anyaszent egy háznak nintsen hatalma, 
akereszttség után tett minden vétkek meg botsátására. s.Cypr.Contr. 
novatian. 

K Hogy ha apap tsak akristus nevében botsáttya meg avétkeket, 
tehát akristus botsáttya meg azokat., és illyen formában a pap nem 

10 tselekszik egyebet. hanem tsak azt jelenti az absolutioval. hogy meg 
botsátattak vétkeink.? 

F. A pap valoságal meg botsáttya avétkeket, mivel a kristus nem 
mondotta394 hogy meg botsátatik azoknak bünök, a kiknek meg jelen-
titek. hogy meg botsátatott bünök, hanem hogy meg botsátatik azok-

15 nak, akiknek meg botsáttyátok 
K Vagyoné valamely példa az ó testámentumban., a melyböl meg 

mutathatnád. apapnak ez iránt valo hatalmát? 
F. Azt láttyuk az ó testámentumban. levit. 13. hogy a395 bélpoklo-

sok tartoztak apapokhoz menni hogy azok meg visgállyák. mitsoda féle 
20 bél pokloságban volnának, meg is kelletet nékik jelenteni amidön abbol 

meg gyogyultanak., apapok meg is probálták azokat. akiknek gyogyu-
lásokban kételkedtenek. a tudni valo. hogy a bélpoklosság a vétket 
jelentette. szükséges tehát abünösnek vétkit meg mutatni apapnak a 
gyonásban, a papnak is kell külömbözést tenni a vétek közöt, és ahoz 

25 illen|65a:]dö orvoságot adni, vagy pedig meg kell probálni az absolutio 
el halasztásával. 

K Ebböl a következik. hogy a papok tsak meg jelentik. hogy büne-
ink meg botsátattak., valamint az ó testamentum béli papokis egyebet 
nem tselekedtek. hanem tsak tudtára adták. a bélpoklosnak.396 hogy 

30 meg gyogyult.? 
F. Ez a külömbözés vagyon az árnyék. és a valoság. között, hogy 

az ó testámentumbéli papok. egyebet nem tselekedtek, hanem tsak meg 
jelentették. a gyogyulást, de az uj testámentum béli papok valoságal 
meg397 gyogyittyák. a lelkí bélpokloságbol a bünöst, a bünnek botsá-

35 nattya által, mondgya szent Chrysostomus. libr 3. de sacerdot. Cap. 6. 

394 nem mondotta (me) hogy meg botsátatik 
395 a [Beszúrás.] 
396 a bélpoklosnak. [A p helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
397 meg <j»yogyitotyák.)> gyogyittyák. [A törölt szóban a <(ty^-(tt)-

ből javítva.] 
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2/.3 9 8 Articulus. 
Az absolutionak el halasztásárol. 

K A papoknak kellé valamely rendre vigyázni. vagy tsak az ö 
akarattyokon áll, a fel oldozás, vagy az el halasztás? 

F. Igen is399 kell a rendre vigyázni, hogy ha azt nem követik. 
vétkeznek. és amit eföldön tselekesznek, a nem hagyatik jová az égben, 
mondgya szent gergely, hom. 26. supr. evang. s. cypr. de lapsis. s. hier. 5 

supr. cap. 16. s. matth. 
K Mellyek azok a rendek amelyeket követniek kell.? 
F. Meg lehet azokot látni arituálékban, és a szent Carolus oktatási-

ban. instruct. s. Carol. ad Conf. aleg közönségesebbek ezek, 
Hogy tsak azokat kel fel oldozni, akik valoságal szán400|65b:|nyák, 10 

és bánnyák vétkeket., és akik el tökéllették magokban. hogy többé 
azokot nem tselekeszik. 

K Hogy ha valaki azt fogadgya apapnak. hogy ebben a fel tett 
szándékában meg marad, azö szavára tartoziké azt néki él hinni? 

F ollyanok talalkozhatnak, akiknek nem kell mindgyárt hinni, ha- l5 

nem mind addig kel halasztani a fel oldozást. valamég meg nem mutat-
tyák, magok viselésekel. hogy se apapot, se magokot meg nem akarják 
tsalni. 

K kitsodák azok. akiknek el kell halasztani bünökböl valo fel oldoz-
tatásokat. mind addig még életeket meg nem változtattyák.? 20 

F. Azoknak el kell halasztani a fel oldozást. 1. akik valamely meg 
szokot vétekben élnek. mind addig meg azt el nem hadgyák. 2. azok-
nak, akik vétekre vivö alkalmatoságban élnek, mind addig valamég 
attol el nem távoznak. 3. azoknak. akik gyülölségben élnek egymásal. 
valamég meg nem békéllenek egymásal. a menyiben töllök lehet. 4. 25 

azoknak a kik magoknál tarttyák amás joszágát. valamég azt viszá nem 
adgyák. de illyen állapotban, tsak akor kell el halasztani, a mikor 
lattyák. hogy meg nem tartotta igéretit,401 és viszá nem adta. 5. azok-
nak, kik a keresztényi, és amagok rendihez illendö hivatallyokot. és 
köteleségeket nem tudgyák. mind addíg valamég azokra magokot nem 30 
oktattattyák s. Carol. instruc. ad Conf. Conc. 2. generale later. Can. 
22. |66a:] 

K Miért kell el halasztani azoknak az absolutiot., a kik valamely 
szokot vétekben élnek, valamég azt el nem hadgyák.? 

F Mert tsak azokot kell fel oldozni akik töredelmeségel vannak 35 

398 21. [20-ból javítva.] 
399 Igen is (re^ kell a rendre 
400 [A lap alján tollvonások.] 
401 igéretit, [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 

1353 



avétek iránt, azért az ö igazan valo töredelmeségekröl és meg teresekröl. 
nem lehet más képpen itéletet tenni, hanem ha meg változtattyák 
életeket. mivel a fát agyümölcséröl üsmerik meg, matth. 7. 20. 

K Miért kell el halasztani azoknak az absolutiot. a kik vétekre vivö 
5 alkalmatoságban élnek? 

F Mert valamég avétekre vivö alkalmatoságban szán szándékal 
maradnak, mind addíg aveszedelemre teszik magokot., söt még el is 
vesznek. aveszedelemre tenni pedig valakinek magát. vétek, mert azzal 
az Istent kisértené, tehát fel nem oldoztathatik addig még attol el nem 

10 távozik. eccli. 3. 27. 
K Miért kel el halasztani azoknak az absolutiot. a kik gyülölségben 

élnek egy másal. mig meg nem békéllenek ha lehet., és azoknak kik402 

a más joszágát birják. amelyeket még viszá nem adták. noha viszá 
adhatták volna. igéretek szerént? 

15 F. Mert403 Nem szabad fel oldozni az ollyat. aki avétket gyakorol-
lya, azok pedíg vétekben vannak akik gyülölségben élnek. mind addig 
még meg nem békéllenek azokot sem lehet fel oldozni a kik a más 
joszágát birják. valamég azt viszá nem adgyák. ha töllök lehet 

K Miért kell el halasztani az absolutiot azoknak., kik nem tudgyák 
20 hivataloknak köteleségeit.?404I66b:l 

F. Mert egy keresztényben. az illyen tudatlanság nem meg menthetö. 
vétekben is élnek azok kik abban vannak, mind addig még azokat meg 
nem tanullyák, szükséges tehát. mind akoráig el halasztani a fel oldo-
zást. 

25 K Nem elégé a, hogy tsak40 5 apapok tudgyák. mikor kell fel oldozni. 
vagy mikor kel azt el halasztani. szükségesé még a hiveknek is azt 
tudni.? 

F Igen is jó. és hasznos ahiveknek is ezeket tudni, azért hogy meg 
tudhassák. ha papok jol vezetiké. öket, ha követiké hivatallyokot vagy 

30 sem, ugy hogy el kerülhessék az ollyanokot kik hirtelenségel adgyák az 
absolutiot, mivel akristus azt mondgya, örizzétek magatokot a hami.s 
profétáktol, kik hozátok jönek juhoknak ruhájokban, de belól ragadozo 
farkasok. matth. 7. 15. ezek által azt akarja akristus hogy oltalmazuk 
meg magunkot azoktol, kik a kedvezésnek szine alat el vesztik a lelke-

35 ket., igy is tselekesznek az ollyan406 lágy gyontato papok. 

402 kik <egy) a más joszágát [a {egy) fölé írva.] 
403 F. Mert (F . ) Nem szabad [A javítás miatt itt nem új bekezdés-

ben van az F., hanem a sor elejére került, a törlés elé.] 
404 [A lap alján tollvonások.] 
405 tsak [Beszúrás.] 
406 ollyan <(tudatlan) lágy [Törlés a sor végén; lágy - sor előtti 

margóra írva.] 
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akik fel oldozák abünöst, midön meg kellene kötozni, erre valo nézve 
abünös meg elégedvén minden kételkedés nélkül haszontalanul valo fel 
oldoztatásával, tsak gyakorollya azonban, rendeletlen életét, de mint 
hogy meg nem intették, ök lesznek okai, hogy végtire. örökül el veszti 
magát. s. hier. supr. s. matth. Cap. 4 0 7 16. s. ambr. serm. 8. supr. ps. 5 
118. et libr 2. de penit. Cap. 9. 

K Mit kell annak tselekedni,408 azon idö alat a kinek el halasztották 
az absolutiót? |67a:] 

F. Töredelmeségel kel ahoz készülni hogy azt meg nyerhesse; magát 
sanyargatni kell, imádkozni, a vétekre vívö alkalmatosságot el kell io 
kerülni, jó könyveket kell olvasni, az ellenséginek meg kell botsátani, 
a másét viszá kell adni. ujj életet kezdvén, minden féle vétektöl el kell 
távozni. 

K A kinek az absolutiot el halaszttyák., és az alat meg talál halni, 
leheté jó reménség az ollyan felöl? 15 

F Az anyaszent egy ház mindenkor jó reménségben volt az ollyan-
nak üdvesége felöl, az ollyanért holta után imádkozik, mint ha fel 
oldoztatot volna, mivel, avalo hogy ha tekélleteségel valo töredelmesé-
gel holt meg, üdvezült. s. Cypr. epist. 12. 4 Conc. Carthag. Can. 79. 

22409 Articulus. 
A pápákot, püspökököt. illetö absolutiokrol. (Casus 

reservatus:). és a Censurákrol. 

K vannaké ollyan alkalmatoságok. amelyekben a papok nem adhat- 20 
nak absolutiot? 

F Igen is vannak, mivel bizonyos dolgokrol4 1 0 absolutiot nem ad-
hatnak. 

K Mit értesz azokon abizonyos dolgokon. vagy a Casus réservatu-
son? 25 

F Értem, az ollyan halálos vétkeket. a melyekröl valo absolutio tsak 
apápát. vagy a püspököket illeti, meg lévén tiltva arend szerént valo 
gyontato papoknak. azokot absolválni.. hogy411 |67b:| ha tsak arra, 
különösön valo hatalmat nem vesznek, Conc.trid.sess.14. Cap.7. 

4 0 7 Cap. <7> [?] 16. <J> s. ambr. serm. 8. supr. ps. 118. <libr 2> et 
libr 2. 

4 0 8 tselekedni, <akinek> azon idö alat a kinek 
4 0 9 22 [27-ből javítva.] 
4 1 0 dolgokrol [ro - oí-ból? javítva.] 
4 1 1 [A lap alján tollvonások.] 
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K Miért tartották meg magoknak a fellyeb valok. bizonyos vétkek-
nek absolutioját? 

F 1. Azért. hogy nehéz lévén az absolutionak meg nyerése, avétek 
is ritkáb légyen. 2. Azért, hogy meg büntessék. üdveséges gyalázattal 

5 abünösököt. akiknek a fellyeb valok eleiben kell el menni. 3. Azért. 
hogy az ö meg térések bizonyosab legyen. ollyanok eleiben terjesztvén 
vétkeket. akiknek több világoságok vagyon mivel anagy nyavalyák, a 
nagy értelmü doktorokot illetik. Conc. trid. sess. 14. Cap. 7. 

K vagyoné ollyan alkalmatoság., a melyben minden pap adhat 
'O absolutiot412 minden féle vétekért? 

F. vagyon. 1. mivel jubiléumkor. minden pap absolválhat minden 
féle vétket., hogy ha a bullában hatalom adatik arra, 2. mikor valaki413 

utolso oráján vagyon, akor minden féle vétkeiböl absolvalhattyák. és 
minden pap,414 

15 K Mitsoda a Censura.? 
F. Az ollyan egy házi büntetés.,415 a mclyel egy keresztény. valamely 

nagy és botránkoztato vétekért, az anyaszent egy háznak lelki javaitol 
meg fosztatik. 

K Az anyaszent egy háznak. vagyoné az a hatalma, hogy a kereszté-
20 nyeket meg büntesse. a Censurák által? 

F Igen is vagyon, és ez a hatalom a kristus szavaibol származik. a 
kiket meg kötöztök eföldön, meg lésznek kötözve menyekben. matth, 
16. 19. |68a:l 

K kitsodák azok. akik élhetnek416 ezen hatalomal.? 
25 F. A pápa, és apüspökök. amagok püspökségekben., és azok akik-

nek apápa erre hatalmat ád. 
K Az anyaszent egy ház mikor éll. az illyen Ccnsurákal. a bünösök 

iránt? 
F A midön láttya. hogy minden intési, kérési. abünösök elött ha-

30 szontalanok 
K Hány féle a Censura? 
F. Három féle. az exCommunicatio. suspensio. interdictio. 

412 absolutiot [ti - cz-ből? javítva.] 
413 valaki [ki - utólagos beírás a szóközbe.] 
414 és minden pap, [Utólagos beírás.] 
415 büntetés., [ö-v-ből javítva.] 
4 1 6 élhet<het>nek 
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23AX1Articulus. 
Az Ex Communica t ioro l . az az, az egyeségböl valo 

ki rekesztésröl. 

K. Mi tsoda az exCommunica t io ? 
F. Ez ollyan egy ház béli büntetés. , amely el tilt valakit, valamely 

nagy vétkiért., a közönséges jonak , a hivekel valo reszesülésétöl. 
K vagyoné egy nehány féle exCommunicat io .? 
F vagyon. nagy ex Communíca t io . (major, kis excommunicat io . 5 

(minor). az elsö. el tilttya a bünöst a közönséges j oban valo részesülés-
töl, minden ki vétel nélkül. a második. tsak bizonyos jóktó l rekeszti el. 

K. Mi tsoda jókto l vannak el rekesztetve azok, kik a n a g y 4 1 8 [68b:] 
exCommunica t ioban estenek? 

F. Az ollyanok egészen el lévén rekesztetve, a hivek társaságátol . a 10 
könyörgésekben, szenttségekben, és más jó tselekedetekben nem része-
sülhetnek., és ha abban meg halnak. a szent földben sem temetik ell. 

K Mitsoda jokto l vannak el rekesztetve azok. kik a kis exCommuni -
cat ioban estenek.? 

F Az ollyanok a szenttségekhez nem já ru lha tnak , se az egy házi 15 
rendbe. nem vétetödhetnek. 

K Tar tozunké el kerülni azokat kik exCommunica t ioban estenek? 
F. Igen is ta r tozunk el kerülni azokot kik a nagy exCommunica t io-

ban vannak. de nem tar tozunk azokat , kik akis excommunica t ioban 
estenek. 20 

K Mitsoda az ex Communica tusok büntetése? 
F Az anyaszent egy ház közönségesen valo könyörgésiben nem 

részesülnek, mind azon által. a hiveknek imádkozni kell érettek. 2. 
ebböl következik. hogy az Isteni szolgálaton jelen nem lehetnek., ha a 
misén jelen volnának is, ki kell ö k e t 4 1 9 küldeni. ha pedig nem engedel- 25 
meskednének, a misét félben kell hadni . de a predikat ion. és más egyéb 
tani tásokon. jelen lehetnek. 3. ebböl következik. hogy a szenttségeket, 
se fel nem adhat tyák , se fel nem vehetik. 4. a szent földben öket nem 
temetik. [69a:] 5. ahivek semmiképen vélek nem tá r sa lkodha tnak , se 
hozájok nem szolhatnak, nékik nem i rha tnak , öket nem köszönthet ik. 30 
vélek senem imádkozha tnak . se nem lakhatnak , se nem dolgozhatnak. , 
se nem ehetnek., ezt rövideden ezen deak versel szokták ki mondan i . 
Os, Orare , vale, Commun io , mensa negatur . 

K El kellé ugy tellyeségel. kerülni az exCommunica tusokot . hogy 
semminémü ál lapotban ne légyen szabod vélek társalkodni? 35 

417 23 [22-ből javítva.] 
418 [A lap alján tol lpróbaszerű tollvonások.] 
419 öket [k-d-ből javítva.] küldeni. 
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F. Történhetik ollyan állapot a melyben társalkodhatunk vélek. az 
anyaszent egy ház mag bántodása nélkül. mitsoda állapot lehessen 
pedíg az, ez a deák vers meg mondgya. 

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse. 
5 1. Utile, lehet hozájok szolni. és vélek beszélgetni a lelki jovokra valo 

nézve, hogy öket, a meg térésre, és a penitentzia tartásra vezethessük. 
2. A házas személyek közöt, ha valamelyike exCommunicatioban 

vagyon is. de egymáshoz ugy kell lenni. valamint annak elötte, noha 
nem kell. az exCommunicatus személynek vétkiben részesülni. 

10 3. humile. A fiaknak, tselédeknek. ugy kell, lenni az ex Communica-
tus attyokhoz. urokhoz, aszszonyokhoz. valamint annak elötte, nem 
vévén mind azon által részt a vétkekben. a mellyekért exCommucáltat-
tak. [69b:l 

4. res ignorata, akor nem vétünk semmiben., ha nem tudván exCom-
15 municatioban valo létit valakinek. véle társalkodunk. 

5 420 Necesse, adolognak szükséges volta, ugy hozhattya magával. 
hogy kell beszélleni egy exCommunicatusal; törvényben lehet hini, az 
adoságot meg lehet kérni. adoktorok, borbélyok betegségében hozája 
el mehetnek. de tsak a szükséges dolgokrol beszélhetnek véle.421 

20 K Miért bánik illyen keményen az anyaszent egy ház az exCommu-
nicatusokal.? 

F Azért hogy kénszerittse öket. az illyen üdveséges kemenysége által, 
arra, hogy magokban szálván, magokat meg alázák, és penitentziát 
tarttsanak 

25 K Mit kell tsinálni azoknak, a kik exCommunicatusok.? 
F. Meg alázván magokat. helyre kel hozni a botránkozást melyet 

okoztak. penitentziát tarttsanak. és magokat tellyeségel az egy házi 
törvény alá vessék, egy szoval, azon igyekezenek. hogy az exCommuni-
catiobol fel oldoztassanak.422 

420 5. <̂ Â  Necesse, adolognak [d - megkezdett £-ból vagy h-ból 
javítva.] 

421 [Utána beírás: heja vagyon] 
422 [Alatta beírás világos tintával: heja vagyon] 
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7. Rész 
Az utolso kenetröl. 

Elsö Articulus 
A betegségröl. [70a:| 

K Mitsoda abetegség? 
F. Az ollyan testi vagy lelki nyavalya, mely az eredendö büntöl 

származot. és amellyet az Isten. reánk bottsáttya. mikor néki tettzik. 
K Miért botsát az Isten mireánk betegségeket.? 
F. 1. Hogy minket meg alázon. 2. hogy mind avilágtol., mind pedíg 5 

magunktol minket el vonnyon; 3. hogy minket a halálra készittsen, 4. 
hogy a vétekért meg büntessen. és hogy az által. penitentziát tarttsunk, 
5. hogy az által. abékeséges türésre és a sanyaruságra tanittson. 6. hogy 
az ideig valo ostorozás által, minket meg tisztittson. prov. 3. 12. hebr. 
12. 5. 6. 10 

K Mit kell egy kereszténynek tselekedni, midön betegségben esik? 
F Az Isten akarattya alá kel magát vetni, nékie ajánlani betegségit. 

és azt jora forditani. valamint. jób, Dávid, Ézékiás, tobiás. 
K Mít kell tselekedni egy betegnek hogy jora fordittsa betegségit? 
F Mindgyárt a penitentzia tartásnak szenttségéről kel gondolkodni, 15 

hogy ha szükséges. békeséges türésel kell lenni, és alázatoságal., az Isten 
rendelése alá hadgya magát. tsendeségel legyen azokhoz kik hozája 
látnak. akristus szenvedéséröl elmelkedgyék, tégyen rendelést. mind 
alelki, s'mind avilági dolgairol jó idején, a szenttségeket fel vegye, hogy 
ha a beteg423 nehezebedik., a halálhoz készüllyön, és ha eljö, ál,424 20 

|70b:|doza jó szivel életét az Istennek. 
K Mitsoda vétket kell el kerülni. a betegnek.? 
F A türhetetlenséget, panaszolkodást, az élethez valo nagy ragasz-

kodást. a szenttség425 halogatását. és a kéttségben valo esést. 
K Mit mondhatni az ollyan betegnek gyonásárol. aki tsak akkor 25 

akar meg gyonni, midön már igen el nehezedet.? 
F Az ollyan gyonás. vagy roszul tett, vagy haszontalanul. 

Magyarázat. 
Még egésséges korában is szükséges akár kinek. egész elméjét arra 

függeszteni, hogy haszonal vehesse a szenttségeket., a lélek üsméret meg 30 

423 a beteg (sé) nehezebedik., [Törlés a sor elején;] a halálhoz 
<(készul) készüllyön, [törlés tollhiba miatt.] 

424 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
425 a szenttség<(ek) halogatását. 
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visgálásához. idö és figyelmeteség kivántatik. nem426 könnyü dolog 
meg gyonni az egész vétkeket., mivel, hogy ha valaki azt egésséges 
korában is nehezen viheti végben, ha magának nem akar hizelkedni., 
tehát a bizonyos hogy annál is inkáb abeteg veszedelemre. veti üdvesé-

5 gét. ha az utolso orára hadgya, mert a midön az elme a kemény 
fajdalmokban foglaltatik. nem gondolkodhatik427 akor másrol., abban 
az állapotban a halált, mint egy jelen láttya lenni, amely az elméjit fel 
háborittya., és nem engedi hogy abban a tsendeségben legyen, a mely-
ben kellene lenni a készületre., ez igy lévén noha nem kell kéttségben 

10 esni az ollyannak üdveségiröl a ki utolso orájára halaszttya a szenttsé-
gek vételét, mert az Isten irgalmasága nagy, mind azon által igen lehet 
félteni az ollyat; illyen példát minden nap látunk., és [71a:] azok. kik 
a betegnek tsak az utolso oráján jovallyák hogy a lelkiröl tegyen 
rendelést. tartván attol hogy addig meg ne ijeszszék., az ollyanok nem 

15 igazán valo szeretettel vannak hozája, és a szánások kegyetlen. holot 
inkáb kell attol félteni a beteget hogy készületlen ne mennyen az Isten 
eleiben. mint sem attol tartani hogy meg ijed, a midön eleiben adgyák 
a veszedelmet, erre pedig valoságosan kell figyelmezni mindennek. 
mind magáért, mind másokért. 

20 K Miképpen kell tselekedni abetegnek. hogy jó rendet tehessen lelke 
üsméretiröl,? 

F 1. Ha valakivel gyülölségben élt. meg kell békélleni, és ha a 
gyulölség. nyilván valo volt. a békéllésnek is nyílvan valonak kell lenni. 
2. ha valakit meg bántot személyiben, betsületiben, joszágában., ezeket 

25 mind helyre kell hozni., agyontato paptol ez iránt tanátsot kell kérni., 
3. ha valakit meg bottránkoztatott, azt meg kell orvosolni. 4. ugy kell 
el rendelni a világi dolgait. hogy még halála elött. semmi hátra ne 
maradgyon. ne is hadgyon maga után, ha lehet semmi törvénykedésre 
índitto dolgot; erre valo nézve idején tsinállya. meg atestámentumát. a 

30 keresztényi rend szerént. 

2 Articulus 
Hogy mi formában kell a testámentumot. a keresztényi 

rend szerént meg tsinálni. 

K Mire kell vigyázni, hogy keresztényi rend szerént lehesen a testá-
mentumot meg tsinálni?428 |71b:| 

F. 1. Azt meg kell hadni hogy pompáson ne temesék. el hagyván 
minden világi hejában valo szokásokat. hanem hogy mindenek felet az 

426 nem [e-o-ból javítva.] 
427 gondolkodhatik [kod- dol-ból javítva.] 
428 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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Isteni szolgálat mennyen rend szerent vegben. s. aug libr 1. de Civit dei. 
Cap. 12. 

2. Az is igen dicséretes, és keresztényi alázatosághoz illendö, hogy 
inkáb kivánnya a tzinteremben temetetni, mint sem a templomban. 
Conc. 4. medíol. p. 1. titt. de sepult. 5 

3. Hogy ha agyermekei még kisdedek. az atyafiak, vagy mások 
közül. kell ollyan értelmes és jó keresztény embert választani, a ki nékik 
attyok hellyet legyen. a kristus halálakor szent Janos gondviselésére 
bizá azö szenttséges szent Annyát. 

4. leg elöször is viszá kell adni amás jószágát. és jó rendelést tenni l0 

az adossága meg fizetéséröl. s. aug. epist. 54. ad macedonium. 
5. A tselédinek fizetésekröl, rendelést tegyen. és azon fellyülis szolgá-

lattyokot meg jutalmaztassa a menyiben lehet. eccli. 7. 22. 
6. Mindenekben az ország törvényére és szokására vigyazon. a 

joszág iránt valo rendelésben, vagy hagyásban. rom. 13. I.429 I5 

7. mentöl világosabban és értelmesebben lehet ugy irassa le testa-
mentumját., ne hogy holta után azt más képpen magyarázván. abbol 
veszekedések támadgyanak. eccli 33. 24. 

8. Az attyafiai közöt. inkáb a szegényebre vigyázon. 
9. Ha joszága vagyon, leg inkáb ajoszágában lévö szegényeket kell 20 

segitteni. 
10. A ki az egy háznak akar valamit hadni, arra vigyá-|72a:]zon. a 

mellyik szegényeb. a parochiára inkáb kell vigyázni mint sem más 
templomokra, fö képpen. a mely parochia a joszágában vagyon., és 
szegény. 25 

11. Ha a templomokra valamit ollyat hágy. ugy mint. öltözetet, 
kelyhet, vagy más effélét. meg kel hadni hogy a tzimerít azokra ne 
tegyék. mert az anyaszent egy ház430 rende ellen volna, apapoknak sem 
kell azt el szenvedni. 

12. ne tegyen semminémü fundatiot ollyat. amely meg ne egyezék az 30 

anyaszent egy ház rendével. az illyen dologban magátol ne tseleked-
gyék, hanem okos, és értelmes emberektöl kérjen tanácsot. mindenkor 
aleg szükségeseb. és üdveségeseb fundatiora kell vigyázni, 

13. kétt dolgot kell el kerülni, az egyike a, hogy mindenit a gyermeki-
nek hadni, nem gondolván a templomokal. szegényekel. és az ispotá- 3; 

lyokal, noha. feles joszága vagyon. a második a, hogy a gyermekeit meg 
fosza. és nagyob részit joszáganak, a templomokra. és klastromokra 
hadgya; a buzgoság ugy jó, ha igasságos. mivel az Isten rendelése a, 
hogy hadni kell az atyafiaknak a mi öket illeti törvény szerént. mert az 

429 rom. 13. 1. [A latin utalást utólag írta be.] 
430 egy ház <"elle) rende ellen 
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anyaszent egy ház azt jová nem hadgya. midön atemplomokra holmit 
hadgynak, másoknak kárával. s. aug, serm. 49. de diversis. 

14. Hogy ha papi joszágot birt. abbol nem kell hadni az attyafiaira. 
hanem az atyai joszágbol. és nem kell esze elegyiteni a papi joszágot az 

5 atyaival., mivel az egy házi joszág. a szegények joszága. Conc. trid. sess. 
23. Cap. 1. de reform. 

Meg lehet tehát ezekböl látni valamenyire, mitsoda formában kel 
tsinálni a testamentumot, leg elöbször az anyaszent431 [72b:] egy ház, 
és az ország törvényére kell vigyázni. azután a felebaráti szeretetre, és 

10 az igasságra: 

3. Articulus. 
Hogy mi légyen az utolso kenet magában 

K Mitsoda az utolso kenet? 
F Ez ollyan szenttség, mely meg segitti abeteget. hogy békeséges 

türésel szenvedhesse nyavalyáját, ez, avétket el törölvén., a testnek 
egésséget is ád, ha a szükséges az üdveségre, jacob. 5. 14. 

15 Az utolso kenet szenttség, mivel ollyan láthato jell, mely kegyelmet 
ád, a pap meg keni a beteget., és imádságot mond reája. ez a láthato 
jell, a kegyelem pedig ez,432 hogy a betegnek lelkí gyogyulást ád, és 
testit is, ha a szükséges az üdveségre. 

K Honnét tudgyuk azt., hogy a kenet, és az imádság kegyelmet ád.? 
20 F A szent irásbol. és a traditioból. 

Betegé valaki közöttetek. hivassa az egy házi szolgakot., és imádkoza-
nak érette, meg kenvén azt olajjal. az urnak nevében. és az hitböl szárma-
zot imádság. meg tarttya a beteget, és fel segélli ötet az ur, ha bünt 
tselekedet, meg botsátatik néki. jacob. 5. 14. 15 

25 A traditiobol tudgyuk, mert a régi szent Atyák. erröl. [73a:] emleke-
zetet tésznek, a bizonyos hogy az anyaszent egy ház, mindenkor élt 
ezzel a láthato jellel., hogy kegyelmet osztogasson a betegeknek, s. 
Chrysost libr 3. de sacer, s. Inno: 1. epist. 1. ad decentium. 

K Miért nevezik ezt a szenttséget utolso kenetnek? 
30 F. Mert leg utolszor veszik fel ezt a kenetet., mivel már meg kene-

tek433 volt a kereszttségkór. a bérmaláskor., a püspök, vagy a pap fel 
szenteltetésekor; és leg utoszor434 a halálos betegségkor. 

9 18 
9 

431 [A lap alján tollvonások és beírások: Mdicsé~\ 
432 e, z, [A z,-t utólag írta be.] 
433 meg kenetek [Szóvégi k-tt-ből javítva.] 
434 leg utoszor [Két sorral feljebb leg utolszor alakban írja.] 
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K Mitsoda féle olajjal kenik meg abeteget? 
F Az olaj magnak, olajával, a melyet a püspöknek kell meg szentelni 

nagy tsötörtökön. 
K Mit jelent a püspök által meg szenteltetett olajnak kenettye? 
F Jelenti a szent léleknek. belsö képen valo kenetit. mely alelket 5 

büneiböl meg tisztittya. és meg erösitti az ördögi kisértetekben., akris-
tus áldásának erejével. a kinek is képit viseli a püspök. 

K Kiknek kell fell adni ezt a szenttséget? 
F A püspököknek, és a papoknak, 
F Fel leheté ezt adni minden féle papnak.? 10 
F. E leg inkáb a plébanusokot illeti. de szükségben minden féle435 

pap fel adhattya. 
K szükségesé jelen lenni egy nehány papnak, ezen szenttség fel 

adásakor? 
F. A görögoknél hét pap vagyon jelen., az elött nálunk is436 [73b:| 15 

egy nehány papoknak kelletet jelen437 lenni, mikor lehetet, de egy 
elegendö., ez is most a szokás, hogy tsak egy adgya fell. 

K kiknek adgyák fell ezt a szenttséget? 
F A keresztényeknek, kik betegségben vannak, és a kik el érték. az 

okoságnak idejét, de föképpen azoknak. kik438 veszedelmes betegség- 20 

ben vannak. Conc. trid. sess. 14. de extrem. unction. 
K Meg kellé várni. hogy a beteg utolso orájára jusson, és akor 

adgyák fel néki.? 
F. Nem, mert az elég, ha a betegség veszedelmes. és hasznosab is. 

ha utolso orájára nem hadgyák. 25 

K Miért leszen hasznosabb? 
F 1. mert azt nagyob készülettel vehetik fell, 2. ugy tettzik, mint ha 

az Istent kisértenék, ha a betegnek439 ollyankor kérnek testi egésséget, 
a midön már haldoklik. hogy ha pediglen még a beteg felöl reménség440 

lehet. akor kisértés nélkül. ez a szenttség, a testi orvoságot hasznosá 30 

tészi. 

435 minden féle ^világi) pap 
436 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Minnnnden m 

m] 
437 jelen (m) lenni, mikor 
438 kik ^el érték az okoságnak id) veszedelmes betegségben vannak. 
439 a betegnek [Első e-a-ból javítva.] 
440 reménség <^he) lehet. 
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4. Articulus. 
Az utolso kenetröl. 

K Mitsoda hasznot tészen. az utolso kenet mi bennünk? 
F 1. A vétket meg botsáttya. 2. kegyelmet és erött ád hogy békével 

szenvedhessük a betegségben lévö fajdalmakot [74a:] és hogy ellene 
álhassunk az ördögi kisérteteknek, amelyek akoron erösebbek. 3. egés-

5 séget is ád atestnek. ha a szükséges a léleknek, Conc. trid. sess. 14 Cap. 
2. de extrem. unct 

K A halálos vétkek botsátatnaké meg, vagy tsak a botsánandok 
ebben a szenttségben.? 

F szent jakab közönségesen szól mindenikéröl. mondván. hogy ha 
10 a beteg vétekben vagyon, ez a szenttség meg botsáttya néki., erre valo 

nézve el kell hinni. hogy meg botsáttya. azokat a vétkeket; a melyekben 
a beteg vagyon., és a mellyekért, igazán valo töredelmeségel vagyon; de 
az anyaszent egy ház arrol nem végezet.441 hogy ha tsak abotsánando 
vétket botsáttyaé meg, vagy a halálost is. atheologusok sem egyeznek 

15 meg ez iránt. szent károly. azt tanittya, hogy mindenikét. Instruct. supr 
. \trem unct. 

K Mivel hogy szent Jakab azt mondgya hogy ez a szenttség meg 
:\ogyittya a beteget., miért mondod tehát. hogy egésséget ugy ád 
, icstnek. ha szükséges a léleknek.? 

20 F. Noha szent jakab nem illyen formában mondgya is. mind azon 
illal. természet szerént. lehet azt ugy mondani.,. mivel a szenttségek a 
:ni hasznunkra lévén, rendeltetve., a testi egésség442 annyiban hasznos. 
i mennyiben. szükséges az üdveségre. 

K Az utolso kenet. tellyeségel szükségesé. a betegnek.? 
25 F Nem, mert a nélkülis lehet üdvezülni., de magunknak roszat 

kívánnánk, az Istent is meg bántanok., hogy ha szánszán-443|74b:|dékal 
meg fosztanok magunkot ollyan nagy hasznoktol a mellyeket ád eza 
szenttség. 

K Mitsoda készülettel kell azt felvenni? 
30 F Erös hittel, penitentzia tarto elmével, büneiért valo töredelmesé-

gel. és magát az Isten akarattya alá valo ajánlásal, 
K szükségesé elsöben a penitentzia tartásnak szenttségéhez jarulni, 

minek elötte az utolso kenetett fell. vegyék.? 
F. Igen is jó és hasznos hogy ha a meg lehet. 

441 végezet. hogy [Első e-o-ból javítva.] 
442 egésség <(azért) annyiban 
443 [A lap alján tollvonás.] 
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K szükségesé hogy444 ha lehet az viaticumot az utolso kenet elött 
fell venni.? 

F. Az anyaszent egy ház régi szokása. szerént, az elött, az utolso 
kenetett adták fell. elöször, azután a viaticumot; mindenüt is tarta ez 
a szokás. az egész romai anyaszent egy házban a tizen harmadik saecu- 5 

lumig., még most is nemely szerzetesek igy tarttyák, leg aláb a Cistertiá-
nusok., de mostanában a nap nyugoti anyaszent egy házban közönsége-
sen a viaticumot, az utolso kenet elött adgyak fel.. 

K Mit kell. abetegnek tselekedni, midön az utolso kenetet fel veszi,? 
F. Imadkozni kell a papal edgyüt. és az Istentöl. büneiért valo 10 

botsánatot kell kérni, 
K Mit kell azoknak tselekedni. akik jelen vannak. midön ezt a 

szenttséget fel adgyák? 
F Imádkozni kell a papal edgyüt abetegért, magokban kell szálniok, 

meg gondolván az életnek rövid voltát. és azt, hogy még |75a:| ökk is. 15 

arra az orára jutnak. amelyben láttyák lenni a beteget. 
K Mit kell abetegnek tselekedni az utolso kenet fel vétele után? 
F Tsak az Istenröl kell gondolkodni valamég éll, hálákot kell néki 

adni, gondolkodni kell a halálrol, és az örökké valoságrol. 
K Az utolso kenetet fel adgyaké töbször egy szernél? 20 

F Igen is, mindenkor mikor valamely nagy betegségben esik valaki, 
de akinek egy szer fel adták. ugyan azon betegségében már töbször fel 
nem adgyák, hanem ha hoszas betegségben esvén. jobban kezd lenni. 
kevés idö mulva pedig ismét. betegségben talalna esni. emostanában. 
közönséges szokása a445 deák anya szent egy háznak. Conc. trid. sess. 25 

14. Cap. ult. 

8. Rész 
Az Egy házi rendröl. 

Elsö Articulus 
Mi légyen az egy házi Rend. 

K Mitsoda az egy házi rend? 
F. Ez ollyan szenttség. a mely hatalmat és kegyelmet ád. az ollyan 

szolgálatra. a mely az Isteni446 ditséretet, és alélek üdveségit tekintí. 
Mondám. hogy az egy házi rend szenttség. mert az ollyan láthato 30 

jell. a mely kegyelmet ád, mivel midön apüspök kezeit tészi arra a kit 
szentel; és imádságot mond reája, ebböl áll a külsö láthato jell. a 

4 4 4 hogy <ha> ha [Tollhiba.] 
445 a <nap> deák anya szent egy háznak. 
446 szolgálatra. a mely az Isteni <(szolgala> ditséretet, 
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hatalom, és a kegyelem a melyel követi a szent szol-|75b:]gálatokat. ugy 
mint a szent Mise áldozattyát. a bünök meg bocsátását., a predikállást, 
és a szenttségek ki szolgáltatását. etehát a kegyelem, melyet ád ez a 
láthatojell.447 

5 K kinek kel fel adni az egy házi rendnek szenttségit? 
F Tsak egyedül a püspöknek, ezt lattyuk a szent irásbol hogy tsak 

az apostoloknak, és a püspököknek kik helyekben következtenek, 
adatot ahatalom, a448 kézzel valo illetésre., ezt a tráditiobol is tud-
gyuk., mivel az anyaszent egy ház. mindenkor azt tartotta. hogy tsak 

10 egyedül a püspököknek volt arra hatalmok. és mindenkor ellene állot 
azoknak, kik apapoknak is akarták44 ' tulajdonittani azt a hatalmat. 
1. et. 2 Can.450 apost. s. Cornel. papa. epist ad fabium451 antioch. s. 
Chrysost. hom. 11. supr. 1 epist. ad tim.452 

K Hány féle az egy házi rend? 
15 F. Rend szerént hetet számlálnak. 1. a kapus, ki a templom ajtajára 

vigyázot. 2. az olvaso. 3. az exorcista. 4. acolysta, 5 a sub diaconus. 6. 
a diaconus. 7. a papi rend. 

K453 kellé azt hinni. hogy a püspökök fellyeb valok a papoknál.? 
F Igen is. mert még a negyedik saeculumban az anya szent egy ház 

20 eretneknek tartá Áériust azért. hogy ezt az igazságot tagadá. s. epiph. 
heret. 25. s. aug. libr. de heres. 53 s. ignac. mart. in. 1 saeculo. epist. 

K Mind ezek a rendek. Isteni rendeléseké.? 
F. A püspökség, papság. és adiaconuság. Isteni rendelesek. a többit, 

az anyaszent egy ház rendelte.4S4 

|76a:| 2 Articalus 
Azokrol az akadályokrol mellyek meg nem engedik az 

egy házi rendben valo menetelt. 

25 K kitsodák azok kik az anyaszent egyház rendelése szerént az egy 
házi rendet fel vehetik? 

F. Mind azok, a kikben valamely akadály nem találkozik. a kik 
alkalmatosak az egyházi szolgálatra, és kik az Istentöl arra hivatalosok. 

447 [Utána későbbi beírás világos tintával: hejavagyon] 
448 a <kezr)> kézzel valo 
449 akarták <tul> tulajdonittani [Tollhiba.] 
450 Can. [a-o-ból javítva.] 
451 ad fabium <anthio> antioch. 
452 [Utána későbbi beírás: heja vagyon] 
453 [A sor elején beírás világos tintával: heja vagyon] 
454 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
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K Mit értesz azon, akikben valamely akadály nem találkozik? 
F. Értem azokot a fogyatkozásokot. a mellyek miat bé nem vétethe-

tik valakí az egy házi rendben, vagy ha bé vétetett is, nem követheti 
annak hivatallyát. 

K Hány féle az az akadály,?455 5 
F. két féle. 1. az a mely valami fogyatkozástól jö, 2. a mely valamely 

vétektöl. 
K Mellyek azok az456 fogyatkozások melyek akadályt tehetnek.? 
F Nyolczat számlálnak. 1. az elmének fogyatkozása, 2. a testnek, 3. 

a születésnek, 4. az idönek, 5. a szabadságnak. 6. a szenttségnek. 7. a io 
jamborságnak., 8.457 az maga viselésben valo fogyatkozás. 

K kitsodák azok. a kiket meg akadályoztattya. az elmének fogyat-
kozása? 

F. Az esztelenek., akiket a nagy nyavalya töri, az ostobák, és a kik 
tellyeségel tudatlanok.. [76b:] 15 

K kitsodák. azok, akiket meg akadályoztattya a testnek fogyatkozá-
sa.? 

F A kik tiszteségel nem tehetik az egy házi szolgálatott, ugy mint, 
a kiknek az elsö. vagy a második ujja. el vagyon vágva, kik bal szemek-
re vakok. sánták, vagy görbék. 20 

Azok. kik ezekben a fogyatkozásokban. estenek458 fel szenteltetések 
után. végben vihetik szolgálattyokat. amenyiben meg engedik azok a 
fogyatkozások. tudni illik. egy pap akinek akezét el vágták, misét nem 
mondhat., de predikálhat. és gyontathat. ha meg süketült.459 nem 
gyontathat. de misét mondhat. 25 

K kitsodák azok. akiket meg akadályoztattya. a születésnek fogyat-
kozása,? 

F. Azok., akiknek apjok. és annyok, nem a460 törvény szerént valo 
házaságban éltenek 

K kitsodák azok akiket meg akadályoztattya az idönek fogyatko- 30 

zása? 
F Azok kik még elnem érték azt idöt. hogy az egy házi rendben bé 

vitetthessenek a szabot rend461 szerént. 

455 akadály? [/-«-ből javítva.] 
456 az ^akadályok.) fogyatkozások 
457 8. (és) az maga 
458 estenek [Beszúrás.] 
459 ha meg süketült. <jnisét nem) nem gyontathat. de misét mond-

hat. 
460 nem a [a - beszúrás;] ^házaságban élnek..̂ > nem a törvény sze-

rént valo házaságban éltenek [a törlés és javítás későbbi, világosabb 
tintával.] 

461 rend szerént. [s (hosszú J) r-ből javítva.] 
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K kitsodák. azok. akiket meg akadályoztattya a szabadságnak fo-
gyatkozása.? 

F Azok kik rabok. vagy jobbágyok. vagy azok kik adoságokban 
vannak462 

5 K kitsodák azok, akiket meg akadályoztattya a szenttségnek fogyat-
kozása? 

F Azok. kik nintsenek meg keresztelve., kik bígámiában estenek. 
K Mit értesz ezen a szón bígamia? 
F Értem azokat. a kik egy nehány rendben házasodtanak meg. |77a:| 

10 K kitsodák azok, akiket meg akadályoztattya.463 a jámborságnak 
fogyatkozása? 

F Azok, kik ollyan tisztségekben voltanak. a melyekben vér ontáso-
kot követtek, ugy mint, a had viselök, kik hartzokon voltanak, a birák. 
kik halálra itélték a rabokot., 

15 K kitsodák azok. akiket meg akadályoztattya a maga viseléseknek 
fogyatkozása,? 

F Azok, akiknek nyilván valo penítentziát kelletet tartani. azok, kik 
rosz magok viselésekért. rosz hir, névben estenek. 

K Mitsoda vétkek azok, a melyek. meg akadályoztattyák. azokot. 
20 kik azokban estenek? 

F A szánszándékal valo gyilkoság, a kétszer valo meg keresztelke-
dés. az eretnekségben valo részesülés. 

K Mit kell tselekedni az ollyannak, aki illyen akadályoztatásokban 
találkozik.? 

25 F Az ollyan. hogy ha nem egy házi. avilági rendben kell maradni. 
hogy ha pedíg egy házi. minden464 egy házi szolgálatot félben kell 
hadgyni. 

3. Aríiculus. 
Hogy mitsoda készülettel, és mitsodásnak kell annak 
lenni. aki az egy házi rendben akar menni. és hogy, 

hivatalosnak kell erre lenni. 

K Mind azoknak. kik a fellyeb meg mondot akadályoknélkül van-
nak. leheté az egy házi rendben menni?465 [77b:] 

30 F. Nem, mert még szükséges azon kivül. hogy azokra a szent szolgá-
latokra hajlandok, alkalmatosak. és Istentöl hivatattak legyenek. 

462 [Utána későbbi beírás: heja] 
4 6 3 meg akadályoztattya. [dá-ly-böl javítva.] 
4 6 4 minden ( t ) egy házi szolgálatot 
465 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Mí\ 
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K Mitsodásnak kell hát lenni, hogy alkalmatos légyen valaki, az egy 
házi hivatalra? 

F. 1. szükséges. hogy a világtol. magat meg vonnya, 2. a maga 
hasznát ne kerese., 3. felebaráttya szeretö légyen. 4. az Isten ditsöségét. 
és felebaráttya. üdveségét kerese. 5. tudománya legyen. 6. alkalmatos 5 

az anyaszent egy ház szolgálattyára., 7. bátor. és álhatatos legyen. 8. 
okos. 9 békeséges türö, 10 tiszta életü legyen. 11 szerese a munkát. és 
a tanulást,. 12. amagános életet: 13. kerüllye a kényeséget, 14. alázatos. 
és intést szeretö legyen. 15. szeresse az imádságot, s. hier. epist ad 
nepotianum. s. Chrysost de sacerd. 10 

K Ezeken kivül. kivántatiké még valami a papi rendhez? 
F Még ezeken kivül szükséges. hogy arra Istentöl hivatalos legyen. 
K Honnét tudgyuk mi azt. hogy nem magunknak kel ezt a rendet 

választanunk. hanem Istentöl kell arra hivatalosnak lenni? 
F. Azt tudgyuk. a szent irásbol, a traditiobol. a proféták. a kristus, 15 

és az apostolok példáibol, és valamenyi szent püspökök, és szent egy 
háziak voltanak. azoknak példájokbol. (78a:| 

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

F. 1. Az ollyanok. a kikben azok a készületek., és indulatok nincse- 20 

nek. a melyekröl szollottunk. 2. az ollyanok. a kik ebben a dologban. 
tsak a szüléjek. és attyok fiai akarattyokot követik. 3. az ollyanok kik 
az egy házi rendre tsak az elömenetelért. és a fösvénységért vágynak. 
4. az ollyanok., kik minden féle uton modon. azon vannak. és sürgetik 
püspökjöket. hogy fel szentellye öket. 5. az ollyanok. akik a rendeletlen 25 

életböl: az egy házi rendben akarnak egy szers mind menni. 
K kitsodák azok. akik felöl el lehet gondolni. hogy az Istentöl 

hivatattak arra a rendre.?466 

F Az ollyanok. akik noha érdemesek legyenek is arra, de akik 
magoktol semmit nem tselekesznek., hanem meg várják hogy a püspök- 30 

jök sürgesse arra. vagy is leg aláb. egy ollyan okos, és értelmesnek 
követik tanáttsát. aki mind buzgo, mind pedig tudgya. az anyaszent egy 
ház szabot rendeit. mivel kételkedhetünk abban. hogy ha az Isten 
hivuté ebben arendben. amidön magunk választtyuk magunknak. 

K Miért lehetne abban kételkedni? 35 

F Mert szent pál azt mondgya. hogy senki nem vészi ö magának 
etisztességet., hanem aki hivattatik Istentöl valamint Aron; a képpen a 
kristus is. nem tulajdonitotta magának etisztességet hogy fö pap lenne., 
hanem azt, az atya Istentöl vette. hebr. 5. 4.467|78b:J 

K szabadé az atyaknak. papi rendre szánni az ö gyermekeket? *> 

466 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: héja vagyon] 
467 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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F Igen szent dolog azt kivánni. hogy gyermekek. az egy házi rendre 
hivatassanak., és hogy öket ugy is nevellyék, hogy arra alkalmatosak 
lehessenek., de elkel kerülni azokot a vétkeket, a melyekben esnek sok 
atyák. 

5 K Mellyek azok avétkek?468 

F 1. Amidön469 gyermekeknek hajlandoságokot eröltetik 2. midön 
azt rendelik a papságra. a melyikben keveseb elmét tapasztalnak. 3. 
amidön tsak az elömenetelt, és a hasznot tekéntik. és rendeletlenül 
vétetik bé fiokot. 

10 K Mik követik rend szerént az illyen vétkeket 
F.470 1. Az Isten rend szerént meg nem áldgya az ollyanokat471 kik 

illyen formában mentenek az egy házi rendben. és gyakorta. familiájok-
nak gyalázattyára., és az anyaszent egy háznak. botránkoztatására 
lésznek,. 2. az illyen vétkekért az Isten átka száll némelykor a familiák-

15 ra., 3. a szent irásban nagy példákot látunk. az ollyanokrol. akik 
hivatlan akartak az egyházi rendben menni. a melyekért rettegjenek az 
ollyan atyák. akik az Isten rendelése ellen akarják ebben a szent rend-
ben tenni gyermekeket nagy példa. korédáthán, ábiron. osiás király 
meg pélpoklosodék azért. hogy a füstölöre akárá tenni kezét. num. 16. 

20 4reg. 15. 

4. Articulus. 
A Tonsurárol. az. az. ahaja el nyiréséröl annak a ki 

az egy házi rendben vétetik |79a:) 

K Mitsoda a tonsura? 
F Ez ollyan Cérémonia a melyel az egy házi rendben vétetvén valaki, 

azután, mind egy házi joszágot birhat. mind a több szent rendeket fel 
veheti. 

25 K Miért nevezik ezt a Ceremoniát tonsurának.? 
F Mert nagyob része ennek a Cérémoniának a haj nyirésböl áll. 
K Miböl áll tehát ez a Ceremonia? 
F Három dologbol. 1. aki arendben akar menni., a püspök eleiben 

mégyen, papi köntösben. a karján tartván a superpeliciumot; és a 
30 kezében egy gyerttyát. 2. annak a püspök a haját meg nyiri kereszt 

formára. és az alat a kit nyirnek. fogadást tészen. hogy egyedül az Istent 
veszi örökségül. magának. 3. apüspök reá adgya azután. a superpeliciu-
mot. 

468 [Utána beírás halvány tintával: heja vagyon] 
469 Amidön [n - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
470 [Beírás a sor elejére: heja vagyon] 
471 ollyanokát [Ékezethiba.] 
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K Miért veszen hószu ruhát magára. az, aki magát tonsuráltatni 
mégyen.? 

F Mert. az, az egy házi rendnek ruhája. a szent szabot rend szerént. 
Conc. trid sess. 23. Cap. 6. de reform 

K Miért tart gyerttyát a kezében? 5 
F Azért. hogy a püspök képében.,472 a kristusnak ajánlván a gyert-

tyát, azal meg mutassa hogy az Isten szolgálattyában. ugy akar égni, 
valamint a gyerttya.473[79b:| 

K Miért nyiri elahaját. a püspök annak. akit az egy házi rendben 
vészen.? io 

F Meg akarja néki mutatni azal., hogy e világtol tellyeségel el kell 
magát vonni., és el hagydni, mind azt valami a szükség felet vagyon. 

K Miért mondgya az alat a még nyirik, hogy az Istent veszi magának 
egyedül örökségül.? 

F. Azt fogadgya fel a kristusnak. és az anyaszent egy háznak., hogy 15 
evilágtol tellyeségel meg válván. az egy házi rendben akarja tellyes 
életét. az urnak szolgálattyában szentelni. 

K Miért adgya néki a püspök a superpelliciumot? 
F. 1. Azért. hogy meg értesse véle az által. hogy egyházi személy 

lévén. az egy házi ruhát viselheti. és hogy a fejér ruha, ártatlanságot, 20 
és tisztaságot jelentvén, tiszta életet is kell néki élni. 

K Miért nyirik el az egy házi renden lévök haját? 
F Az anyaszent egy házhoz valo engedelmeségért. a ki is azt akarja, 

hogy az egy háziak meg külömböztessenek az által. a világiaktol. 
K A tonsura régi szokásé az anyaszent egy házban? 25 
F közönségesen azt tarttyák. hogy a hatodik saeculumban kezdödöt. 

Magyarázat4 7 4 

Az elsö saeculumakban. a püspökök, és a több egy [80a:] házi renden 
lévök, semmiben nem külömböztettenek meg külsö képpen. a világiak-
tol, mivel a sok féle üldöztetések. azt meg nem engedték az egy háziak- 30 

nak. hogy más féle köntösököt visellyenek., valamint hogy még most 
is . a nap keleti országokban. a missionáriusok, tsak nem mind világi 
köntösben járnak, hanem azt láttyuk szent gergely pápa idejében, a 
hatodik saeculumban., hogy az egy háziak. már különös köntösöket 
viseltenek, a mi pedig a tonsurát illeti, a hetedik és a nyolczadik saecu- 35 

lumban már közönséges bé vett szokás volt. 
K kiknek kell a tonsurát meg engedni? 

4 7 2 képében., [b-n-bő\ javítva.] 
4 7 3 [A lap alján tollvonás.] 
1474 Magyarázat [Utólag írta be a sorközbe.] 
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F. Az ollyanoknak., a kik felöl el lehet hinni. hogy az Isten hitta a 
papi rendre. 

K Hány esztendös korában lehet valakit tonsurálni? 
F A tridentinumi Concilium.475 meg engedi a gyermekeket is. tsak 

5 tudgyanak mar irni. olvasni. meg legyenek bérmálva, és a hitnek fö 
ágazatit476 tudgyák. Conc trid sess. 23 cap. 4. 

K Mitsoda szándékban kell lenni. annak a ki a tonsurát fel veszi.?477 

F. 1. ollyanban. hogy az egy házi rendben akar élni és meg halni. 2. 
hogy abban, az Istennek szenteli magát. min|80b:|den haszon keresés., 

10 és kevélység nélkül. 3. hogy mindenben fog engedelmeskedni a püspök-
jének. és a szent szabot rendeknek. 4. hogy a világot meg fogja. vetni, 
és el kerüli azokot a mulattságokot, a melyek tiltatnak, az egy háziak-
nak.478 

K Mitsoda hasznai vannak a tonsurának? 
15 F 1. A tonsura. az embert. az egy házi rendben tészi, 2. az egy házi 

rendnek privilégiumával élteti. 3. a töb egy házi rendekhez479 közeliti. 
4. hatalmat ád. arra, hogy beneficiumot birhat. 

5 Articulus. 
A beneficiumrol: vagy az egy házi joszágokrol. és a 

simoniárol. 

K Mitsoda a beneficium? 
F Ez,480 ollyan egy házi titulus., a mely állando és meg maradando 

20 részt ád annak., a ki azt viseli. hogy birhassa némely részit. az egy házi 
joszágoknak, véghez vivén azokot a köteleségeket a melyek ahoz van-
nak foglalva. 

Az elsö saeculumokban nem illyen formában üsmerték a bénéficiu-
mokot., mivel az egy házi joszágok. közösök voltak. a püspökök visel-

25 tek azokra gondot., és ök is tartották azokbol. az ollyanokot, a kiket 
kivántatot, a többit ala[81a:]misnára.. és a templomra fordították., de 
idövel, és lassanként. az egy házi481 joszágokbol, részt kezdének szabni 
a püspöknek, részt az egy háziaknak. részt a szegényeknek. részt a 

475 Concilium. [í>-í-ből javítva.] 
4 7 6 ágazatit [ágázatitból javítva az ékezet áthúzásával.] 
477 [Utána beírás világos tintával: héja vagyon] 
478 [Utána későbbi beírás: heja vagyorí] 
479 rendekhez [Második e - megkezdett h-bó\ javítva;] közeliti. [ö-e-

ből javítva.] 
480 Éz, [Es-ből javítva az ékezet áthúzása nélkül.] 
481 az egy házi </> joszágokbol, [g-b-ből javítva.] 
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templom ujjitására. végtire, a sok változtatások után. az a szokás 
maradot meg, a melyet mostanában látunk, és ugyan azon mostani 
szokás szerént is szollunk itt az egy házi joszágokrol.482 

K Mitsodásnak kell lenni. hogy lehesen beneficiumot birni? 
F. Tonsuráltatotnak kell lenni., jó életünek, és jó erköltsünek. és 5 

hogy alkalmatos legyen, végben vinni. ahivatalokot mellyek kivántat-
nak a beneficiumhoz. 

Hogy ha pedig ollyan beneficiumot bir. hogy a mások lelkére kell. 
vigyázni; papnak. és alkalmatosnak kell lenni arra. hogy gyontathasson 
prédikállyon.483 és a szenttségeket jól ki osztogathassa 10 

K Leheté beneficiumot adni atyafiainak vagy jó akaroinak.? 
F lehet. hogy ha arra azok méltobbak másoknál. de ha nem méltob-

bak. az Istent meg bánttyák. és az anya szent egy házat meg botránkoz-
tattyák, igen könnyü ez iránt magának hizelkedni. de jaj annak aki 
ebben a dologban magának hízelkedik.484|81b:] 15 

K A keresztényeknek nem kell tehát. tsak könnyen arra ajánlani 
magokot, hogy485 beneficiumot kérjenek attyokfiainak, és jó akarojok-
nak? 

F. Nem, mert az ollyan keresztények. kik az Istent félik, könnyen 
arra nem ajánllyák magokot hogy másoknak egy házi joszágokot 20 

kérjenek 1. azért, hogy ne részesüllyenek azoknak vétkekben., kik 
azokot osztogattyák, és akik kérésekre nem aleg érdemesebbet válasz-
tották, 2. azért. hogy Isten elött számot ne adgyanak azokért a vétke-
kért, a mellyekben eshetik az, akinek az egy házi joszágokot szerzették. 
ugyan azon joszág ki szolgáltatásáért, a mely kereszténynek élö hite 25 

vagyon. az ollyan retteg, amidön láttya. hogy a mások vétkiért is 
számot kell adni Istennek. 

6 articulus a simoniárol486 

K Mitsoda a simonia? 
F. A nem más. hanem a midön fel tett akarattal akarják. meg venni, 

vagy el adni a lelki dolgokot. vagy azt ami a lelki dolgokot illeti. 3° 
K Hány féle a simonia.? 

482 [Utána beírás: heja vagyon] 
483 prédikállyon. [r-e-ből? javítva.] 
4 8 4 [A lap alján tollpróbaszerű jelek és beírások: 1752 23 temettük 

el N omni Az Is Mitsoda Az Ist] 
485 hogy (() beneficiumot 
486 6 articulus a simoniáról [Utólag írta be a sor végén üresen 

maradt helyre.] 
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F. Három féle. valoságos. Conventionalis. és mentális. 
K Mitsoda a valoságos simonia? 
F. A midön. pénzt, vagy más egyebet adnak. vagy |82a:| vesznek 

valamely lelki dologért, vagy azért. a mi a lelki dolgot illeti. 
5 K Mitsoda a Conventionalis simonia? 

F A midön azon meg alkusznak, hogy a földi jókért487 lelki jokot 
adgyanak, hogy ha az alkut végben vitték. a valoságos simonia., hogy 
ha pedig nem Conventionalis.488 

K Mitsoda, a mentalis simonia? 
10 F. A midön. fogadás489 alku nélkül. ollyan szándékal adnak vala-

mely lelki dolgot. hogy azért testi hasznot vegyenek. vagy hogy ollyan 
szándékal adnak valamely földi jót. hogy azért lelki jót vegyenek. 

példának okáért, Én másnak egy házi joszágot adok, de azért. mert 
reménlem hogy azért ajándékot veszek. más képpen nem adnék, aján-

15 dékot adok. hasznos szolgálatot teszek., de ollyan végre. hogy én azért 
magamnak. vagy atyám fiának egy házi joszágot nyerhesek. én semmi 
igéretet, se alkut nem tettem. az én szándékom tsak a., hogy a490 lelki 
jóért. földi jót szerezhessek., vagy a földi jóért, lelki jót., mind azon 
által. szivemben, és elmémben. simoniát tselekedtem.491 

20 K Honnét jő492 ez a szó simonia? 
F simon magustol.493 a ki pénzt akart adni. hogy ö is tsudákot 

tehesen. act. 8. 19.494|82b:] 
K Honnét tudgyuk mi azt. hogy a simonia tilalmas? 
F Az okoság meg tanyithat arra, hogy nem szabad se el adni. se meg 

25 venni a lelki dolgot., de ezen kivül. mind a kristus, mind az anyaszent 
egy ház. azt tilalmaza. adgyátok ingyen, mondgya a kristus. a mit 
ingyen vettetek. matth. 10. 8. 

K Mitsoda büntetésel büntetik meg a simoniát? 
F 1. Hogy ha a simonia nyilván valo. az ex Communicatio a pápát 

30 illeti, hogy ha. titkos. a püspököt. 2. a papi joszágot tölle el veszik. 3. 

487 földi jókért (f) lelki jokot [Törlés a sor elején.] 
48 8 hogy ha pedig nem Conventionalís. [Utólag írta be világosabb 

tintával.] 
489 fogadás [Beszúrás világosabb tintával.] 
490 a (f) lelki jóért. földi jót szerezhessek., [Második z- hosszú/-ből 

javítva.] 
491 [Utána beírta a sorközbe: K. simonia volnaé (yalaki) valamely 

szolgá-; külön sorban, valamely alatt: heja] 
492 jó [/'ó' ~ jö helyett; ékezethibával.] 
493 magustol. [s (hosszú J) beszúrás.] 
494 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Mint hogy] 
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semmi papi joszágot többé nem birhat, gyalázatban esik., és a régi 
szabot rend szerént. a papi hivataltol el tiltathatik. Conc. Calcedo. Can. 
2495 extra. de sim. 

7 articulus496 

K Mitsoda a köteleségek azoknak. akik egy házi joszágokot birnak.? 
F. 1. Hogy nagy hüségel vigyék végben. azokot, a hivatalokot, 5 

mellyek azon egy házi joszágokot illetik., 2. igen vigyázanak arra., hogy 
a joszág elne romollyék. és annak levelei elne veszenek., 3. hogy annak 
jövedelmét. szentül költtsék el. 4. hogy az Isteni szolgálatot. szorgalma-
toságal. és buzgoságal vigyék végben.497 

K Mire kel forditani a beneficiariusoknak az egyházi joszágot?498 10 

[83a:] 
F. Az egész joszágban a romlot épületeket meg kell ujittani. 2. 

A joszágban lévö templomokban. az oltári ruhákra499 köntösökre és 
eszközökre gondgya legyen, hogy az Isteni szolgálat tisztességel legyen. 
3. tarttson annyi számu papokot, és egy házi renden lévöket., a menyi 
kivántatik az egy házi joszágnak fundátiojához, 4. minek utánna. min- 15 
deneket ki fizetett volna., a jövedelemböl tsak annyit tarttson meg. a 
menyi szükséges hogy magát betsületesen tarthassa 5 minek utánna ki 
vette volna. a maga szükségére valot. a mi meg marad. adgya a szegé-
nyeknek. 

K Mitsoda szegényeknek kell adni. minek utánna ki vette volna a 20 

maga szükségére valot.? 
F fö képpen. az ollyan szegényeknek kell adni. akik az egy házi 

joszághoz valok. a kik ót lakosok. az okoság hozza magával, hogy az 
ollyanokot, kik a joszágokot. az egy háznak adták. kik annak tizedet 
fizetnek, és annak szolgálnak, inkáb kell segitteni mint sem az idegene- 25 

ket. a felebaráti szeretet is ezt hoza magával. vagyon mindenik egy 
háznak. ollyan szegényei. akiket tartani kell. 

495 Can. 2 [2-J-ból javítva.] 
496 7 articulus héja, [Utólag írta be a sorközbe, világosabb tintával.] 
497 [Utána beírta a sor elejére: heja vagyon] (K. Miben áll a költtsé-

g.ek azoknak^> [(ek azoknaky beszúrás;] <(a melyet kell tenni annak a 
kik [(a kik~) - második k-í utólag írta be;] <(egy házi joszágot bir.? nak?)> 
[(nakfy utólagos beírás halvány tintával.] 

498 [Ezt a Kérdést utólag írta be a lap aljára, az előzőleg leírt és törölt 
Kérdés helyett; a lap alján őrszók: F. 1. Az egész joszágban] 

499 ruhákra [ruháraból javítva;] (és") köntösökre [n-sor alatti beszú-
rás.] 
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K A ki egy házi joszágit bir. adhaté az attyafiainak is a jövedelem-
böl.? 

F Hogy ha az attyafiai szegények.500 nem tsak adhat.501 [83b:] de 
kell is azokot segitteni ugy mint szegényeket., de azért adni hogy meg 

5 gazdagullyanak., hogy kényesebben és nagyob uraságban éllyenek, az 
ollyan vétek, a melyet az egész Conciliumok, és a502 szent atyák. 
kárhoztattyák. Conc. trid. sess. 25. Cap. 1. de reform. 

S503 Articulus. 
Az Egy házi also rendekröl. 

K Mellyek az also egy házi rendek.? 
F. Négyet számlálnak, ugy mint. a kapus. az olvasó. az exorcista, 

io és az acolystha. 
K Miért nevezik ezeket also504 rendeknek.? 
F. Hogy meg külömböztessenek. a fö505 szent renden lévöktöl. a kik 

az oltárhoz közeleb valok. és akik. tellyeségel az anyaszent egy háznak 
szenteltettek. 

15 K. Mitsoda506 a kapusnak hivatallya? 
F. 1. hogy a templom kapuját meg nyissa, és bé zárja. 2. Hogy a 

hitetleneket. eretneket. és az excommunicátusokot a templomban ne 
botsása. 3. meg ne engedgye hogy mások bé menyenek a sanctuaríum-
ban., hanem tsak azok akiknek illik oda bé menni. 4. meg ne engedgye 

20 a templomban a tiszteletlen dolgokot a hejában valo beszélgetést. [84a:] 
5 a templomban lévö eszközöket, az oltárhoz valo ruhákot. és a templo-
mot tisztán tarttsa. 6. a szabot idöben harangozon. 

K Mitsoda az olvasonak hivatallya? 
F 1. Hogy énekellye. vagy fel szoval olvassa az epistolákot: és a szent 

25 atyák irásit. 
2. A régi507 idökben. amidön a pap magyarázta a népnek a szent 

irást, az olvaso fent szoval. olvasta el. a verseket a melyeket magyará-

500 szegenyék. [Ékezethiba.] 
501 [A lap alján tollvonás és beírás: Meg] 
502 a [Beszúrás.] 
503 8 Articulus. [S-6-ból javítva.] 
504 also ( m ) rendeknek.? 
505 a fö ^rendektöl.) szent (rendekröl.) [Törlés a sor elején.] renden 

lévöktöl. 
506 Mitsoda \d- megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
507 régi \g-d-hö\ javítva.] idökben. 
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zot. az az. hogy az olvaso508 elolvasot egy reszt., a pap azt utanna 
magyarázta,509 a midön pedig a püspök magyarázta az évangyéliumot. 
akor a diaconus olvasta el. a mit meg kelletet magyarázni. pontifi rom. 
adlector.510 

K Mitsoda az exorcistának hivatallya.? 5 

F. 1. régenten az ördögököt ök üzték ki akikben ördög volt, de már 
mostanában, ezt a hivatalt a papok viszik végben. 2. a szentelt vizhez 
valo sót. és vizet. néki kell el késziteni, 3. a midön. apüspök. vagy egy 
pap. exorcizálni akar valamely ördöngöst, nékí kel elö késziteni mind 
azt, valami ahoz kivántatik. 10 

K Mitsoda az acolythanak hivatallya.? 
F 1. A gyerttyákot ö gyujttya meg.51' 2. a nagy misekor. a processio-

kor a gyerttyát ö viszi. 3. a füstölöt, és a temjént. ö hordoza. 4. a tüzet, 
és a temjént ö készitti ell. [84b:] 5. a szent áldozathoz valo bort, és vizet 
el készitti. és azt a subdiáconus kezében adgya a misekor; 6. a szent 15 

áldozatkor a diaconusok. és a pap mellet vagyon 
K Nagyra kellé betsüleni mind ezeket a hivatalokot? 
F Mind a, valamí az embert akristushoz közelitti, és reszesé tészi a 

szenttséges titkokban. amind nagy, és méltó a tiszteletre. a régi idökben, 
nagy jutalomnak tartották. ha bé vétték. az ollyanokot kik a pogányok 20 

elött vallást tettek a hitröl. ha tsak a leg aláb valo rendben is. ezt láttyuk 
a szent Cypriánus 33. és 34512 leveléböl, melyet irt a maga népének két 
olvasonak ordinatioirol, akik az üldözéskor vallást tettek a hitröl, 

7 Aríiculus 
Az Egy házi fö rendekröl. 

K Mellyek az egy házi fö rendek? 
F. A subdiáconuság. a diaconusag. és a papság. 
K Miért neveztetnek. ezek a rendek. fö rendeknek? 
F. 1. Azért, mert akik azokot fel veszik., az Istennek, és az anyaszent 

egy háznak vannak szenteltetve. meg változhatatlan képen, és az anya-
szent egy ház, töllök, szüntelen valo tiszta513 életett kiván. 2. mert ezek 
az oltár mellet szolgálnak. és nagyob hatalmok vagyon, mint az aláb 30 

valo egy házi szolgáknak, |8Sa:] 

508 az olvaso <eg elolvasot egy részt., [Törlés a sor végén.] 
509 magyarázta, <pon> [...] pontifi 
510 lector. [e-o-ból javítva.] 
511 ö gyujttya meg. <a> 2. a nagy 
512és34<b>leveléböl, 
513 tiszta <s> életett 
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K Meg volté mindenkor tiltva a subdiaconusnak. a diaconusnak. és 
a papoknak a házaság? 

F Igen is. mivel soha nem volt szabad a püspököknek, papoknak. 
diaconusoknak. subdiaconusoknak. fel szenteltetések után meg háza-

5 sodniok. mindenkoron evolt. aGörög, és a deák anyaszent egy háznak 
szokása, Can aposto. 17. Justini Imp. libr. 45. Cap. de episcopis et 
Clericis. 

K Nem látunké sok házas papokot, diaconusokot, a görög anya-
szent egy házban? 

10 F Igen is. de fel szenteltetések514 elöt házasodtanak meg. 
K szabadé tehát, egy házas embert, subdiaconusnak, diaconusnak. 

papnak, vagy püspöknek fel szentelni? 
F A deák anyaszent egy házban a nem szabad., hogy hatsak. a férfiu. 

és az aszszony azt fel nem fogadgyák hogy holtíg különösön fognak élni 
15 egy mástol., a fel szentelés után. hasonlo szokást tartanak a görög 

püspökök. iránt. de a több egy házi renden lévöket515 a görög anya-
szent egy házban fel szentelik. házas korokban is nem kötelezvén öket 
arra hogy el vályanak feleségektöl. 

K Honnan vagyon ez a két féle szokás. 
20 F Attol vagyon, hogy a deák anyaszent egy ház meg tartotta azt a 

régi szokást mely az elött a görögöknel ís meg volt. de idövel ökk azt 
el hadták. és uj szokást vettek bé. conc. Nicae. Can. 2. Conc. Ancir. 
Can. 9. s. ambr. libr. 1. deofFic. s. hier, librcontr. jovinianum.516 [85b:] 

K Mioltatol fogvást. engedte meg a görög anyaszent egy ház. a 
25 házaságot a papoknak, és a diaconusoknak.? 

F A hatodik saeculumnak a végin. a püspökök Constancinápolyban 
gyülvén,, a Császár palotájában., arrol törvényt tsinálának. Conc. in 
trullo. Can 6. 

K A romai anyaszent egy ház, nem állaé ellene annak a gyülésnek.? 
30 F Eleinte mindgyárt ellene álla., de azután látván hogy az a szokás 

nem tekéntené ahitet; a békeségnek kedviért el szenvedé. Conc. later. 
sub innocentio. III. Can. ut Clericorum mores. 

K Miért parancsolya az anyaszent egyház. hogy az egy házi renden 
lévök. a házaságon kivül éllyenek.? 

35 F Azért hogy a világi dolgoktol, bajoktol.517 gondoktol mellyek 
követik a házaságot mentek lehesenek., és hogy szabadosan járhassa-

514 fel szenteltetések [té - beszúrás.] 
515 renden lévöket [ket - beszúrás.] 
516 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
517 bajoktol. [b-j-bő\ javítva.] 
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nak az Isteni, és a felebarátiS18 szolgálatban., tiszták lévén testben. és 
lélekben, jobban vihessék végben. az oltárí szolgálatot. 1. Cor. 7. 28. 
32. 33. 34. 

8. Articulus 
A subdiaconusnak. Diaconusnak. papoknak. és püspököknek 

hivatallyirol. 

K Mellyek. a subdiaconus hivatallyi? 
F. 1. Hogy az Isteni szolgálatkor segittsen a diaconusnak, 2. a nagy 5 

misekor az épistolát énekellye. 3. a nagy [86a:| misekor vizet tőlttsön 
a kehelyben. 4. gondgya legyen a ruhákra mellyek szükségesek a szent 
áldozathoz, 5. a Corporálét. és a purincatoriumot meg mossa, 6. az 
Evangyeliumos könyvet tarttsa a diaconusnak. és azt a papnak vigye 
meg tsokolni. 7. az ajánlot ajándekokot a nép kezéböl elvegye. pontifi. 10 

missa. 
K Mitsoda jó erkölcsöt kel birni a subdiaconusnak.? 
F 1. A tisztaságot, 2. a tanulásnak szeretetit. 3. az Isten házához valo 

nagy buzgoságot, 4. az imádságot, 5. a penitentzia tartást., 6. az anya-
szent egy házhoz valo szeretetett, 7. az alázatoságot, 8. a püspökjéhez ,5 

valo engedelmeséget, a papokhoz, és diaconusokhoz valo tiszteletet. 
K Mellyek a diaconusnak hivatallyi? 
F. 1. Hogy az oltár elött szolgállyon, a papnak kezében adgya mind 

azt a mi a szent áldozathoz szükséges., noha ö nem szentel, de apapal 
együt ajánlya a szent áldozatot a népnek nevében. 2. az évangyéliumot 20 

énekellye. 3. oktasson és prédikállyon ha arra. szabadságot ád apüs-
pök. 4. Cérémoniával keresztellyen szükségben.,515 5. hogy a népnek 
hirt adgyon a templomban a midön le kellesék térdepleni.520 az Isteni 
szolgálat után. a népnek tudtára adgya. hogy ki ki el mehet 6. a 
templomban mindenre vigyázon., régenten. a diaconusok viseltek521 25 

gondot az egy házi joszágokra. a püspök parancsolattya alat. ökk is 
osztogatták az alamisnát. 

K Mitsoda jó erkölttsök szükségesek a diaconusnak?522 |86b:| 
F szent pál. hasonlo jó erköltsöket kiván töllök: valamint a püspö-

köktöl. ugy mint. a tisztaságot, egyeneséget. nem a magok hasznok 30 

keresését, tellyesek legyenek hittel. szeretettel. okoságal. buzgoságal. 

518 a felebaráti <(szer) szolgálatban., 
519 szükségben., {6.) 5. 
520 térdepleni. [d-p-bő\ javítva.] 
521 viseltek [l-s-ből javítva.] 
522 fTollpróbaszerű tollvonások és betűk a lap alján: Inte Do 

DDDDMMMM] 
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alázatoságal. tudományal., szegényekhez valo szeretettel., egy szoval 
tellyesek legyenek523 szent lélekel. valamint az elsö hét diaconusok524 

act. 6. 3. 1 tim. 3. 8. 
K Mellyek a papnak hivatallyai? 

5 F. 1. Hogy a szent Mise áldozattyát ajánlya, 2. hogy a szenttségeket 
ki szolgáltassa, a bénnálás. és a papi renden kivül. 3. az Isten beszédit 
hirdesse., 4.525 a lelkeket vezesse. 5. a népet meg áldgya. és érette 
imádkozék. 

K Mitsoda jó erköltsök szükségesek apapnak.? 
10 F. Minden féle jó erkölcsnek kell benne lenni., mivel a pap az Isten 

embere, egy papnak minden tselekedete526 oktatás helyet kell lenni., 
szükséges is. hogy tellyes legyen Isteni szeretettel, az Isteni szeretet 
pedig magában foglal minden féle jó erkölcsöt. 

K Mellyek a püspöknek hivatallyai? 
15 F. A szent lélek öket vigyázoká tette. az Isten anyaszent egy házának 

legeltetésére. melyet tulajdon vérévelkereset. mondgya szent pál. act. 20. 
28. a püspökök, az apostolok hellyeit tarttyák., ö hozájok is tartozik 
az anya szent egyháznak igazgatása. és annak nagyobra valo ki terjesz-
tése. 

20 K Mitsoda jó erköltsök szükségesek a püspöknek.? 
F. A püspökség. leg nagyob tökélleteségü rend lévén., szük-

[87a:lséges tehát. egy püspöknek. minden féle jó erköltsöket birni nagy 
tekélleteségel; de mindenek felet. az Isteni szeretettel, okoságal. tudo-
mányal. bátorságal. álhatatosságal. buzgoságal. vigyázásal. és nagy 

25 alázatoságal bövölködgyék 
A ki a pásztoroknak. jó erkölcseiröl akai bövebben tudni, szükséges 

hogy olvasa. Náziánus sz. gergely 1. discursusát. sz chrysostomusnak, 
a papságrol valo könyveit. sz. hieronimusnak. nepotiánusnak irt leve-
lét., de mindenek felet a szent pál leveleit.. és azok közöt. a timoteushoz. 

30 és titushoz írt leveleit., vagy hogy még jobban mondgyam, az egész uj 
testámentumot. 

523 legyenek [Későbbi beírás a sorközbe.] 
524 valamint az elsö hét diaconusok [Utólag írta be a sor alá, világo-

sabb tintával.] 
525 4. a lelkeket [4.-a-bó\ javítva.] 
526 tselekedete^nek^ oktatás helyett [Törlés a sor végén.] 
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9 Articulus. 
Magyarázattya. a Ceremoniáknak. a melyekel fel szentelik 

a püspököt. 

K A választof püspököt. miért kell három püspöknek fel szentelni? 
F Ez a szokás még apostoli traditio., és az anyaszent. egy ház. ezt 

mindenkor követte. tim. 4. 15.527 

Magyarázat. 
A nicaeai Concilium. Can. 4. azt hadgya. hogy a püspököt. leg aláb 5 

az egész tartományban lévö püspökök szentellyék fell, Episcopum Con-
venit. maximé quidem ab omnibus qui sunt in provincia ordinari. ennek 
a szent528 |87b:] Conciliumnak hagyásábol ugy tettzik. mint ha azt 
kivánná az 5 2 9 anyaszent egy ház. hogy az egész világon lévö püspökök 
jelen lehetnének egy püspöknek fel szentelésin. és mindnyájan tehetnék 10 
kezeket az uj püspökre., hogy ha a meg lehetne; a püspökségnek 
egyeségiért, de 5 3 0 mint hogy a nem lehetö. se nem szükséges hogy 
mindnyájan jelen legyenek, a tartománybéli püspökök, jelentik az egész 
apostoli gyülekezetet; de mint hogy az is nehéz dolog hogy az egész 
tartományban lévö püspökök mindnyájan jelen legyenek a fel szentelé- 15 
sen. a szent nicaeai Concilium azt hadgya, hogy leg aláb három jelen 
legyen, ugyan ezis az apostoli traditio., de azt is hadgya., hogy a mely 
tartomány béli püspökök jelen nem lehetnek. azok irásban fel tegyék, 
hogy jóvá hadgyák a fel szentelést, 

K. Miért mondgya, egyik a püspökök5 3 1 közül. a fövebb Consecra- 20 
tornak. hogy az anyaszent egyház. azt kivánnya. hogy amely papot 
néked bé mutatok., püspöknek szenteltessék.? 

F Meg akarja azal mutatni. hogy a püspököt. tsak valamely anya-
szent egy háznak szükségére szentelik fel. 

K A föveb Consecrator. miért olvastattya el a bulát minek elötte. 25 
a fel szenteléshez kezdgyen? 

F Mert a mostani törvénye szerént az anyaszent egy [88a:|háznak. 
a deák anyaszent egy házban. a püspököket fel nem szentelhetik, a pápa 
engedelme nélkül, és hogy ha fel szentelésekre valo szükséges bulát nem 
nyernek, 30 

K Az uj püspök. miért tészi le a hitet. a Consecrator kezeiben.? 

5 2 7 tim. 4. 15 [A latin utalást később írta be, világosabb tintával.] 
5 2 8 [A lap alján tollvonás.] 
5 2 9 azt kivánná az (t^ anyaszent egy ház 
5 3 0 de (minthogy^ mint hogy [Törlés a sor végén.] 
5 3 1 püspökök [Második p-k-bó\ javítva.] 
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F Meg akarja azal mutatni hogy holtig egyeségben akar lenni a szent 
székel, és hogy a pápához, és az utánna valoihoz tisztelettel lészen. 

K Miért hogy, a püspök. aki Consecrator. kérdezkedik.532 az uj 
püspöktöl. az ö hitéröl,. szokásirol. és más egyebekröl, a melyet meg 

5 lehet látni a romai pontificaléban.? 
F Mert az anyaszent egy ház. azt akarja hogy ollyan püspökököt 

tegyenek. kik a hitet meg tarttsák. kik a szent szabot rendeket hiven 
kövessék. 

K Miért adgya eleiben a Consecrator az uj püspöknek a püspökök 
10 köteleségeit? 

F Azért hogy, azok a köteleségek. fel szenteltetésekor adatván elei-
ben. azokot holtig nagyob köteleségel vigye végben. 

K Miért mondgyák el. a minden szentek litániáját. minek elötte. a 
fel szenteléshez kezdgyenek? 

15 F. Azért. hogy a menyei anyaszent egy ház. a földön lévö anyaszent 
egy házal. az533 Istentöl. bövséges kegyelmet kérjen az uj püspökre. az 
anyaszent egy ház annál nagyobbat nem kérhet. mivel egy jó püspök. 
mitsoda jót534[88b:| nem tselekedhetik az anyaszent egy házban. ellen-
ben pedig egy rosz püspök, mitsoda roszat nem okozhat? 

2" K A három. fel szentelö püspökök, miért teszik az évangyéliumot 
az uj püspöknek, fejére, és a vállaira? 

F Meg akarják véle értetni. hogy a fel szentelésel az évangyeliumnak 
terhét adgyák reája. amelyet holtig örömel kel viselni. 

K Mitsoda az évangyeliumi terh viselés? 
25 F. A hogy tellyes légyen a kristus tanitásával, a mely az évangyelium-

ban53S foglaltatik, ahoz is szabja életét, beszédit, tselekedetit.s3<s min-
den maga viselésit. 

K A szentelö püspökök. miért teszik kezeket a püspök fejére akit 
szentelnek.? 

30 F Ez a Ceremonia. az imádságal edgyüt, a melyet mondanak., leg 
szükségeseb dolog a püspökök fel szenteltetésekhez. amint e kí tettzik 
a szent irásbol, és a traditiobol. 2. tim. 1. 6. s. aug. libr 5. Contr. dona. 

K Miért kenik meg a szent olajal az uj püspöknek fejét? 
F Azért, hogy azon külsö kenetel. az Istent kérjék. hogy a belsö 

35 kenet. az az, a szent léleknek kegyelme le szállyon. és tölttse bé az uj 
püspököt, a pontificaléban lévö imádságbol meg lehet látni az okát 

532 kérdezkedik. (f) az uj 
533 az <Istöl.> Istentöl. 
534 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Mm Isr te 

De Misere, Inte Dem Demina venite] 
535 az évangyeliumban [é-a-ból javítva.] 
536 tselekedetit. [Első t-f-ből javítva.] 
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ennek a Ceremonianak. a mely Istení imádság. és mind a szent irásbol 
valo. |89a:] 

K A püspök, miért keni meg a két elsö ujjait. és kezeit az uj püspök-
nek.? 

F Hogy azon külsö kenetel. az Istent kérje. hogy a belsö kenet. az 5 

az, a szent léleknek kegyelme., foganatosá tegye azokot, a kezeket.537 

és azoknak eröt adgyon. a meg áldására. és meg szentelésére. mind 
azokra.538 a mikhez érr apüspöki szolgálattyában.539 

K A Consecrator. miért adgya az uj püspöknek a püspöki páltzát 
kezében? 10 

F Hogy azal. a püspöki hatalomban tegye. 
K Miért ád néki egy gyürüt? 
F Meg akarja néki mutatni. hogy az anyaszent egy házal. mint egy, 

házasági szövettséget tett. 
K Miért adgya az evangyeliumos könyvet kezében? 15 

F Meg akarja néki azal mutatni. hogy az ö leg szorosab kötelesége 
a lészen. hogy az évangyéliumot hirdesse a népnek. aki az ö gondviselé-
se alá bizattatik. 

K Miért tarttyák az évangyeliumos könyvet nyitva a vállán mind 
addíg még kezében nem adgyák? 20 

F Meg akarják540 azt véle értetni. hogy egy püspöknek tellyesnek 
kell lenni az évangyéliumal. minek elötte azt másoknak hirdesse, és 
hogy másokot tanithasson a kristus terhének viselésére. magának kell 
azt elsöben viselni.541I89b:l 

K Az uj püspök miért mondgya a misét együt a püspökel. ki ötet fel 25 

szentelte.? 
F Ez ollyan Ceremonia. a mely az egész anyaszent egy házban 

mindenkor meg volt. hogy meg mutassák azzal. apüspökségnek, és az 
áldozatnak egyes voltát., a görög anyaszent egy házban. az uj püspök 
Communicál elsöben. ö is Communicáltattya a püspököt. a ki fel 30 

szentelte. 
K A misének avégin, miért teszik az uj püspöknek a fejében. a 

püspöki süveget.? 
F Mert azon süveg. a püspökök fejének ékessége. az ollyan mint egy 

sisak. amelyet azért adgya nekik az anyaszent egy ház. hogy rettentöb- 35 

bek legyenek. az üdveségnek ellenségi elött. mondgya a pontificále. 

537 a kezeket. [Beszúrás világosabb tintával.] 
538 azok^nak^.ra [ra (nak^ fölé írva.] 
539 [Utána beírás: hejavagyon] 
540 akarják [Beszúrás.] 
541 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: venite Exul-

íemus Minden mm] 
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K. A püspök a ki Consecrál. miért ád keszttyüt. az uj püspöknek,? 
F. ugy lehet a keszttyüt tekénteni a püspök kezein. mint a kristus 

tisztaságának. és ártatlanságának képit. a melyeket magára kell ven-
ni542 a püspöknek. hogy az Isten elöt. kedvesek, és anépnek hasznosok 

5 lehessenek az áldozatok. és az543 imádságok mellyeket ajánlani fóg. 
K A fel szentelés után miért énekelik. a te deum laudamust?|90a:] 
F Azért hogy hálákot adgyanak az Istennek kegyelmiért. mellyet tett 

az anyaszentegy házal. uj püspököt adván néki a ki ötet vezesse. 
K Miért ültetik aszékben az uj püspököt? 

'0 F. Hogy püspöki székit magának el foglallya. 
K A kétt assistens püspök. miért hordozák el azután mindenüt a 

templomban.? 
F Hogy a nép ötet meg láthassa, és áldását vehesse. 
K A tedeum laudamusnak a végin. az uj püspök. miért Ceremoniá-

15 val ád544 benedictiot? 
F. Az ollyan tisztelet. a melyet néki meg adgyák a püspökök. és azon 

is kezdi el a püspoki hivatallyának hatalmát. a melyet vett. 
K Az uj püspök. miért mondgya három szor meg hajtván térdit. a 

püspöknek. ki ötet fel szentelte., ad multos annos. sok, esztendökig.? 
20 F. Ez ollyan köszöntés. a melyel köszönti a fel szentelöjét. hoszu 

életet kivánván néki. az anyaszent egy ház jovára. 
K Mit kell tselekedni azoknak. akik jelen vannak ezen a Cérémoni-

án? 
F. Buzgoságal kel azoknak imádkozni az uj püspökért, és a szent 

25 léleknek kegyelmét kell reája kérni.545|90b:] 

10 Articulus 
Hogy mivel tartoznak a hivek.546 a püspököknek, papoknak, 

és más egy házi renden lévöknek.547 

K Mivel tartoznak a hivek apüspököknek? 
F. Tartoznak nékik tisztelettel.548 szeretettel, parantsolattyokhoz 

valo engedelmeségel. és érettek valo imádságal. 1 thess. 5.12.13. 
K Mikoron tartoznak. föképpen érettek imadkozni? 

542 venni (egy) a püspöknek. [a (egy) fölé írva.] 
543 az [Beszúrás.] 
544 ád [Beszúrás.] -
545 [A lap alján tollvonások és ábraféle: LJ ] 
546 a hivek^neky a püspököknek, 
547 lévoknek. [Ékezethiba.] 
548 tisztelettel. <enged)> szeretettel, [...] engedelmeségel. 

1384 



F 1. Az ö fel szenteltetésekkor, 2. midön549 valamely nagy dologhoz 
fognak. 3. midön jó tselekedetekért valamely üldözést szenvednek. 4. 
midön valamely nagy veszedelemben vannak 5. midön egy házi. vagy 
az ország gyülésében vannak. 6. midön betegségben vannak., egy szoval 
a népnek mindenben kel vigyázni apüspökjökre, és részt venni mind 5 
abban a mí öket tekinti. 

K Mit kell tselekedni anépnek. midön apüspökje meg hall.? 
F Imádkozni kell érette. kérni kell550 az Istent hogy adgyon néki. 

kedve szerént valo pásztort. és meg nem kell szünni az imádságtol, 
valamég uj püspökje nem lészen. io 

K Nem kellé hasonlo képpen tselekedni a pápa. halálakor? |91a:] 
F. Igen is. mivel az. az egész anyaszent egyházat tekenti. 
K. leheté visgálodni., zugolodni a püspök ellen? 
F. Nem mert a nagy vétek, és az Isten keményen meg bünteti az 

ollyan vétket. exod. 12. 28. eccli. 18. 13. 15 
K Mitsoda rosz követi rend szerént ezt a vétket? 
F A bal itélet, aleg jób. és szenteb parancsolatinak meg vetése. az 

igazságnak meg utálása. az üldözések. és a rágalmazások. 
K Miképpen bünteti meg Isten ezeket a vétkeket? 
F Némelykor irtoztato büntetésekel. a melyekröl példákot látunk a 20 

szent irásban. exod 12. 28. num. 12. 10. de a leg nagyob büntetése a, 
hogy a jó püspököket. és a jó pásztorokot magához veszi, és meg engedi 
hogy helyettek. más roszak legyenek.. osé. 13. ll.Isai.56. 10. zaka. 11. 
16. 

K Mit kell a népnek tselekedni. ha oly nyomoruságban esik hogy a 25 
pásztora nem az Isten kedve szerént valo. és aki nem épületre. hanem 
rontásra valo? 

F Mint hogy az. az Isten haragjátol vagyon., azon kellene551 igye-
kezni. hogy imádságával. és penitentzia tartásával. az Isten haragját. 
meg enyhittse., tsendeségben kell ollyankor suhajtozni. el kell fedezni 30 
a mennyiben lehet az ur kenetettyének552 fogyatkozásit. és tartani kel 
attol az átoktolS53|91b:J a melyben esék554 kám, egyik a noé fia genes. 
9.23. 

K Mivel tartoznak a hivek a több pasztoroknak.? 
F. Mind azokal valamelyekel a püspököknek. hanem azt kell még 35 

azokhoz tenni,, hogy tartoznak neki még adézmát is meg adni. 

549 2. midön [Fölötte későbbi beírás: heja vagyon] 
550 kell [Beszúrás.] 
551 kellene [kelle - sor végére, ne - sor előtti margóra írva.] 
552 kenetet ^tyeb) tyének [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
553 [A lap alján tollvonás.] 
554 esék^ek)> kám. [Az esék szóban k-n-bö\ javítva; esének volt.] 
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K Mivel tartoznak a hivek az ollyan papoknak kik nem azö pászto-
rok. és a töb egy házi renden lévöknek? 

F Tartoznak nékik betsülettel, tisztelettel: mint a kristus.S55 egy házi 
szolgainak., töllök ne kivánnyanak ollyan állapotot. mely ellenkeznék. 

5 az egy házi törvényel: és a tiszteségel. se ollyan hivatalban ne tegyék, 
mely meg kissebitené rendeket. ámbár azt magok kivánnák is., nem 
hogy ki nyilatkoztatnák556 fogyatkozásokot., de söt még azokot el kel 
fedezniek, és érettek imádkozni kell. 

11. Articulus 
A szerzetesek rendéröl 

K Tsak az urnak szolgai vannaké el szenteltetve az Istennek. aren-
10 dek által? 

F. A keresztények mindnyájan az Istennek vannak szenteltetve. a 
kereszttség által. de azon kivül. még két féle személyek vannak különö-
sön szenteltetve Istennek, ugy mint az egy házi557 renden valok. és a 
szerzetes személyek. [92a:] 

15 K Szent állapoté aszerzeteseknek rendi? 
F Igen is szent. és tsudálatra méltó. mivel az ollyan rend amelyben 

ellene mondanak minden féle joszág birásáhak, minden féle világí 
gyönyörüségeknek, a maga saját akarattyának. és szabadságának. Ugy1' 
hogy tsak egyedül. az Isten szolgálattyában. és a másokhoz valo enge-

20 delmeségben tölttse egész életét. 
K Míképpen mondanak ellene mind ezeknek a szerzetesi rendben? 
F A három féle fogadás tétellel. a tisztaságal ellene mondanak 

minden féle világi gyönyörüségnek, a szegénységel, ellene mondanak 
minden féle földi jóknak. és az engedelmeségel, ellene mondanak a saját 

25 akaratnak, és szabadságnak., az elsö fogadás meg zaboláza a testi 
kivánságot. a második a szemnek bujálkodását. és a harmadika az 
életnek kevélységét. ugyan ettöl aharomtol is erednek minden féle 
vétkek. 

K Mitsoda idöben kezdödöt az anyaszent egy házban. a szerzetesi 
30 rend? 

F Erröl, némely résziben, a jérusalemben lévö elsö hivek közöt szép 
példát látunk, mivel közöttök, minden jószágok közös volt. de a szerze-
tesi rend a mint most szoktuk hivni, tsak a negyedik saeculumnak a 
kezdetén. kezdödek, égyiptumban: szent Antal alat., szent benedeket. 

555 a kristus^naky egy házi szolgainak., 
556 ki nyilatkoztatnák [Utolsó í-s-ből javítva] 
557 az egy házi [e-a-ból javítva.] 
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ki az558[92b:l ötödik saeculumban. elt. ugy tekéntik mint a nap nyugoti 
szerzetesek Attyát. noha a nagy szent Gergely, a ki azö életét irta. azt 
tarttya hogy nap nyugoton559 ö elötte is valának szerzetesek. 

K Sokan valánaké az ollyanok., a kik arra a szent társaságra adták 
magokot? 5 

F. valának ollyan superiorok, a kiknek kezek alat egy szersmind 
három ezer szerzetesek valának. 

K Mitsoda életet éltenek azok a szent remeték? 
F. Tsudálatos életet. inkáb angyali életet éltek, mint sem emberit. 

erröl bövön szól. sz. Chrysostomus. hom. 14. supr epist. 1. ad tim. ha 10 
azt meg olvasnak azok. kik oly könnyen beszélnek a szerzetesi rend 
ellen. gondolom hogy az után, nagyob tisztelettel lennének ahoz a szent 
társasághoz. 

K Mitsoda ókbol kell a szerzetesi rendben menni? 
F. 1. Hogy el kerülhessék. a világnak meg romlottságát. 2. hogy a 15 

vétkekért. penitentziát tarthassanak., 3. hogy tsak egyedül az Isten 
szolgálattyára szentelhessék magokat 

K Hát ha valamely más ókbol lenne valaki szerzetes560 mi következ-
nék abbol.? 

F. Az igen nagy vétek volna. az Istennek átkát is várhatná magára. 20 
K Mellyek azok a rosz szándékok, a mellyeket el kell kerülni. midön 

a szerzetes rendbe akar menni valaki? 
F. 1. szerzetessé azért lenni, hogy azután könnyeb [93a:| életet élhes-

sen. 2. hogy az ollyan atyának, vagy anyának keze alol magát ki 
vonhassa. akí ötet sanyargattya, 3 hogy valamely superiorságra, mehes- 25 
sen, vagy valamely beneficiumot nyerhessen, 4. hogy valamely ollyan 
dolgot el kerülhessen. a melyért roszul lenne állapottya. 5. hirtelenség-
böl, és maga meg gondolatlanul. egy szoval. hogy ha más ókbol. mint 
sem amint ide fellyeb meg mondottuk. hogy pedíglen ollyan szerzetese-
ket látunk akik nem szerzetesi életet élnek. attol vagyon, hogy nem 30 
tiszta szándékal adták magokot a szerzetesi rendre. 

K Miképpen lehessen magát meg szentelni valakinek a szerzetesi 
rendben? 

F Nagy szorgalmatoságal kövesse a szabot rendet. alázatoságbol. 
mindenkor az utolso helyt keresse: kerüllye a mennyiben lehet a superi- 35 
orságot, fel vegye mind azon által. ha azzá teszik. a maga saját akarat-
tyát letegye., semmin meg ne ütközzék. míndeneket betsüllyön és tisz-
tellyen, másokal a klastromon kivül. szükség nélkül semmi szövettséget 

558 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
559 nyugoton [t-g-ből javítva.] 
560 szerzetes ^?) mi [Törlés a sor végén.] 
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ne tarttson. keveset beszéllyen. mindenkor foglalatos561 legyen., min-
denkor készen legyen az engedelmeségre. és a mások szolgálattyára. 

K Mitöl vagyon hogy mindenik562 szerzetes Congregationak. kü-
lömb külömb féle köntösök vagyok, meg kü563|93b:|lömböztetvén. 

5 egyik rend magát. a másikátol. a köntösének. szinével, vagy formá-
jával? 

F Azt ne tsudállyuk hogy mindenik szerzetben a szerzetesek egy féle 
ruhát visellyenek. azt láttyuk, hogy sok hellyeken a magistratusoknak 
egy féle köntösök vagyon, ugy hasonlo képen. a hadi embereknek is. 

10 mindenik ezerben., a mi pedig a sok féle. szint, vagy formát illeti. attol 
vagyon, hogy mindenik társaság, ollyan köntöst vett magának. a mitso-
dást viseltek abban az idöben. azon országban, a melyben kezdödöt a 
Congregatio., idövel pedig a világiak meg változtatták köntösöket, a 
szerzetesek öket nem követvén., idövel az ö köntösök tsufosnak tettzet. 

15 mitsoda nagy külömbözés vagyon a lengyel. és a magyar köntös közöt.? 
de az országbol ne mennyünk ki, tsak azt nézük hogy ennek elötte. két 
száz esztendövel. a magyarok mitsoda formáju köntöst viseltenek. és 
mostanában. mitsoda külömbözöt viselnek. nem tsak a világiak, de 
még az egy házi renden lévök is. a régi képek meg mutattyák.564 

20 A mely scapulárist viselnek, tsak nem mind azok. a kik a szent 
benedek rendit követik. és még más Congregatio is, a régenten ollyan 
köntös volt, a melyet565 tsak akor vették fel., a midön a dologra 
mentenek azért hogy a más ruhát meg kiméllyék véle. valamint mosta-
nában is a mester emberek elö ruhát kötnek ele|94a:]jekben. szent 

25 Benedek azt mondgya Cap. 55. scapulare propfer opera.. azt is mond-
gya ez a szent. hogy az ö szerzetesi ne vigyázanak a szinre, se a 
köntösöknek durvaságára., hanem az országban a melyben vannak, a 
leg közönségeseb posztot válaszák magoknak. 

Mind ezekböl ki tettzik. közönségesen szolván., hogy a szerzetesek 
30 köntösében. semmi titkos dolgok nintsenek, de mindenikének, a maga 

szerzétében valo bé vett szokást kell követni. hogy ha valamely szerze-
tes világi köntöst akarna viselni abbol az ókbol. hogy az ö szerzetének 
köntöse regenten hasonlo volt a világiakéhoz., az ollyan meg érdemlené 
a büntetést. Conc trid sess 25.566 

561 foglalatos [Második /-r-ből javítva.] 
562 mindenik (Con)> szerzetes Congregationak. 
563 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
564 a régi képek meg mutattyák. [Utólag írta be a sor végére és a sor 

alá.] 
565 a régenten ollyan köntös volt, a melyet (régenten,) tsak akor 
566 [A latin utalást utólag írta be, világosabb tintával.] 
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9 dik. Rész. 
A házaság Szenttségéröl. 

Elsö Articulus. 
Közönségesen a házaságrol: 

K. Mitsoda a házaság? 
F A férfiu, és az aszszony közöt567 törvény szerént valo társaság. a 

mellyet az Isten rendelte. az emberi nemzetnek szaporodására 
K568 Mikoron igazán valo ez a társaság? 
F. Midön a törvény szerént vagyon.569|94b:] 
K szabadé egy szersmind egy nehány feleségének tenni a férfiunak? 
F A házaság ugy rendeltetett hogy tsak egy férfiu, és egy aszszony 

közöt valo társaság legyen, mind azon által az ó testámentumban 
szabad volt egy nehány feleséget tartani. az emberi nemzetnek szaporo-
dásáért,, eki tettzik a szent patriárkák példájokbol., de a kristus az elsö 10 

rendére hozá a házaságot., és meg tiltá az egynél. több feleség tartást. 
luk. 17. 18. ki is tettzik ebböl.. hogy luther, meláncton, és bucérus, 
tsalárdok valának. mivel. a kristus törvénye ellen. meg engedék a 
Hassiai langrávnak, philipusnak., hogy más feleséget vehetne. az elsö 
feleségének még éltében. 

K Egy aszszonynak. leheté egy nehány férjet tartani? 
F Az irtoztato vétek volna. és esoha nem volt szabad. és ugy az egész 

világ fel fordulna. 
K A másodszori, harmadszori, vagy a negyedszeri házaságot, meg 

engedié az anyaszent egy ház az özvegyeknek? 
F. A deák anyaszent egy ház. ezt mindenkor meg engedte. követvén 

szent pált. a ki is közönségesen meg engedi az özvegyeknek a házasá-
got., nem vetvén nékik semmi határt. a görög anyaszent egy házban, 
régi idöktöl fogvást meg vagyon tiltva a negyedszeri házaság. s. Basil. 
epist. ad amphilochium. |95a:| 25 

567 közöt (lévö}> törvény szerént valo [törvény szerént valo (lévö^ 
fölé írva utólag, világosabb tintával.] 

568 K [f-ből javítva.] 
565 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon; a lap 

alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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2 Articulus. 
A hazaságnak szenttségi voltárol. 

K Honnét tudgyuk mi azt. hogy a kristus szenttségnek rendelte a 
házaságot? 

F. Azon kivül hogy szent pál nagy szenttségnek nevezi a házaságot, 
azt bizonyoson tudgyuk a traditiobol, hogy az anyaszent egy ház. 

5 mindenkor ugy tekéntette akeresztények házaságát, mint az ujj tör-
vénynek. igazán valo szenttségét. s. Ambr. libr. 1. supr Abraham. Cap. 
7. s. aug. libr. de bono matrimonio. 

K Miben szenttség a keresztények házasága.? 
F. Abban. hogy ollyan láthato jell. mely kegyelmet ád azoknak. kik 

10 ahoz járulnak, és a mely, jelenti, az anyaszent egyháznak., a kristusal 
valo edgyeségét. eph. 5. 32. 

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

is öket esze köti, a házasagnak. szent kötelével. 
15 K Mitsoda kegyelmet ád ez a szenttség.? 

F. Hogy békeségben és edgyeségben élhessenek edgyüt, hogy keresz-
tényi képpen nevelhessék. gyermekeket., egymáshoz valo hüségeket 
meg tarthassák., egymást segithessék. ez életben valo nyomoruságok-
ban.570 

20 K A házaság miben jelenti a kristusnak. az anyaszent egy házal valo 
edgyeségét? 

F. 1. Abban. hogy valamint a kristus el hagyta azö571[95b:] Attyát. 
hogy meg egyesülne az anyaszent egy házal., ugy a ferfiu is el hadgya 
attyát. és annyát. hogy meg edgyesüllyön feleségével. 2. valamint az 

25 anyaszent egy ház a kristusbol formaltatot., ugy az aszszony is a 
férfiubol formáltatot. 3. A kristus feje lévén az anyaszent egyháznak. 
a férfiu is feje az aszszonynak. 4. az anyaszent egy ház. egy test lévén 
a kristusal.. a férfiu is egy test az aszonyal. 5. A kristus szereti az 
anyaszent egy házát. és az anyaszent egy ház tiszteli akristust, eképen 

30 kell lenni a férfiunak is feleségéhez. és az aszszonynak férjéhez. 6. 
A kristus soha elnem hagyta az ö anyaszent egy házát. hasonlo képpen. 
a férfiu, és az aszszony. edgymástol meg nem válhatnak. hanem tsak 
a halála által valamelyikének. 7. A kristus mindenben az anyaszent 
egyház jovát. és hasznát tekénti., az anyaszent egy ház is azon igyeke-

35 zik. hogy az ö ditsöségét kereshesse. igy kell bánni a férfiunak is az ö 
feleségével. és az aszszonynak az ö férjével 1. Cor 7. ephes. 1. 23. 1 Cor. 
12. 27. Colos. 3. 18. 19. 

570 [Utána beírás halvány tintával: heja vagyon] 
571 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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3. Articulus. 
A házasagnak. akadályirol. 

K kitsoda szolgáltattya ki ezt a szenttséget? 
F. A theologusok ez iránt egymásal meg nem egyeznek. az anyaszent 

egy ház is erröl nem végezet. mivel né[96a:]mellyek azt tarttyák. hogy 
a hazasulo személyek a parochus és más bizonyságok elött, egymásnak 
tett fogadásokal. szolgáltattyák572 magoknak a szenttséget; némellyek 5 

pedig azt tanittyák. hogy a parochus fogadast tétetvén a hazasulando 
személyekel, a bizonyságok elött. és áldást is adván reájok., ö szolgal-
tattya ki573 ezt a szenttséget. nézd meg mit mondanak ez iránt a 
theologusok. maldonat. Estius. sylvius. 

K kitsodák vehetik fel. a házaságnak szenttségét? 10 

F Mind azok kik az ahoz valo idöt el érték., és a kiknek házaságokot 
valamely akadály meg nem gátollya. 

K Hány esztendős korában lehet valakinek meg házasodni? 
F. A férfiaknak lehet tizen ötödik esztendös korokban, és a leányok-

nak tizen harmadik esztendös korokban. " 
K Mellyek azok az akadályok akik meg gátollyák a házaságot 
F Azok két félek, némellyek a házaságot semmivé valová teszik. 

ámbár az esküvés már meg volt is. vagyon meg ollyan akadály. a melyre 
valo nézve. vétek nélkül meg nem lehet hazasodni., de a házaságot 
semmívé valová nem tészi. ha már meg volt az esküvés. az elsöket 20 

nevezik dirimens akadályoknak. a többit nem dirimens akadályoknak. 
K Mellyek a dirimens akadályok.? 
F. Elöször a meg tsalatkozás, 2. arend. 3 atisztaságrol valo fogadás 

tétel. 4. az atyafiság, 5. a bün, 6 a külömböző vallás. 7. az eröszak tétel, 
8.574 az egyházi rend. 9. a házaság-I96b:]nak kötele, 10 a szövettség, 11 25 

a tehetetlenség. 12. a lopva valo házasság.575 13 az el ragadás,576 

K leheté az anyaszent egy háznak ollyan akadályokot rendelni 
melyek aházaságot semmívé valová tegyék? 

F. Igen is lehet. és mindenkor is ugy tselekedett. Conc.trid. sess. 24. 
Can 4. 30 

Ezeket az akadályokot, rend szerént ezen deák versekkel mondgyák 
ki. 

572 szolgáltattyák ^is^ magoknak 
573 szolgaltattya ki ^tehát^ ezt 
574 8. [Beszúrás a sorban;] az egyházi rend. <(8) 9. [a lap alján 

tollpróbaszerűen egymás alá írt számok három oszlopban: 225 112 93 
29 112 (187) (573) 187 93] 

575 házasság. [Szóvégi ó-javítva.] 
576 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
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Error, Conditio. votum, Cognatio Crimen., 
Cultus disparitas, vis ordo, ligamen, honestas, 
si sis affinis, si forté Coire nequibis. 
Raptave sit mulier nec parti reddita tutae. 

5 si parochí et dupliciis desit praesentia testis 
Haec facienda vetant. Connubia, facta retractant.577 

4. Articulus. 
Az akadályokrol, melyek a házaságot semmire valová teszik. 

és a melyeket dirimens akadályoknak nevezik. 

K Mit értesz a meg tsalatkozásnak akadállyán. 
F. Értem azt. hogy a házaság akkor semmire valo a mikor meg 

tsalatkoznak a szemely iránt. melyet el akar-[97a:| venní,, példának 
10 okáért. péternek az a szándéka. hogy el vegye ersokot. de ötet meg 

tsallyák, és Ilonának tészen igéretet gondolván hogy a légyen ersok, az 
ö házasága tehát. ilonával semmire valo. 

K Miért tészi semmire valová a házaságot az illyen tsalatkozás? 
F Mert az igeretnek valoságát el fedezi, a mely nélkül nincsen igazán 

15 valo házaság. 
K Hát ha péter. azt gondollya, hogy a személy a kit el akar venni, 

nemes, okos, és gazdag, de házasága után meg tsalatkozik mind ezek-
ben. akkor semmire valoé az ö házasága?578 

F Nem, mivel tsak magában a személyben valo meg tsalatkozás. 
20 tészi semmire valová a házaságot, ki veszem a rendben valo tsalatko-

zást. 
K Mit értesz. a rendért valo akadályon? 
F Ertem azt. midön valaki valamely rab személyt veszen el nem 

tudva. akor aházaság semmire valo. 
25 K Miért rendelte az anyaszent egyház, 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 veszi el a rabságban lévö. személyt. 
akkor a házaság jó. mert szabad akarattyábol veszen el ollyat. a ki más 

30 hatalma alat vagyon. 
K Mit értesz a fogadás tételért valo akadályon?579[97b:| 
F Értem a szerzeteseket. kik meg esküttek, az ollyanok meg nem 

577 retractant. [retratantbóX javítva egy alig észrevehető c beszúrásá-
val; később újra leírta a hibás szó alá, más színű tintával: retractant] 

578 [Utána beírás más színű tintával: heja vagyon] 
579 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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házasodhatnak, ha meg házasodnának,S8° a házaságok semmire valo 
volna 

K A fogadás tétel, miért tészi semmire valová a házaságot? 
F Az anyaszent egy ház azt igy rendelte. mert. az illyen fogadásokot 

lelki házaságnak tarttya., a mely a kristushoz kaptsollya holtig a szerze- 5 

teseket. 
K Mit értesz az atyafiságért valo akadályon? 
F Azt hogy meg vagyon tiltva az atyafiak közöt, a negyed iziglen581 

valo házaság. 
K Mit értesz a szövettségért valo akadályon? 10 

F. Hogy erre meg felelhessek, azt kel meg tudni. hogy három féle 
szövettség vagyon. 1. a házasági szövettség, 2, az ollyan szövettség a 
melyben esik valaki, a szabad, vagy házas aszszonyal valo vétekért. 3. 
a kereszttség kori, vagy a bérmáláskori582 lelki szövettség, ezek a 
három féle szövettségek, dirimens akadályok lehetnek, de külömb féle 15 

képpen. 
K Miben áll. a házasági szövettség akadállya? 
F. Abban. hogy a férfiu, az ö feleségének attyafiaival szövettségben 

esik, hasonlo képen az aszszony is. az ö férjének attyafiaival. ha vala-
mellyik583 a kettö közül meg hall. a másika el nem veheti meg holt 20 

házas társának, negyed iziglen valo attyafiát, mivel házasága semmire 
valo lenne.|98a:| 

K Miben áll. a szabad, vagy a házas aszszonyal vétekért valo szö-
vettségnek akadállya? 

F Abban hogy szövettségben esnek minden attyafiaival annak a 25 

személynek. akivel vétkeztenek. és minek utánna közösültek volna 
valamely személyel, ha annak el veszik második ágon valo attyafiat, a 
házaság semmire valo. 

K Miben áll a Ielki szövettségnek akadállya? 
F Abban. 1. hogy szövettségben esik az, aki keresztel, a gyermekel 30 

akit keresztelt, és annak attyával, és annyával, ugy hogy a ki keresztelt 
meg nem hazasodhatik soha se a gyermekel a kit keresztelt, se annak 
attyával, vagy annyával, 2. szövettség lévén a584 gyermek. és a kereszt 
atya. és kereszt anya. közöt, ugy hogy soha meg nem házasodhatik. a 
kereszt atya. vagy anya. a kereszt fiokal, vagy leányokal. 3. szövettség 35 

580 meg házasodnának, [nak - n betűje fc-ból javítva.] 
581 negyed iziglen (\t) valo házaság. 
582 bérmáláskori [b - hosszú /-ből javítva;] (szöv) lelki szövettség, 

ezek a három féle ^akadályok^> [törlés a sor elején.] szövettségek, 
dirimens akadályok 

583 ha valamellyik (ha}> a kettö közül 
584 a (ky gyermek. és a kereszt atya. 
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lévén. a kereszt atya, és anya közöt, és a gyermeknek. attya. és annya 
közöt, ugy hogy. se a kereszt atya, se a kereszt anya. soha meg nem 
házasodhatik. a gyermeknek attyával. vagy annyával, ha valamellyik. 
özvedgyé maradna, mert a házaság semmire valo volna. 

5 K A testi szövettség miért akadállya a házaságnak.? 
F. ugyan azon ókból, amelyel az, az atyafiság. 
K Hát a lelki szövettség miért? 
F Mert 585 az anyaszent egy ház. azt ugy tekenti, mint atyafiságot. 
K Mit értesz a bünért valo akadállyon? 

10 F Ertem a gyilkoságban vagy a házaság törésben valo esést.586 [98b:| 
ollyan formán a mint azt meg fogom magyarázni. 

1. Valaki meg öli a feleségét. azért hogy azt a személyt a kivel 
házaság törésben éll. el vehesse. vagy is annak a személynek az urát öleti 
meg, hogy ha azután el veszi azt a személyt, a házaság semmire valo. 

15 jol lehet ha semmi igéretet nem tett volt is elöször annak a személynek, 
vagy ha tudtára. nem volt is az aszszonynak a gyilkoság. hasonlo képen 
az aszszony is. a ki meg öletné az urát hogy mást vehetne ell. akivel 
házaság törésben élne, vagy annak feleségit. akivel. házaság törésben 
élt.587 

20 2. Hogy ha azért tselekeszik a gyilkoságot hogy egy másnak foga-
dást tettek hogy egy mást el veszik. az özvegységkor. akor aházaság 
semmire valo volna. ámbár házaság törésben nem éltenek volna is 
edgyüt annak elötte., és ha szinte semmi része nem lett volna is a más 
résznek a gyilkoságban. 

25 3. Egy házas személy, házaság törésre adgya magát, ollyan igéret588 

alat. hogy el veszi az ura, vagy a felesége halála után. azt a személyt. 
akivel házaság törésben élt. azután, ha az ura, vagy a felesége meg 
halna, a házaság törö személy el nem vehetné azt a személyt akivel 
vétkezet., mivel az igéretért, amelyet még házas korában tett, és az 

30 igéretért valo házaság törésért, a házaság semmire valo volna. 
4. Egy ollyan ember a ki még házas. ujjontában meg házasodnék. 

még özvegysége elött, a házaság törésért a melyben eset. ha azután 
özvedgyé maradna is az elsö feleségitöl de az ö házasága semmire valo 
volna,589 a másodikával, mivel még házas korában vette volt el. [99a:] 

35 annál is inkáb. hogy ha a személy akit el vett, tudta hogy nem özvegy 
hez ment. mert ha meg tsalatot. a házaság azután nem lenne semmire 
valo; 

585 Mert [e-a-ból javítva.] az anyaszent egy ház. azt 
586 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
587 élt.<2.> [Új bekezdésben:] 2. 
588 ollyan igéret<ért.> alat. 
589 volna, (íö képpen> a másodikával, <Yö képpen> mivel 
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K Miért rendelte az anyaszent egy ház ezt az akadályt.? 
F Azért hogy meg gátollya a házaságban lévö személyeknek az illyen 

házaságokért590 vétekben valo eséseket. és hogy a házasági hüség 
jobban meg tartassék. 

K Mit értesz a külömböző valláson valo akadályon? 5 

F. Értem azt. hogy meg vagyon tiltva a keresztényeknek, az ollyan 
hitetlenekel valo házaság. kik nincsenek meg keresztelve, más képen 
azollyan házaság semmire valo volna. 

K Miért rendelte az anyaszent egy ház ezt az akadályt? 
F. Azért. 1. mert az ollyan házaság nem lehetne szenttség. 2. azért 10 

hogy meg oltalmaza ahiveket ahitnek el vesztésétöl.. a hitetlenekel valo 
szövettségért. 

K A Catholicusoknak. az eretnekekel valo házaságok. semmire 
valoé., 

F Ámbár meg legyen is tiltva. de nem semmire valo. hogy ha más 15 

képpen nintsen valami más akadály. 
K Mit értesz az eröszakért valo akadályon? 
F Ertem azt. hogy a házaság semmire valo mikor valamelyik rész, 

nem szabad akaratbol veszi el a másikát. és hogy arra erőszakkal591 

köteledzik 20 

K Miért rendeltetett ez az akadály? 
F Azért. mert 1. aházasághoz tellyeségel szükséges a szabad aka 5 9 2 -

|99b:Jrat. semmi pedig ugy nem ellenkezik a szabadságal. mint az 
eröszakosság. 2. azért. hogy a hatalmasok. ez iránt, senkit ne eröltesse-
nek. 25 

K Mit értesz az egyházi rendért valo akadályon? 
F. Értem, azt, hogy aki az egy házi rendben kötelezte magát. meg 

nem házasodhatik. és hogy egy subdiáconusnak házasága. engedelem 
nélkül semmire valo volna. 

K Mit értesz a házaság köteliért valo akadályon.? 30 

F Értem azt. hogy a házasok másodszor meg nem házasodhatnak. 
hanem ha özvedgyé maradnak. mert mind addíg kötélben lévén. mago-
kal nem szabadok. 1 Cor. 7. 

K Hát sok ideig valo távul lete miat. egy férfiunak, vagy egy asz-
szonynak, nem leheté ötet holtnak tartani, és meg házasodni? 35 

F Nem lehet,593 akár mely sok ideig tarttson atávul valo létel. hogy 

5 9 0 házaságokért <^valo) vétekben valo 
5 9 1 erószakal [így, ó-val; ékezethiba;] <(veszik.) köteledzik [a törlés 

és javítás későbbi, világosabb tintával] 
5 9 2 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.) 
5 9 3 lehet,^e.^> akár mely 
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ha tsak bizonyosan nem tudgyák halálát, mivel történik némelykor, 
hogy husz, vagy harmintz esztendö mulva is viszá jö a gazda házához, 

K Mit értesz atehetetlenségért valo akadályon? 
F Értem azt. a midön tellyes lehetetlen eleget tenni a házasági 

5 köteleségnek, akor aházaság semmire valo,. hogy ha pediglen az a 
tehetetlenség a házaság után kezdödöt, a házaság jó. 

K Hát ha az a dolog valamely babonaságbol történt |100a:] mit 
kell594 tselekední? 

F. Akor az imádsághoz kell fogni. és nem kell más féle babonaságal 
10 orvoslani. mivel a nagy vétek volna 

K Mit értesz a lopva házaságert valo akadályon? 
F Értem azt, hogy a házaság jó lehessen., az egy háznak szine elött. 

(in facie Ecclesiae). kell meg lenni, a parochus, és a bizonyságok elött. 
K Hány bizonyság kivántatik. 

15 F. Kettö, vagy három elegendö atridentinumi Concilium szerént, 
sess. 24. de reformat. matri. 

K Mit értesz az ell ragadtatásért valo akadályon? 
F Értem azt. amidön valamely személyt el ragadnak., a szüléi, vagy 

tutora akarattyok ellen. akit is elnem vehetik mind addig, valamég 
20 szabados helyre viszá nem teszik., másként a házaság semmire valo. 

K leheté tsak könnyen az anyaszent egyház díspensatiojához. vagy 
engedelméhez folyamodni. hogy meg lehesen házasodni. ámbár diri-
mens akadálya légyen is? 

F Nem lehet. hogy ha tsak valami nagy ók nem viszi arra, nézd meg 
25 mit mond eziránt atridentinumi Concilium. A mi a házaságokat illeti, 

vagy nem kell semmi engedelmet adni. a dirimens akadályok iránt, vagy 
ha adnak is. de ritkán legyen az. és igen nagy okért, és az engedelem 
ingyen59S ajándékon legyen. A mi amásodik izen valo atyafiságot illeti,. 
arra nem596 (100b:| kell soha engedelmet adni., hanem tsak a nagy 

30 fejdelmeknek, és a közönségesen valo jóért. sess. 24. de reformati. 
matri. Cap. 25. 

5 Articulus. 
Az ollyan akadályoknak magyarázattya., a mellyek nem 

teszik semmivé. hanem tilalmassá aházaságot. 

K Mellyek azok az akadályok, amelyek nem teszik semmire valo-
vá597 aházaságot hanem tilalmassá.? 

F 1. Az anyaszent egy ház tilalma, 2. a mátkás személynek, másal 

594 kell <k> tselekední? 
595 ingyen [Beszúrás.] 
596 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
597 semmire valová [Második v-h-bó\ javítva.] 
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valo mátkásodása, 3. a tisztaság meg tartásának., vagy valamely szer-
zetben valo menetelnek fogadása. 

K Mit értesz az anyaszent egy ház tilalmának akadállyán? 
F Értem azt, hogy vétek az anyaszent egy ház tilalma ellen meg 

házasodni némely idökben, némely hellyeken. némely személyekel. és 5 
bizonyos598 rend tartás ellen. 

K mitsoda idökben tilttya az anyaszent egy ház a házaságot.? 
F Advent elsö vasárnaptol fogvást. viz kereszt másod napjáig. és 

hamvas szerdátol fogvást, husvét után valo elsö5 9 9 vasárnapig. Conc. 
trid. sess. 24. Cap. 10. de reform matri. 10 

K Mitsoda ez iránt az anyaszent egy ház akarattya? 
F Ezzel azt akarja hogy a hivek nagyob szorgalmatos-|101a:lságal 

foglalatoskodgyanak,600 az Isteni szolgálatban, a böjti napokban. az 
anyaszent egyház ez iránt a szent péter, és szent pál akarattyokat 
követi. akik arra intik még aházasokot is. hogy azokot a szent napokot 15 
a meg türköztetésben tölttsék, de mind azon által, egyenlö akaratbol. 
legyen. az. 1 Cor. 7. 5. 1 petr. 3. 7. 

K Mit kell tselekedni az ollyanoknak, kik valamely nagy okért 
szabadságot nyernek. hogy meg házasodhassanak azokon a napokon 
a melyeken a házaság meg vagyon tiltva? 20 

F Az ollyanoknak. minden pompa. és vendégség nélkül kell végben 
vinni lakodalmokot., és mint egy tsak titkon. 

K Mitsoda hellyeken tilttya az anyaszent egy ház a házaságot? 
F Az anyaszent egy ház. tilttya mindenüt másut a házaságot. hanem 

a templomban. hogy ha arra engedelem nintsen. az a templom is. a 25 
parochia temploma légyen, 

K Mitsoda szemelyekel tilttya az anya szent egy ház a házaságot? 
F. A hitetleneken kivül. akikel a házaság semmire valo. tilttya a 

házaságot az eretnekekel. szabadság nélkül, és az excommunicatusokal. 
mivel az anya szent egy ház. az ollyanoknak osztogattya a szenttsége- 30 
ket. kik azö kebelében vannak, 

K Mire kell vigyázni az anyaszent egy ház parancsolattya szerént a 
házaság elött?601 [101b:| 

F 1. Arra. hogy három vasárnapon vagy innepen ki hírdessék, a 
templomban. a házasulando személyeknek házaságokot. 2. Jol meg 35 
visgállyák a két résznek állapottyát. hogy ha a házaságra elegendö 
szabadságok vagyoné. 

K. Miért rendelte az anyaszent egy ház ezt a ki hirdetést? 

598 bizonyos [Második o-e-ből javítva.] 
599 elsö [/-s-ből javítva.] 
600 foglalatoskodgyanak, [Második l-t-ből javítva.] 
601 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F 1. Azért hogy meg lehessen tudni. ha nintsené valamely akadálya 
a házaságnak. 2. azért. hogy a hivek imádkozanak a házasulo személye-
kért, 

K Miben áll, az el jedzésnek akadállya? 
5 F. Aban. hogy nem lehet el venni egy személyt. a ki jegyben vagyon 

másal. mind addíg, még a mátkaság tart. 
K A házaságot miert akadályozza602 a jegyben valo létel? 
F Azért. mert akí igéretet tett valakinek, azt meg is kell tartani. és 

azt meg nem szegheti vétek nélkül. 
10 K Mikor lehet a mátkásoknak meg válni egy mástol,603 ugy hogy 

szabad lehessen mással meg házasodni? 
p 604 Mikor halála történik valamelyik résznek. a kettö közül, 

mikor mindenik rész. reá áll. a meg válásra. 
K Mitsoda fogadások azok a melyek. nem tészik semmire valová. 

15 a házaságot. hanem tilalmassá? 
F A tisztaságnak. vagy valamely szerzetben valo menetelnek foga-

dása 
K Miért teszik ezek a fogadások tilalmasá a házaságot? [102a:] 
F. Mert nagy vétek. az Istennek tett fogadás ellen tselekedni: 

20 K Mit kell az ollyannak tselekedni., a ki minek utanna fogadást tett 
volna meg házasodot?605 

F Hogy ha az ollyan házasága elött fogadása alol fel szabaditatott, 
az ollyan meg házasodhatik., de ha fogadását meg szegte. nagy vétket 
tselekedet, és mentöl hamaréb engedelmet kel kérni. és penitentziát kel 

25 tartani. 

6. Articulus. 
Hogy miképpen kell készülni a házasághoz, és kel el 

tölteni a lakadalmi napot 

K Mitsoda végre kell meg házasodni? 
F. Hogy az Isten felelmével békeségben élhessen a személyel akit el 

veszen, hogy gyermeke lévén, azt keresztényi modra nevellye, hogy a 
testi kivánságot meg zabolázhassa. 

30 K Miképpen kell tselekedni. hogy békeségben606 lehesen elni aháza-
ságban? 

602 akadályozza <el> a jegyben valo létel? 
603 egy mástol, <?> ugy hogy 
604 <F> F. [F. <F> alá írva.] 
605 [Utána beírás halvány tintával: heja vagyon] 
606 békeségben <élhessen a házaságban?>lehesen elni aházaságban? 

[A törlés és javítás későbbi.] 
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F 1. Azon kell igyekezni, hogy Istenfélö szemelyel lehessen az edgye-
sülés. 2. arra kel vigyázni. a menyiben lehet. hogy egyenlöség legyen 
mind az esztendös korban. mind a joszágban. mind a rendben, mind 
a természetben. mind a hajlandoságban. 

K Hogy kell készülni a házasághoz.? 
F A könyörgésekel. jó tselekedetekel., a szenttségekhez valo járulá-

sal.607 Conc trid. sess. 24. Cap. 1. de reforma. matri. [102b:] 
K Mit lehet mondani az ollyanokrol. a kik házaságokkor; tsak a 

hejában valoságban foglalatoskodnak, a nagy költtségben, vigasság-
ban. és akik noha a gyonást el ne mulassák is, de tsak szokásbol 10 

tselekeszik., vagy hogy a pap arra köteledzi., de akiknek ollyan állapot-
ban vagyon elméjek. hogy az Isten felöl nem is gondolkodnak,? 

F. Az ollyanok nem keresztényi modra házasodnak meg, elis távoz-
tattyák. házasságoktol az Isten áldását. és608 a lakadalmok után nagy 
keserüségeket fognak meg kostolni. s. Chrys. hom. 4. 8. et609 56. supr. 15 

genes. 
K Mit kell. tselekedni. az esküveskor, és a lakadalomkor? 
F Nagy buzgoságal kell kérni az Isten áldásat. a házasságokra, akik 

jelen vannak. azoknak is kel kérni az Isten kegyelmét. az ujházasokra. 
K Miképpen kell tölteni a lakadalomnak napját? 20 

F. Az ojlyan szent nap, a mellyet meg nem kell szeplösitteni az ollyan 
rendeletlen vigasságokkal, a mellyek ellenkeznének a kereszténységgel. 

K Nem szabadé az uj házasoknak alakadalmokon vigadni. el hiván 
attyafiokat, és jó akarojokat,? 

F A mind szabad, mind illendö, a szent irásban láttyuk hogy610 25 

akristus el ment alakadalomban., hanem tsak. a részegséget. tántzot, 
illetlen beszédeket kell ki rekeszteni a keresztényi lakadalmokbol. tób. 
9. 10.6U |103a:| 

K Leheté még mast is jovallani az ujj házasoknak.? 
F Jóbb tanátsot nem lehet nékik adni. mint a mellyet Raphael 30 

angyal. adott tóbiásnak. hogy a három elsö éttzakát. a meg türköztetés-
ben tölttse ell, az anyaszent egy ház is azt jóvallya hogy az ujj házasok. 
leg aláb az elsö napon meg türköztessék magokot, de egyenlö akarat-
bol. tob. 8. 5. hebr. 13:4. 

607 járulásal. [Első l-s-ből javítva.] 
608 és <alakalmok) a lakodalmok [A javítás a törlés alá írva; nem 

Mikes írása; különösen a k és d betű alakja üt el Mikes írásmódjától.] 
609 et ^sup) 56. supr. [Törlés a sor végén.] 
610 hogy (m) akristus el ment 
611 [A lap alján őrszók: K. Leheté még mást is (jó~y\ 
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7. Articulus. 
A házasoknak egy máshoz valo köteleségekröl. 

K Miképpen kell a keresztényeknek magokat viselni a házaságban? 
F Nagy okosággal., tisztességel. tisztaságal. és nem oktalan állat 

modgyára, valamint ahitetlenek akik az Istent nem üsmérik. és akik el 
hadgyák merülni magokat, minden rosz kivánságokban. tob. 9. 12. 

5 thes. 4. 3. 1 petr. 3. 1. 
K A házasoknak egy máshoz valo köteleségek mitsoda? 
F Azt meg lehet látni. a szent pál leveleiböl. 1. Cor. 7. ephes. 5. 23. 

szent péter. elsö leveléböl. Cap. 3. tobiásnak az egész könyvéböl, de 
ezeken kivül. is azt mondhatni. hogy az ö köteleségek a, hogy egymást 

•<• szeressék., segittsék, egy másnak szenvedgyenek. békeségben éllyenek. 
K Mellyek rend szerént. azok a fogyatkozások. a melyek612 [103b:] 

fel háborittyák a békeséget aházaságban és a melyeket el kell kerülni 
a házasoknak.? 

F. A mód nélkül valo nagy szeretet, a mely is annyira megyen. hogy 
15 a rosz kivánságokban, és a vétekben, egy másnak hizelkednek, azután. 

az egy más ellen valo gyanakodás., hüségtelenség, veszekedés, az egy 
másnak valo nem szenvedés. 

K Miképpen kell a férfiaknak magokot viselni a feleségekhez? 
F Szeretni kell öket, kegyeségel kell vélek bánni, jó példát kell nékik 

20 adni, kedv keresessel kell hozájok lenni., a dolgokat elöttök el ne 
titkollyák, annyiban, a mennyiben az okosság azt meg engedi., elne 
szenvedgyék azt. hogy a feleségek uralkodgyék rajtok, hanem minden-
kor meg tarttsák a föséget. 

K Miképpen kell az aszszonyoknak magokot viselni a férjekhez.? 
25 F. Tisztellyék, és betsüllyék öket. nékiek engedelmeskedgyenek, ha 

szinte haragos természetüek volnának is. igyekezenek a jó erkölcsre 
vezetni urokot, jó példájokkal nyerjék meg öket az Istennek, békeséges 
türök legyenek, az urok joszágát meg kiméllyék. 

K Miképpen kell az aszszonyoknak magokot ruházniok és ékesitte-
30 niek? 

F Tisztességesen kell leni.613 kinek kinek a maga rendi szerént. 
magokot ne festtsék, a tzifraságokban ne bujálkodgyanak. mivel 
szent614 péter. tílttya az keresztény [104a:] aszszonyoknak. a tzifra 
ruhát. és a köves öltözeteket 1. petr. 3. 2. 

612 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Maria inter-
cede pro] 

613 leni [Későbbi beszúrás.] 
614 szent <pál) péter. tilttya az (aszszonyoknak) keresztény aszszo-

nyoknak. 
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K Hát ha a férjék. tellyeségel. azt akarják hogy tzifrán járjanak. kellé 
abban engedelmeskedni nékiek? 

F Igen is kell engedelmeskedni a férjeknek, de ollyan formán. hogy 
az ö tzifraságok ne ellenkezék. a szemérmetességel. se a magok rendé-
kel.,615 és hogy Esthert, azt a szent király nét kövessék, az az, hogy 5 

kedvek ellen visellyék a tzifraságot, és hpgy ha az urok meg engedi, 
akor közönségeseb ruhában járjanak616 valamint keresztény aszszo-
nyokhoz illik. 

K Miképpen kell viselni magokat a házasoknak. midön valamely 
bajban vagy nyomoruságban esnek? 10 

F. Még elöre kell azokot magokra várni., mivel azok. meg válhatat-
lanok a házasági rendtöl. de békeséges türésel kell azokot el venni, és 
az Istennek áldozni bünöknek botsánattyára. egy mást pedig segittsék. 
és vigasztallyák. a szenvedésben. 1 Cor. 7. 28. 

8 Articulus. 
A házasoknak gyermekekhez valo hivatallyokrol. 

K Mivel tartoznak az atyák. és anyák gyermekeknek. mihent szület- 15 

nek.? 
F 1. Azzal tartoznak. hogy halogatás nélkül meg kereszteltessék. 2. 

jó életü kereszt atyákot, és anyákot válaszanak, 3 magokkal ne hálas-
sák. egy ágyban. esztendös. és egy napi koráig: 4. nagy vigyázassal 
legyenek reájok [104b:] 20 

K Mitsoda föképpen az anyak kötelessége a midön terhesek? 
F 1. Hogy ugy vigyázanak magokra. és ugy meg kiméllyék magokot, 

hogy semmí ollyan veszedelemnek okai ne legyenek a melyért. idö elött 
kellene el szülni gyermekeket, 2. penitentzia tarto lélekben szenved-
gyék. mind azokat a nyavalyákot és fájdalmakot, a melyeket szenved-
nek terhes voltokban. és szülésekben. 

K Mit kell tselekedni az anyáknak. a gyermek ágyok után? 
F Magoknak kell szoptatni gyermekeket. hogy ha lehet. valamint 

azok a szent aszszonyok tselekedtek a kikröl szól az irás. a szent atyák 
is mindenkor jovallották ezt a keresztény aszszonyoknak., de ha tellye- 30 

ségel magok nem szoptathattyák.617 jó erkölcsü, és jó természetü daj-
káknak adgyák., és mihent a meg lehet. magokat bé avattassák: 2 
makab 7. 27. S. basil.. hom 21. s. Chrys. hom. supr. ps. 50. 

615 rendékel., [fc-v-ből javítva; rendével volt. A javítás után nem 
törölte az é ékezetét; a. m. rendek(k)el\ 

616 járjanak. [Első a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
617 szoptathattyák. fsz-p-ből javítva.] 
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K Mitsoda szándékal kell az aszszonyoknak a templomba menni 
hogy magokot bé avattassák? 

F. 1. Hogy az Istennek hozzájok., és gyermekekhez valo kegyelmiért. 
hálákot adgyanak, 2. hogy az Istennek ajánlyák gyermekeket. kérvén 

5 hogy vegye gondviselése alá öket. 3. hogy bünöknek botsánattyát 
kérjék, 4. hogy gyermekek jol neveltetésére kegyelmet nyerhessenek. 

K Mire kell vigyázni az Atyáknak, és anyáknak |105a:] hogy keresz-
tényi képpen nevelhessék. gyermekeket, gyermekségektöl fogvást, mind 
addig az ideig. amidön már egy kevessé nagyobbak.? 

io F 1. Idején kell öket a vallási dolgokhoz szoktatni. azokat szeretetni 
is kell vélek, 2. semmi roszra valo hajlandoságokat el nem kell szenved-
niek., 3. semmit nem kell elöttek618 mondani, vagy tselekedni ollyat, 
a mi el fordithatná öket ajó erkölcstöl. 4. nem kell meg engedni hogy 
leány gyermekel. vagy rosz erkölcsü férfiu gyermekekel társalkodgya-

15 nak. 5. meg kell büntetni ha szó fogadatlanok, de harag nélkül. 6. 
ollyan mestert kell mellettek tartani. aki jó erkölcsü Iegyen., a ki aval-
lást szeresse, kövesse. a midön pedig azt az6 lg idöt el érték, egyedül kell 
öket hálatni. 

K Mivel tartoznak az atyák, és anyák. az ö fiokhoz a kik már 
20 agyermekségböl ki költenek?620 

F kegyeségel kell vélek bánni.621 és meg ne szomorittsák, és ha 
valami kedvetlenséget kell is hozájok mutatni. azt szeretettel tseleked-
gyék, idején gondolkodgyanak felölök. hogy miképpen helyheztessék 
ell öket az ö rendek szerént., ne eröltessék hajlandoságokot valamely 

25 rendnek választására, igyekezenek azon. hogy gyermekek az egyesség-
ben élyenek. egy másal. annak okáért. egyenlö szeretetet mutassanak 
hozájok. 

K Mivel tartoznak az anyák a leányokhoz. akik már agyermekség-
böl ki költenek.?622 [105b:] 

30 F Az623 ö elméjeket nem kell nevelni ahejában valoságban. hogy 
tsak a tantzot, és a tzifraságot szeressék. nagyon kell reájok vigyázni. 
idején kell öket szoktatni a dolog szeretésre, hogy had tanulhassák meg 
idején. ajó gazda aszszonyoknak hivatallyát. szeretessék vélek az imád-
ságot, ajó könyvek olvasását. és a szegényekel valo jó tételt. kegyeségel 

35 kel vélek bánni, okoságal inteni, nem kell hajlandoságokot eröltetni. 
vagy a házaságra, vagy az apátzaságra 

618 elöttek [elöttbőX javítva, ek hozzáírásával a szóközbe; valószínű-
leg nem Mikes keze írása.] 

619 azt az <t> idöt 
620 [Utána beírás: heja vagyon] 
621 banni. [a. m. bánni; ékezethiba.] 
622 [Utána beírás: heja vagyon; a lap alján tollvonások.] 
623 Az [A-I-ből javítva.] 

1402 



9 Articulus. 
A tselédes Gazdáknak. és Gazda aszszonyoknak tselédgyekhez 

valo hivatallyokrol. 

K Miképen kell a gazdáknak, és gazda aszszonyoknak624 magokot 
viselni atselédgyekhez? 

F Ugy kell magokot tekénteni, hogy attyok.,625 annyok., és gondvi-
selöjök lévén tselédgyeknek, öket szeretni kell, mind lelki. s' mind testi 
szükségekröl kell gondolkodniok. ezt aköteleséget pedig olly nagynak 5 

kell tartaniok. hogy azokrol az Isten még számot kér töllök. 1. tim. 5. 
8. s. aug. serm. 51. de sanctis. 

K Miképpen kell vigyázniok azö lelki szükségekre? 
F. 1. Azon igyekezenek. hogy engedelmesek legyenek az Istennek. 

és az anyaszent egy háznak. 2. oktassák öket a vallásnak leg föveb 10 

részeire, és rendeknek hivatalyira, 3 hogy az Isteni szolgálatra a temp-
lomba el mennyenek, 4. azt nem [106a:] kell el szenvedni hogy részege-
sek., esküvök, játékosok, vagy henyélök legyenek. 5. nékik jó példát 
adgyanak, 6. el kell626 botsátani az ollyanokat. kik magokot meg nem 
akarják jobbitani, ne hogy a többit el ronttsák, 7. mutassák kegyeségel " 
magokat az ollyanokhoz kik keresztényi modra élnek, és hivatallyokot 
végben viszik., igen nagy társalkodásban ne legyenek vélek. mert a 
kevélyeké tenné.627 

K Miképpen kell vigyázniok testi szükségekre.? 
F Fizetéseket szorgalmatoságal meg fizesék, és meg adgyák a miben 20 

szegödtek, a miben lehet segittsék öket, és házok népét. tisztességesen 
helyheztessék el mindenikét a maga rendi szerént, és jutalmaztassák 
meg szolgálattyokot. 

10 Rész 
Az Imadságrol. közönségesen.628 

Elsö Articulus. 
Hogy mitsoda az imádság. és a, hány féle. 

K Mitsoda az imádság? 
F A léleknek az Istenhez valo fel emelkedése. 25 

K Miképpen emellyük fel lelkünket az Istenhez? 

624 aszszonyoknak ^t^ magokot 
625 attyok., ^és^ annyok., és 
626 el kell (ti) [?] botsátani [Törlés a sor végén.] 
627 igen nagy társalkodásban ne legyenek vélek mert a kevélyeké 

tenné. [Utólag írta be a Felelet végére, részben a sorközbe.] 
628 közönségesen. [Későbbi beírás, világosabb tintával.] 
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F A tnikor ötet dicsérjük, és imádgyuk, jó téteményiért hálákot 
adunk, kegyelmit kérjük, vagy a mikor629 néki ajánlyuk magunkot. 
jovainkot, tselédinket, szenvedésinket, ez igy lévén, ött féle imádság 
vagyon., imádás, ditséret,630 [106b:] háláadás, kérés, és ajánlás. 

5 K Hány féle képen lehet végben vinni631 az edgyikét ezen ött imád-
ságnak.? 

F Azt végben lehet vinni belsö vagy külsö képpen, közönségesen. 
vagy különösön, az, a belsö képpen valo imádság, a mely a szivnek 
belsö részéböl származik. és a mely külsö képpen ki nem tettzik, ezt az 

10 imádságot elmében valo imádságnak nevezik, (oratio mentalis,) a külsö 
képpen valo imádság az, amely külsö képpen ki tettzik, a szozat által. 
ezt az imádságot nevezik szoval valo imádságnak (oratio vocalis). de 
azt meg kell tudni,632 hogy a szoval valo imádságnak, belsö képpen 
valonak is kell lenni, hogy jó legyen. nem tsak külsö képpen valonak., 

15 ugy hogy a sziv meg edgyezék a szájal. mert más képpen semmire valo 
volna, 1 reg. 1. 13. a közönségesen valo imádság a, midön a hivek 
edgyüt imádkoznak a templomban., a különösön valo pedig a, mikor 
valaki magánoson imádkozik. 

K Mellyik imádság kedveseb Isten elött. aközönségesen valoé. vagy 
20 a magánoson valo.? 

F Mindenik kedves Isten elött. tsak buzgo legyen. mindenikel tarto-
zunk., de aközönségesen valo imádság hathatosab magában, mint a633 

különösön valo., mert az anyaszent egy ház. edgyüt imádkozván, a 
hathatosab Isten elött, mint sem a különös embernek imádsága. mert 

25 akor a mint [107a:| tertulliánus mondgya, mint egy, szent eröszakot 
vésznek az Istenen. a mely eröszak. ö elötte kedves, apolog. Cap. 39. 

2. Mert akor a gyengék. és a buzgoság nélkül634 valok, részesülnek 
a buzgoknak imádságokban. 3. A kristus azt mondgya hogy a midön 
ketten vagy hárman öszve gyülnek az ö nevében. ö közöttök lészen., 

30 annál is inkáb közötte lészen az anyaszent egy háznak., midön edgyüt 
imádkozik. 

K Mellyik az imádságok közöt legg tekélleteseb imádság.? 
F Az amelyre maga akristus tanitot, a melyet mi Atyánknak nevezik, 

629 a mikor (magunkot) néki ajánlyuk magunkot. [Törlés a sor 
végén.] 

630 [A lap alján két tollvonás.] [106b:] <áldás,) háláadás, 
631 végben vinni [vinni - kereszttel jelölt sor alatti beírás; valószínű-

leg nem Mikes írása.] 
632 de azt meg kell tudni, ( d ) hogy 
633 a [Beszúrás.] 

.6 3 4 nélkül valok, [n-v-böl javítva.] 
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mivel ez az imádság magában foglallya rövideden mind azt. amit lehet 
kivánni, és kérni Istentöl. 

K A közönségesen valo imádságok közöt. melyik a leg tekélletesebb? 
F A. szent mise áldozattya. mert. 1. ez a szent áldozat, magában 

foglallya az imádást, ditséretet. háláadást, kérést, ajánlást. 2. mert 5 

akristust., akitöl minden kegyelem származik, abban az egész anyaszent 
egyház ajánlya. 

2 Articulus 
hz Imádságnak szükséges voltárol. 

K. Honnan tudgyuk az imádságnak szükséges voltát? 
F. A kristus parantsolattyábol, példájábol. és a mi magunk szüksé-

geinkböl.635 |107b:] l« 
K Mit parantsol ez iránt akristus? 
F Azt parantsollya hogy szüntelen imádkozunk. 
K Hogy lehet szüntelen imádkozni? 
F. Az imádság aszivnek kivánsága, hogy ha az a kivánság az Isten-

hez emel minket, és ha636 mindcnkori, az imádság ugy szüntelen való., 15 

és betü szerént bé tölttyük a parantsolatot mondgya szent agoston. 
supr. ps. 37. n. 14. 

Magyarázat. 
A nem lehet hogy mindenkor térden allyon valaki, sem ahogy min-

denkor ditsérje és kérje szájjal az Istent. sem hogy mindenkor belsö M 

képpen az Isteni szeretetnek tselekedetit tegye. de mindenkor lehet az 
Istent szeretni. és kivánni az ö véle valo meg edgyesülést, hogy ha ezt 
igazán kivánnyuk., minden tselekedetinkben az Istent fogjuk tekénteni, 
és azok hellyesek is lésznek, mert ha az Isteni szeretet uralkodik szi-
vünkben., ö érette637 munkálodunk, ha Istenröl akár nem gondolko- M 

dunk is. ez igy lévén., a mindenkori imádság, az Istennel valo meg 
edgyesülésnek mindenkori kivánása., és az Istent szüntelen valo szere-
tés., ez ollyon három féle dolog., amely tsak edgyet tészen, tehát, ezt 
a parantsolatot. hogy szüntelen imádkozunk, akor végben viszük mi-
kor az Istent szerettyük. a mi imádságunk is akor meg szünik, amidön x ' 
az Istenhez valo szeretetünk meg szünik. s. aug. epist 121. ad probam. 
[108a:] 

63s [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és imaszerű beírások: En 
IstenemKönyörüly Níinden RRRR-vö. előbba 18. sz.jegyz.; 1. alább 
az 1355., 1388. sz. jegyz. is.] 

636 és ha [Beszúrás;] (mindenkor^ mindenkor,i, [/, - utólagos hozzá-
írás.] 

637 érette [érétteből javítva az ékezet áthúzásával.] 
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K Miért mondod azt, hogy a kristus példájábol meg láttyuk638 az 
imádságnak szükséges voltát? 

F Mert a kristus, mind példa adásával, mind beszédével. arra akart 
minket tanitani., leg nagyob részit életének. az imádságban foglalta., 

5 egész éttzakakot abban töltötte, és midön valamely nagy dologhoz 
fogot., az imádságal készült ahoz, luk 6. 12. 9. 29. 

K Miért mondod azt. hogy a magunk szükségéböl meg láthat-
tyuk.635 az imádságnak, szükséges voltát? 

F. Mert mi magunktol. semmi jót és hasznost nem tehetünk az 
10 üdveségre., tsak leg kiseb jó gondolatunk sem lehet., minden az Istentöl 

jö akristus által., és tsak az imádság által veszük a kristus kegyelmét. 
joan. 6. 66: 15. 5. 2 Cor. 3. 5. 

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

15 vagyon., és tsak a mi magunk. vagy az anyaszent égy háznak imádsági-
ért. veszük az Isten kegyelmét. a szenttségekben valo részesülésre, és 
igy, mindenkor tsak az imádságért veszük a kegyelmet. 

Magyarázat.640 

A bizonyos, hogy az Isten tsak a könyörgésre adgya kegyelmét, 
20 minden kegyelemnek pedig kut feje a kristus, és hogy tisztán a maga 

irgalmasága vitte az Istent arra., minden kérés nélkül. hogy a kristust 
a földre küldgye, avétek után.641 de azt is akarta, hogy az emberek 
sokáig suhajtozanak az ö el jövetele után., hogy meg érez-642[108b:]zék, 
reája valo szükségeket. és hogy minek elötte ötet el küldgye. addig sok 

25 ideig kérjék ötet, A kristus el jövén, az ö imádságának, és vérének 
érdeme által álittá fel anyaszent egy házát. és már most, hasznos, és 
üdveséges kegyelmét. tsak az643 nem adgya kegyelmét az üdveségre, ha 
nem tsak az anyaszent egy ház. kérésére, vagy azoknak644 kérésekre. 
kik annak tagjai. és mindenkor, a kristus vérének érdeme. tészi erdeme-

30 sé imádságinkot.645 

638 meg láttyuk (a szüntelen valo) az imádságnak [az - a törlés fölé 
írva.] 

639 meg láthattyuk. (a szüntelen valo^ az imádságnak, [az - a törlés 
fölé írva.] 

640 [Utána beírás világosabb tintával: heja vagyon] 
841 avétek után. [Kereszttel jelölt későbbi beírás a lap alján.] 
642 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
643 hasznos, és üdveséges kegyelmét. tsak az [Kereszttel jelölt beírás 

a lap alján.] 
644 azoíTk 
645 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyon; a követ-

kező Kérdés elé is beírta: heja vagy] 



K Hát az Istennek sok velünk valo jó téteménye, nem köteledzé 
minket646 az imádságra? 

F Igen is kötelez, és mindenkori háláadásal tartozunk néki. 
K Mellyek azok a jó tétemények, amellyekért háláadásal tartozunk 

az Istennek? 5 

F Azok ajó tétemények, vagy647 közönségesek, vagy különösök, 
vagy szemely szerént valok. 

A648 közönségesek azok, mellyek.649 az egész emberi nemzetet ille-
tik, ugy mint a teremtés, a kristus halala. &c. 

A különösök. azok. mellyek sokakot illetik, de nem mindnyájan az 'O 
embereket, illyen a meg igazulásnak jó téteménye, a szenttségekben. és 
az Isten igéjében valo részesülés.650 

A személy szerént valok azok., a mely jó téteményeket vett kiki 
Istentöl, és veszen minden nap. tudni illik. hogy kereszténységben 
neveltettünk, hogy az ígazságot meg üsmértük, a vétket el hagytuk. az 15 
ideig tarto nyomoruságokot meg probáltuk, arosz kivánságnak végben 
viteliben akadályt találtunk, 

Egy szoval semmink nintsen. a mit Istentöl nem |109a:| vettük volna. 
hasonlo képpen ugy mind azt is ami üdveségünkre hasznos, hálákot kel 
hát adni néki mindenért, ötet imádni és ditsérni kell, néki ajánlani 20 
személyünket, és mindenünket, kérjük kegyelmét. hogy jora fordithas-
suk ajándékit, és minden idöben áldhassuk ötet. 

K kiknek kell imádkozni? 
F Mind azoknak. kik az okoságnak idejét el érték, mindennek kell 

munkálodni az üdveségre. apedig meg nem lehet az imádság nélkül. 25 

3. Articulus 
Hogy kinek kell könyörögni, és kiért. 

K. Kinek kell könyörögni? 
F Egyedül az Istennek, mint akitöl származik minden jó. és kegye-

lem, és a kristusnak., mint egyedül valo közben járónknak, lehet kérni 
a Boldogságos szüzet, az szent angyalokat, és a szenteket, hogy a 
kristus Jésusnak esedezenek érettünk. Conc. trid. sess. 25. de invocat 30 
sanctr. 

646 minket [k-d-bö\ javítva.] 
647 vagy [v - megkezdett hosszú szárú betűből, valószínűleg k-bó\ 

javítva;] közönségesek, vagy [a-o-ból javítva.] 
648 A [AT-ból javítva.] 
649 mellyek. [m-a-ból? javítva.] 
650 [Utána beírás: heja vagy] 
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K Tsak magunkért, kellé könyörögni? 
F A felebaráti szeretet azt hoza magával, hogy másért is imádko-

zunk. Imádkozatok egymásért., hogy6S1 üdvezüllyetek, mert igen hasz-
nos az igaznak buzgoságos kónyörgése, mondgya szent jakab. 5. 16. 

5 K Kiért kell imádkozni?652 [109b:] 
F. Minden emberekért, a pásztorokért, királyokért, fejdelmekért, 

birákért, atyánk fiaiért, jó akaroinkért, ellenséginkért. tselédinkért., az 
eretnekekért. hitetlenekért. 1 tim. 2. 1. colos.. 4. 3. 

K Hasznos dologé a mások imádságiban ajánlani magunkot? 
10 F Az ollyan szent dolog,. a melyet követték az ó testámentum béliek, 

az apostolok, és arégi hivek. l.reg.7.8. judith. 8. 29. 31. 2. thess. 3. 1. 
2. hebr. 13. 18.653 

K Mit kell kérni másoknak.? 
F. Mind azokat valamit magunknak kell kérni, az örök életet. a lelki 

15 és testi jokat. a melyek arra vezethetnek.654 

K leheté a halottakért imádkozni? 
F A szent irás azt mondgya. hogy igen jó és hasznos a halottakért 

imádkozni. az anyaszent egy ház ezt mindenkor követte. 2. makab. 
12. 46. 

20 K Mitsoda halottakért kell imádkozni.? 
F Azokért kik purgátorumban lehetnek. mivel akik. meny ország-

ban vannak., azokért nem kell imádkozni, és az imádság, haszontalan 
valo akárhozattaknak,.655 

4. Articulus. 
Hogy mitsoda készületben656 kell lenni annak aki imádkozik. 

K Mitsoda készületben657 kell lenni, hogy az imádság hasznos 
25 légyen? |110a:| 

F. Hogy erre meg felelhessek. azt meg kell tudni, hogy az emberek 
négy féle állapotban lehetnek, mikor imádkoznak, 

Elöször, a midön valaki akegyelemben vagyon, másodszor midön 
valaki halálos vétekben lévén. de azt el akarja hadni. harmadszor, 

651 hogy (meg^ üdvezüllyetek, 
652 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
653 [A latin utalás végén későbbi beírás világosabb tintával: heja 

vagyon] 
654 a melyek arra vezethetnek. [Utólag írta a mondathoz.] 
655 [Utána beírás: heja vagyon] 
656 (k^ készületben [Utólag írta be] állapotban [alá.] 
657 készületben [Utólag írta be] állapotban [alá, de az utóbbit itt sem 

törölte.] 
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midön valamely eretnek valoságal kivánnya keresni és meg üsmérni az 
igazságot, negyedszer, midön valaki szeretvén a vétket, azt el nem 
akarja hagyni. hanem azt gyakorollya. és aki minden nap vétket gyüjt 
a vétkekhez658 

Ez igy lévén. azt659 mondom. hogy azok kik az elsö három állapot- 5 

ban vannak. haszonal imádkoznak, de az utolsonak imádsága. haszon-
talan. és nem hogy az Isten haragját engesztelné., de sött még fel 
gerjeszti. 

K Miért gerjeszti fel az Isten haragját az ollyannak imádsága., a ki 
nem akar penitentziát tartani.?660 10 

F. Mert az ollyannak imádsága két szinü, mivel tsufság kegyelmét 
kérni az Istennek ollyankor, a midön el nem akarják hagyni avétket. 
a melyel ötet ingerlik, mind azon által. arra kell vigyázni., hogy a meg 
történhetik, meg is történt. hogy egy ollyan bünös. aki avetket szereti, 
az Istent azon kéri, hogy ne szeresse többé azt a vétket; az ollyan 15 
pediglen aki még el nem akarja hadgyni vétkét, az Istent azon kéri hogy 
azt el hadgyhassa, és végig abban ne maradgyon., a midön tehát 
valamely bünös illyen szándékban imádkozik. az ö imádsága hasznos: 
noha, az illyen belsö [110b:] indulat és akarat; héjános, és gyenge legyen 
is. de a kegyelemtöl jö, a mely, lassanként a meg térésre vezeti abünöst, 20 
nem kell azért tehát., hogy az Istent, az imádságal valo meg bántásnak 
félelme, bennek el nyomja a kegyelemnek661 ezt a kis sengéjét., melynek 
kezdete ámbár igen kitsiny legyen is., de végtire a meg térésre vezetheti 
öket. Ez igy lévén, a bünös, aki alázatosságal, és662 bünéhez valamely 
gyülölségel imádkozik, annak imádsága hasznos.,663 ha szinte imádsá- 25 
ga. egyébre nem használna is., hanem hogy észire664 adgya neki nyo-
moruságos állapottyát, de az ollyan bünös a ki alázatoság, és töredel-
meség nélkül, vagy valamely kis jó. szándék nélkül, az Isten eleiben mér 
menni, ki nem665 veszi észre, hogy az illyen bünös még imádságával is 
ingerli az Istent., hát mennyi sok számtalan bünösök tselekesznek 30 
ekképpen minden nap, akik tsak szokásbol imádkoznak Istennek. de 
a szivek másut vagyon. 

658 és aki minden nap vétket gyüjt a vétkekhez [Utólag írta be.] 
659 azt [a-e-ből javítva.] 
660 [Utána későbbi beírás: heja vagyon] 
661 a kegyelemnek [kegyelem - a sor végére, nek - új sor elejére, a 

margóra írva.] 
662 és (leg aláb^ bünéhez valamely [vala - valo-ból javítva, a sor 

végén; tnely - sor előtti margóra írva.] 
663 hasznos., (de) ha 
664 észire ^vegye^ adgya neki [észire -észre-bö\ javítva az i hozzáírá-

sával; adgya neki ^vegye^ fölé írva.] 
665 nem [/i-v-ből javítva.] veszi észre, 
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5. Articulus. 
Hogy mit kell kerni Istentöl. 

K Mitsoda dolgokat kell kérni Istentöl? 
F Mind azt ami hellyes, és igazságos. 
K. Egy formában kellé kérni mind azt. amit az Istentöl kérünk? 
F. ollyan állapotok lehetnek, a mellyeket tellyesé-|llla:|gel kell 

5 kérni, ollyanok is vannak. a mellyeket bizonyos ók alat kel kérni. 
K Mellyek azok, a mellyeket tellyeségel kell kérni.? 
F. Az örök életet. és mind azt, a mí arra viszen. ugy mint a bünnek 

botsánattyát, a jó erkölcsöket, az Isten, és az anyaszent egy ház. paran-
tsolatinak meg üsmérésére, és végben vitelére valo kegyelmet. és a mi 

10 rendünk köteleségének meg üsmérését.666 

K Mellyek azok. a667 dolgok a miket bizonyos ók alat kell kérni.?668 

F Mind azokat, amelyek az Isten országában vezethetnek. de amel-
lyek669 nem szükségesek az üdveségre. tellyeségel: 

K Mitsoda ók alat kell kérni670 az Istentöl azokat a dolgokat? 
15 F Ollyan formán kell671 azokat kérni, és kivánni, hogy az Isten ugy 

adgya azokat meg, ha láttya. hogy üdveségünkre szolgálnak 
K Miért kell. sok állapotokot illyen formán kérni Istentöl? 
F Mert a mi nem szolgál üdveségünkre, anékünk ártalmas, azt pedig 

igasságal. senem kérhettyük, senem kivánhattyuk a mi ártalmas. 
20 K Mellyek azok. amik minket. mind az Istenhez vezethetnek, mind 

tölle el is távoztathatnak.? 
F. Mind egészen a világi dolgok., mind a, valamit tes-672|lllb:ltí 

jonak, és haszonnak neveznek, ugy mint, valamely hivatalban lenni 
inkáb, mint sem másban. bizonyos673 személyel inkáb lenni egy674 

25 szövettségben, hogy sem másal. tudni, vagy nem tudni bizonyos dolgo-

666 meg üsmérését. [Első é-o-ból? javítva.] 
667 a <(mellyeket) dolgok a miket [A javítás a törlés fölé írva utólag, 

világosabb tintával.] 
668 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: heja vagyorí] 
669 amellyek ^tellyeségel^ nem szükségesek az üdveségre. tellyesé-

gel: [tellyeségel: - utólag írta be a mondat végére; a törlés és javítás 
későbbi, világosabb tintával.] 

670 kérai [Beszúrás;] az Istentöl azokat <(kérni?) a dolgokat? [a 
későbbi javítás a törlés fölé írva a sor végére, világosabb tintával.] 

671 kell (azt) azokat [A javitás a törlés fölé írva.] 
672 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és betűk: Mm] 
673 bizonyos [os - beszúrás.] 
674 egy (kötélben), szövettségben [A későbbi javítás a törlés fölé 

írva, világosabb tintával.] 
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kot, egy szoval. a mi edgyet jóvá tehet, az el vesztheti a másikát, az 
illyen allapotokat tehát, tsak annyiban kell kérni. amennyiben az Isten 
láttya. hogy az üdveségre szükségesek. 

6 Articulus. 
Az Imádságnak formájárol. 

K A midön kérésünk hellyes. mi formában kell kérni hogy meg 
halgatathassunk? 

F 1. A kristus nevében kell kérni, 2. lélekben és igazságban. 3. 
alázatoságal. és töredelmeségel. 4. figyelmetességel. 5. bizodalomal. 6. 
gyakorlatoságal. 

A kristus nevében. 
K Miképpen kell kérni akristus nevében? 10 

F Az ö érdemei által. az ö véle valo meg egyesülést, és amí szükséges 
az üdveséghez. mert ha valami mast kérünk az Istentöl. ha az ö nevét 
emlegetnök is, denem kérnénk az ö nevében, mondgya szent agoston 
tract. 102. sup. s. joan. 

K Miért kell675 a kristus nevében kérni? 15 

F. Mert nintsen más név. a melyben lehessen üdvezülni, nintsen is 
más közben járonk. tsak a kristus, és tsak ö általa mehetünk az Isten-
hez. act. 4. 12. 1 tim. 2. 5. [112a:] 

K Midön az anyaszent egy ház. a szenteknek esedezik, a kristus 
nevében imádkoziké akkor? 20 

F. Igen is. mert az által nem akar egyebet, hanem hogy a szentek 
velünk edgyüt meg nyerjék a kristus által azt, amit kérünk, mivel a 
szentek, ugy valamint mi, tsak a kristus által mehetnek az Istenhez. 
Conc. trid. sess. 25. de invocat sanctr.676 

K Mikor az Istent ditsérik. imádgyák, néki hálákot adnak., néki 25 

holmit ajánlanak, a kristus nevében kellé mind azt tselekedni? 
F Igen is. mert mind ezek ollyan valoságos könyörgések, a melyek 

által. a lélek az Istenhez677 emelkedik, de mi tsak a krístus által emel-
hettyük magunkot az Istenhez. tsak egyedül. ö altala is mehetünk 
hozája. 30 

Lélekben, és ígazságban. 
K Hogy kell lélekben és ígazságban kérni? 
F Egész szivböl kell imádkozni, és ohajtani valoságal hogy meg 

halgattassunk. 

675 kell [Beszúrás.] 
676 sanctf. [Rövidítésjellel az r fölött.] 
677 az Istenhez ^m^ emelkedik, 
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K. Miért kell lélekben, és igazságban imadkozni? 
F. Mert az Isten lélek, és igazság. és azt akarja hogy a kik ötet 

imádgyák, lélekben, és ígazságban imádgyák. a kik másképpen tsele-
kesznek. a sidokot. és a hipocritákot követik. joan. 4. 23. matth. 6. 5. 
|112b:| 

5 Alázatosságal. és töredelmeségel. 
K Hogy kell, alázatoságal. és töredelmeségel kérni? 
F Ugy hogy fohászkodo töredelmes szivel kell kérni, meg tekintvén 

nyomoruságinkot., szükséginket,, gyengeséginket, és meg alázván ma-
gunkot, vétkeinknek678 sulyos terhe alat. 

10 

figyelmeteségel. 
K Hogy kell figyelmetességel imádkozni? 
F. Ugy hogy arra figyelmezni kel679 hogy mit kérünk, és kinek 

beszéllünk. 
K A figyelmetesség nélkül valo imádság haszontalané? 

15 F Hogy ha szán szándékal nem fígyelmezünk. az imádságra. akkor 
haszontalan valo. de ha nem szán szándékal vagyon, az Isten az mi 
gyengeséginket meg tekénti. és imádságinkot meg halgattya.680 

K Miképpen kell tselekedni, hogy figyelmetes lehessen valaki az 
imádságban. 

20 F Még az imádság elött. kell ahoz készitteni lelkét, hogy ne láttassék. 
kisérteni az Istent. eccli. 18. 32. 

K Miért kisértené azzal az Istent, ha az imadsághoz nem járul 
készülettel? 

F Mert az Istent kisértik akkor. a mikor azt el nem kerülik hogy ötet 
25 meg ne bánttsák, az Isten ellen vétkeznek pedíg akor, mikor szánszán-

dékal nem figyelmeznek az imád-|U3a:]ságra, az imádság pedig nem 
lehet figyelmetes. hogy ha ahoz nem készülnek.681 

K Az ollyan keresztények. a kiknek elméjek tele vagyon világi 
dolgokal. nem imádkozhatnak tehát ugy amint kell.? 

30 F Igen is nem., valamég nem kezdik érezni nyomoruságokat, a 
világot el nem akarják hadgyni. és az Istenhez682 nem kaptsollyák 
magokat, ezen szándék nélkül. az imádság semmire valo. és gyakorta 
vétkes. 

678 [Alatta beírás: heja vagyon] 
679 kel [Beszúrás.] 
680 [Utána későbbi beírás világosabb tintával: hejavagyon] 
681 [Utána beírás: heja vagyon; alája utólag beírta a sorközbe a 

következő Kérdést: K mi képen kel az imadsaghoz készülní] 
682 Istenhez [n - alig észrevehető beszúrás, igen apró betűvel.] 
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Bizodalommal. 
K Hogy kell bizodalommal imádkozni? 
F. Ugy hogy az imádság hittel legyen, erös bizodalommal, hogy az 

Isten minket meg halgathat., nékünk irgalmaságal Iehet. és erös remén-
ségel., hogy azt akarja is. s 

K Mitsoda ók viszen minket arra, hogy az Istent bizodalommal 
kérjük? 

F Ezek az okok. 1. hogy az Isten meg adhattya kérésünket. minket 
meg gyogyithat., akár mely nagy légyen. a mi lelki, vagy testi nyava-
lyánk. 2 hogy tsak egyedül az Isten tehet a mi szükségeinkröl., ö is 10 

gyogyithattya meg gyengeségeinket. és ezt a kegyelmet tsak azzal tsele-
keszi, a ki ötet kéri. 3. hogy akár mely nagyok legyenek vétkeink, de 
azokért kéttségben [113b:] nem kell esnünk. mert az Isten hatalma 
azoknál. még nagyóbb. 4. hogy azt meg igérte, hogy kérésünket meg 
adgya. ha ugy kérjük a mint kell, 5. hogy a mi üdvezitönk, minket segit. '5 

nékünk közben járonk, és szószóllónk. 6. hogy sok számu hozánk 
hasonlo bünösök. meg halgatattak, és irgalmaságot nyertenek. 7. hogy 
a szent lélek könyörög mi bennünk, és hogy annak a szenttséges lélek-
nek könyörgése. mindenkor meg halgattatik. rom. 8. 26. 27. 

Gyakorlatosságal. 2° 
K Mitsoda a gyakorlatosságal valo imádság? 
F A hogy mindenkor kell imádkozni. soha felben nem kell hadgyni. 
K Miért kell mindenkor imádkoznunk? 
F 1. Azért, mert a kristus parancsoilya. 2. mert a minden napi 

szükségeinkért. az Istennek segittsége. mindenkor szükséges. 3. mert az 25 

Isten sokszor azért nem halgat meg minket. hogy a kérésben. álhatato-
sak, és gyakorlatosak legyünk. 

K Az Isten miért halogattya. meg halgatni kérésünket? 
F 1. Azért, hogy meg probállya hitünket, és bizodalmunkat. 2. hogy 

meg büntesse lágyságinkot, és buzgotalan imádságinkot, mivel az Isten 30 

a buzgo. és áitatos imádságot halgattya meg, 3. hogy jobban meg 
üsmértetvén velünk. |114a:| nyomoruságinkot, gyengeséginket, szüksé-
geinket, az által minket alázatosabbaká., és vigyázobbaká tegyen. s. 
aug. tract. 102. sup. s. joan.683 

K A mi imádsagink ollyanoké. a mitsodásoknak kell lenni. hogy ha 35 

semmit ollyat nem kérünk. a mi ne légyen igasságos, és hogy ha a fellyeb 
emlitet hat féle készülettel imádkozunk? 

F Igen is. mert akor bizodalommal remélhettyük. hogy meg halgat-
tatunk. de vagyon még valami hátra, amit az imádsághoz kell tenni. ugy 
mint. a böjtöt, az alamisnát. w 

683 [A latin utalást utólag írta be.] 
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7. Articulus. 
Hogy miképpen halgattya meg az Isten az imádkozokot.. 

K Az Isten meg halgattyaé mindenkor azokat akik ollyan forman 
kérik, a mint ide fellyeb meg mondottuk,? 

F. Igen is de nem mindenkor halgattya meg ollyan formában a mint 
kérik, az az,684 hogy az Isten meg adgya azt. ami az üdveséget, és a jó 

5 erkölcsökben valo elömenetelt illeti, de némelykor bizonyos kérésinket 
meg nem halgattya, noha azok jók legyenek is. oka a, hogy az Isten 
minket szeretvén, jobban tudgya mi nálunknál., hogy nékünk mi hasz-
nos, és szükséges, ha valamit meg nem enged; az, azö joságátol vagyon. 
ha pedig más uton akar minket vezérelni az üdveségre, nem azon a 

10 melyet mi választunk, azt irgalmaságábol tselekeszi. s. aug. tract. 78. 
supr. s. joan685 |114b:| 

K Az Isten nem halgattyaé meg a bünösök686 kérését. a mit tölle 
kérnek rosz kivánságal.? 

F Sokszor történik hogy az Isten a hamisakot, sziveknek kivánsági 
15 ala adgya. és hozzájok valo haragját meg mutattya abban., hogy meg 

adgya a mit kernek., valamint hogy irgalmasságábol nem adgya687 

sokszor azt meg amit tölle688 kérnek, hogy ha amit tölle kérünk, az 
ártana az üdvességnek., ha az Isten azt meg adná. a rettentö jele volna 
az ö igasságának, és haragjának, ha pedig meg nem adgya. attyai 

20 joságának jele a, ebböl azt kell ki hozni, hogy midön az Isten689 ez 
életben ostoroz. nem690 hogy azért, zugolodni vagy panaszolkodni 
kellene. hanem még meg kell néki köszönni. és azt kell kivánni, hogy 
tsak azt a kérésünket halgassa meg, a mellyikét láttya, hogy az üdveség-
re szolgálhat. 

8. Articulus. 
Hogy mitsoda691 formában kell lenni a testnek az imádságkor. 

25 K Hogy az imádság jó legyen a692 testnek mitsoda formában kell 
lenni.? 

684 [Fölötte későbbi beírás halvány tintával: heja vagy] 
685 [A lap alján egy tollvonás.] 
686 bünosök [Ékezethiba.] 
687 nem adgya <(szo) sokszor 
688 tolle [Ékezethiba.] 
685 az Isten (az y ez [Törlés a sor végén] 
690 nem [Beszúrás.] 
691 mitsoda ^képpen) formában \formában (képpen) alá írva utó-

lag, más színű tintával.] 
692 a (testnek) testnek 



F Külömböztessük meg elöbször a közönséges imádságot a különö-
sön valo imádságtol., a mi aközönséges imádságot illeti, jobban nem 
tselekedhetünk., mint ha a Clericusokhoz szabjuk magunkot. a mi 
akülönösön valo imádságot tekenti, az iránt nintsen semmi szabot rend. 
hogy mitsoda formá-[115a:|ban legyen atest., de akár mitsoda formá- s 
ban legyen atest az imádságkor; tsak a lélek.emelkedgyék az Istenhez 
buzgoságal. az ímádság jó. s. aug libr. 2. ad simplicia. qu. 4. mind azon 
által igen jó szent pál modgyára térden imádkozni. eph. 3. 14. a husvéti 
napokban: és a Vasárnapokon, az anyaszent egyház. szándéka a, hogy 
fent álva imádkozanak. igen jó némelykor le borulva imádkozni. vala- 10 

mint akristus. tselekedet. matth.69326. 39. ülve is lehet imádkozni. mint 
illyés. 3 reg. 18. 42. az imádságkor fel lehet emelni kezeinket. és szeme-
inket. valamint mojses, David, és a kristus. exod. 17. 11. ps. 120. I.694 

joan. 16. 1. lehet nap kelet felé fordulni az imádságkor; valamint 
tselekedtenek az elsö keresztények., követvén az apostolokot. tertull. '5 
apolog. Cap. 16. s. basil. libr. de spirit. sanct Cap. 27. 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 a 
lélek, imádkozék. és arra vigyázzunk, hogy leg inkáb. belsö képpen 
gerjeszük fel magunkban a buzgoságot, a mely nélkül az imádság nem 2° 
tettzhetnék az Istennek.695 

K Az anyaszent egyház. miért imádkozik. vasárnapokon és a husveti 
napokon fent álva? 

F A kristus fel támadásának emlékezetire 
K Az elsö keresztények miért fordultak nap kelet felé. mikor imád- 25 

koztanak?696 [115b:] 
F Meg akarták697 az által mutatni, hogy eföldön ugy voltanak mint 

szarándokok. és698 mint szám kivetésnek helyén, és hogy tsak a kristust 
suhajtották., a kit is nap keletnek nevezi az irás. és aki nap kelet felé 

693 matth. <28.> 26. 39 
694 1. <2> joan. 16. 1 <n> lehet nap kelet 
695 a mely nélkül az imádság nem tettzhetnék az Istennek. [Utólag 

írta be, világosabb tintával.] 
696 [A lap alján tollpróbaszerű, elmosódott tollvonások.] 
697 akarták [Beszúrás.] 
698 és [Beszúrás.] 
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fordula menyben menetelekor. a mint tanittya atraditio. s. joan. damas. 
libr. 4. de fide orthodox. cap.18. 

K Nem kellé ez iránt valami6 9 9 viszá élést el kerülni? 
F. Igen is, mert a viszszá valo élés volna. hogy ha tsak a külsöre 

5 vigyáznának, és el mulatnák belsö képpen alelkit. akoron ugy imádkoz-
nának valamint a sidok, de hogy ebben ne essék valaki. azt kell meg 
tudni, hogy az Isten leg inkább. a szivünket kivánnya. azt is akarja, 
hogy lélekben, és igazságban szolgállyuk, a testnek, térden, vagy le 
borulva valo létele, tsak annyiban hasznos. a mennyiben külsö képpen 

•o jelenti a szivnek buzgoságát, mert a nélkül700 a többi tsak kép mutatás. 
mely azlstent meg bánttya, a mint e ki tettzik az irásbol. Isai. 1. 15. 
annál is inkáb meg bánttyák tehát az Istent a midön a templomban. 
illetlenül viselik magokat., mint ha tsak azért mennének oda, hogy meg 
bánttsák, és nem azért, hogy könyörögjenek.701 

9 Articulus.102 

Az imádságnak helyéröl. és a templomhoz valo tiszteletröl. 

15 K Mitsoda helyen kell imádkozni? [116a:] 
F. 1. Minden féle helyen végben kell vinni. a minden korí imádságra 

valo parantsolatot., mert akár hol legyünk, de az Istent szeretni kell. 
hozája kell fohászkodni, és kivánni kell. a véle valo meg edgyezést. 2. 
a közönségesen valo imádságnak a templom a helye, 3. a különösön 

20 valo imádság7 0 3 mindenüt meg lehet. mert akár hol 7 0 4 legyünk, de a 
szivünket. gyakorta kell az Istenhez emelni., a mi pedig705 a különös 
imádságot illeti. az iránt jó holmire vigyázni. 

K Mire kell vigyázni? 
F 1. különösön valo helyt kell arra választani, ahol az emberek ne 

25 lássák, és a hol nagyob figyelmetességel és szabadságal lehessen imád-
kozni. 2. igen jó magánoson el menni a templomban, a kristusnak jelen 
valo léte. meg ujjittya bennünk ahitet. azon kivül is. a templom, az 
imádságnak. szenteltetet helye, 3. mikor a templomban imádkoznak, 

6 9 9 valami [mi - beszúrás.] 
7 0 0 a nélkül [Szóvégi /-s-ből javítva.] 
7 0 1 könyörögjenek. [Első e-o-ból javítva.] 
702 [pölötte beírás: heja vagyon.] 
7 0 3 imádság^nak^ mindenüt [Törlés a sor végén.] 
7 0 4 akár hol ^legyünk,^ legyünk, [Az először leírt szó elején elmosó-

dott a tinta, ezért később föléje újra leírta.] 
7 0 5 pedig [p-d-bő\ javítva.] 
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igen jó tiszteletnek ókáért, távul állani az oltártol., a publicanus példá-
jára fö képen a ki igen vétkesnek érzi magát.706 

K Vagyoné még valami más is. a mi atemplomhoz valo tiszteletet 
illeti.? 

F Vagyon. 1. mert szent pál azt akarja. hogy az aszszonyok bé 5 

fedet707 orczával mennyenek a templomban; mely igen távul vannak 
attol hogy engedelmeskedgyenek ennek a parancsolatnak. a midön arra 
a szent helyre tsak azért mennek, hogy nagyob708 ékességel. és tzifra 
öltözetekel láthassák öket mindenek, 2. nagy tisztelettel és példa adásal 
kell ót lenni, 3. ót nem kell beszélgetni. hanem nagy tsendeségben lenni. 10 

4. azt szeret-709|116b:lni kell, hogy az Isten háza. tisztességesen legyen, 
és azt fel kell ékesitteni amennyiben lehet. 5 ha valaki valamely öltöze-
tet, vagy ezüst mivet ád atemplomnak. nem kell arra se fel varratni, se 
fel mettzetni atzimerét. mert az ellenkeznék. a keresztényi alázatosság-
gal. "5 

; ; RÉSZ 
Az Elmével valo imádságrol. 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen az elmével valo imádság. 

K Mitsoda az elmével valo imádság? 
F Ez ollyan könyörgés a mely nem külsö, hanem a szivben megyen 

végben. 
K Az illyen imádság710 hasznosé? 
F Igen jó é s 7 " hasznos, erröl példát látunk a samuel annyában. 1. 20 

reg. 1. 
K Ez az imádság nehezebbé mint sem a szoval valo imádság? 

706 a publicanus példájára fö képen a ki igen vétkesnek érzi magát. 
[Utólag írta be a sor végére és a sorközbe.] 

707 bé fedet {f-v-ből javítva.] 
708 nagyob [b-k-ból javítva.] 
709 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Istenem 

mindenem loránfi susánna; ez a beírás a variáns első szakaszában is 
előfordul, vö. ott az 1085. sz. jegyz., 1. alább is a 902., 967., 1264. sz. 
jegyz.] 

710 imádság (szükségesé.^? hasznosé [A javítás a törlés fölé írva 
később, világosabb tintával.] 

711 és (szükségesX hasznos [A javítás a törlés alá írva később, 
világosabb tintával;] erröl példát [é-á-ból javítva.] 
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F Nem, mivel nem nehezeb belsö képpen könyörgeni Istennek.. hogy 
sem szoval, 

K Ez az imádság olly szükségesé, mint a szoval valo imádság.? 
F Még szükségeseb., mivel szollás nélkül is lehet imádkozni. mert 

5 nem a szollásban áll az imádság hogy ha tsak a sziv meg nem edgyezik 
a szoval., tehát a belsö képpen valo imádság szükségesebb. |117a:| 

K Miért tekéntik tehát, rend szerént, az elmével valo imádságot. 
ollyan formán, mint a mely mindentöl meg nem lehet? 

F Azert, mert nem jól. és nem igazán gondolkodnak712 az elmével 
10 valo imádságrol, és azt, mind más féle képpen képzelik, mint sem a mint 

vagyon., azért, mert az elmével valo imádságot, a nagy okoskodásban. 
és a mély elmével valo gondolatokban tarttyák, és azt gondollyák. hogy 
azok, kik oly mélyen nem gondolkodhatnak, az elmével valo imádságra 
sem alkalmatosak, 

15 K Miért mondod azt hogy nem igazán gondolkodnak.? arol?713 

F Azért. mert az imádság nem az okoskodásban áll, hanem a sziv-
nek, az Istenhez valo indulattyában, ez igy lévén, tsak a mi szivünk, az 
Istenhez emelkedgyék, valoságal, az imádság jó, és hathatos, ámbár, az 
elme. ne légyen is alkalmatos a mély, és bölcs gondolatokra. 

20 K Mitsoda714 hát. az igazán valo módgya az elmével valo imádság-
nak.? 

F Az imádság jó, akár, szoval, akar belsö képpen legyen. tsak a sziv 
az Istenhez emelkedgyék, tsak nyomoruságinkot meg érezzük, tsak 
büneinket meg bánván. azokrol kivánnyunk valoságos penitentziát 

25 tartani, tsak életünket meg jobbitván, kivánnyunk munkálodni az üd-
veségért. erre tölle kegyelmet is kérjünk, tsak neki mindenekért hálá-
kot7 '5 adgyunk, tsak néki ajánlván, egész életünkben tett tselekedetin-
ket, néki716 [117b:] fel áldozuk, minden rosz hajlandoságinkot, a mel-
lyek ellenkeznek. törvényével. 

30 K Hogy mind ezek végben mehessenek. nem hasznosé hogy az 
imádságban. a szent gondolatokban foglalatoskodgyunk? 

F Azok a szent gondolatok. nem tsak717 hasznosok, de még szüksé-
gesek, mivel a mi szivünk, és akaratunk, tsak a meg üsmert jóra hajol., 
azért., hogy magunkban fel gerjeszthessük. a vétekért valo töredelmesé-

712 gondolkodnak [g-/c-ból javítva.] 
713 arol? [Később írta be a kérdőjel fölé a sor végére, világosabb 

tintával.] 
714 Mitsoda [M-^z-ból javítva.] 
715 hálákot [t-d-ből javítva.] 
716 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
717 nem tsak (sz^ hasznosok, de még szükségesek, 
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get. a valoságnak. és az igasságnak szeretetit, és az Isten718 jó tétemé-
nyiért valo háláadást. igen szükséges meg üsmérni vétkeinket, a valosá-
got., az ígasságot. és az Istennek jó téteményeit. gondolkodní kell tehát 
mind ezekröl. 

K Azt mondád ide fellyeb. hogy az imádság nem áll. se a gondolat- 5 

bol. se az okoskodásbol. most pedig azt mondod. hogy az imádsághoz 
szükséges a gondolat. nem ellenkezelé magaddal. 

F. Itt semmi ellenkezöt nem látok, mert az imádság a szivnek, az 
Istenhez valo indulattyában áll, azt az indulatot benne a gondolatok 
gerjesztik fel., de azok a gondolatok. nem a szivnek indulati., kell tehát 10 

gondolkodni. de a hoz még több is kell. mert a még nem volna imádság, 
hanem még. azokhoz az áitatos gondolatokhoz kell foglalni a szivnek 
töredelmeségit, és suhajtásit is. [118a:] 

K Tehát az igaz. hogy azok. kik igy nem719 gondolkodhatnak, 
elégtelenek az elmével valo imádságra.? 15 

F. Az igaz, de azt is meg kell720 vallani, hogy azok kík az okosság-
nak idejét el érték, elegségesek az illyen gondolatokra. ez igy lévén. 
mindentöl meg lehet az elmével valo imádság., példának okáért. egy 
bünös, töredelmeségel lévén, az Istentöl büneinek botsánattyát kéri, a 
töredelmeség pedig, a mint már. meg mondottuk másut, nem egyéb, 20 

hanem, hogy szánnyuk, és bánnyuk, hogy az Istent meg bántottuk, és 
magunkban fel teszük. a magunk meg jóbbitását, de hogy illyen szán-
dékban lehesen valaki, azt kell tudni. hogy miket kiván az Isten töllünk, 
és mellyek azok adolgok. melyek ötet meg bánttyák, meg kell visgálni, 
ha estünké azokba., azután meg kell nézni, hogy mitsoda okok vittek 25 

minket azoknak tselekedetire, mi modon lehet el kerülni. avétekre vivö 
alkalmatoságokat., de elsöben meg kell tudni, mellyek azok az alkalma-
tosságok. ezt hivják gondolkodásnak. és elmélkedésnek. tehát az igaz, 
hogy szükséges az imádsághoz az elmélkedés. és a gondolkodás. kitso-
da, azért, a kí alkalmatos lévén a vétekre, nem volna elégséges az illyen 30 

gondolkodásra., ki ki igy gondolkodik. mikor agyonásra mégyen. 
K Miért hát, hogy az elmével valo imádságot. oly nagy, és nehéz 

dolognak tarttyák? 
F. Azért mert, az emberek. tsak a szón ütköznek meg,721 [118b:| 

nem. visgallyák meg annak értelmét, tsak a magok elméjeket és hajlan- 35 

doságokot követik, és el távoznak attol, a mit a szó tészen: 

718 az Isten(hez)jó téteményiért \jó téteményiért - kereszttel jelölt 
későbbi beírás a lap alján, világosabb tintával.] 

719 igy nem ^gondolkodnak), gondolkodhatnak [A javítást később 
írta a törlés alá a sor végére, világosabb tintával.] 

720 meg kell ^tudni) vallani, 
721 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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2 Articulus 
Az elmelkedésröl. annak szükséges, és könnyü voltárol. 

K Mitsoda az elmélkedés? 
F Az elmelkedés a, midön az elme valamiben foglalatoskodik, és 

arrol gondolkodik, a midön valaki valamely722 tiszttséget akar meg 
nyerni, vagy valamely hivatalban akar menni., elöre elmélkedik azok-

5 rol. és jól meg visgállya uttyát, modgyát, hogy szándékát végben vihes-
se. 

K szükségesé az Isten törvényéröl elmélkedni? 
F Igen szükséges., ezt igen jovallya az irás., és a szent atyák. deutr. 

6. 7. s. ambr. supr. Cain. et abel. s. aug. libr. 11 de Conf. Cap.2. 
10 K Mitsoda idöben kell elmélkedni az Isten törvényéröl? 

F. Az irás azt tanittya hogy mind éjjel, mind napal. deutr. 6. ps. 1. 2. 
K De meg leheté a, hogy az Isten törvényéröl. elmélkedgyék minden-

kor valaki? 
F A mindenkor nem lehet. nem is azt kivánnya az Isten azzal, midön 

15 azt mondgya., hogy éjjel napal kell elmélkedni törvényéröl, annak 
értelme a, hogy mindenkor atörvény [119a:] szerént kell tselekedni, és 
a723 sziv tellyes légyen atörvényel. ugy hogy mindenkor a légyen kalau-
zunk., kell tehát nékünk gyakorta arrol gondolkodnunk. hogy mit 
parancsol az Isten nékünk. 

20 K Mitsoda idö leg alkalmatosab az elmélkedésre? 
F A reggeli idö, valamint dávid tselekedet, azért, hogy a napot. a 

törvény szerént tölthessük, estve pedig, azérk, hogy meg visgállyuk, 
miben vétettünk. atörvény ellen. ps. 5. 5. 

K Azok. kik nem tudnak olvasni. elmélkedhetneké az Isten törvé-
25 nyéröl. 

F. Igen is. és kell is elmélkedniek, gondolkodván azokrol az igazsá-
gokrol a melyekre az Isten tanittya öket, akor, amidön a szent irást 
hallyák olvasni, a midön a pasztorok intésit, és oktatásit halgattyák,724 

vagy pedig avilági sok féle változások725 iránt. az illyen dolgokrol. 
30 lehet elmélkedni atudatlanoknak is.726 

K Miröl kell leg inkáb, és leg gyakrabban elmélkedni? 
F A halálrol, az itéletröl, a pokolrol., aparadicsomrol., a vétekröl, 

722 valamely ^titts^ tiszttséget [Törlés a sor végén.] 
723 a sziv [a - javítva.] 
724 halgattyák, (meg lehet még) vagy pedig [A javítás a törlés fölé 

írva később, világosabb tintával.] 
725 változások^rol.^ iránt. [iránt.(rol.y fölé írva a sor végén; későb-

bi javítás világosabb tintával.] 
726 [Alatta későbbi beírás: heja vagyon] 
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az Isten parantsolatirol. az évangyeliumi tanitásokrol. a magunk rendi-
nek hivatallyárol, de arra kell vigyázni hogy az elmélkedés ne légyen 
gyümölcstelen.727 hanem visgállyuk meg szivünket az ígazság szerént. 
a melyet olvasunk vagy hallunk. szánakodgyunk, a magunk meg rom-
lásán, gyengeségén, és nyomoruságán, kérjük az Istennek segittségét, 5 

tegyük fel magunkban a meg térést, vígyázzunk magunkra. ezt nevezik 
elmével valo imádságnak:728 [119b:] 

K Tartoziké minden keresztény, ekképpen könyörögni? 
F Meg láttzik abbol amit eddig mondottunk, hogy minden tartozik, 

de még ezt világosabban is meg mutathatom, mint hogy mindennek kell ,0 

tudni az Isten törvényét, mindennek is kell meg visgálni, életét azon 
törvényröl,, keseregni kell a vétkekért, amelyekel729 azt meg szegik, 
azokrol botsánatot kell kérni Istentöl, a maga730 meg jobbittást, fel kell 
tenni, és azt végben kell vinni, a ki eszerént tselekeszik. az imádkozik, 
és elmélkedik. 15 

K Nehézé az731 illyen könyörgés? 
F. Annak aki üdvezülni akar, és aki meg akar edgyesülni az Istennel. 

éppen nem nehéz. hanem annak nehéz. aki mindenkor feslet életet akar 
élni, és aki szivének rosz indulattyára valo nézve, soha ugy nem könyö-
rög a mint kivántatik, mert nem gondolkodik, se az Istentöl, se magá- 20 

rol, valojában. 

12. RÉSZ 
A Szoval valo Imádságrol.. közönségesen. 

K. A szoval valo imádság hasznosé? 
F Meg láthattyuk. abbol nagy hasznát, tsak nézzük meg a soltáro-

kot. az énekeket, az anyaszent egy ház könyörgéseit, szent pál arra int, 
hogy szoval kérjük az Istent. és énekellyünk ditséreteket az urnak. 25 

ephes. 5. 9. Colos. 3. 16. |120a:] 
K A szoval valo imádság szükségesé.? 
F Igen is, valamint szivel, ugy szájjal is kell könyörögni. el kell 

mondanunk az imádságot. melyet az ur hagyot nékünk. a templom-
ban.732 apappal edgyüt imádkozni kell. és énekelni az Isteni ditsérete- 30 

727 gyümölcstelen. <v> hanem visgállyuk meg [<v)ből h betűt pró-
bált javítani.] 

728 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
729 amelyekel [Szóvégi /—rí-böl javítva; utolsó e-é-ből javítva az 

ékezet áthúzásával; amelyekért volt.] 
730 maga meg jobbittást, [mag-meg-böl javítva.] 
731 az<I>illyen 
732 a templom<bom)ban. 
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ket,. mind ezekböl ki tettzik. a szoval valo imádságnak szükséges733 

volta 
K Hasznosé mind azoknak imádságok., a kik szoval imádkoznak. 
F. Nem, mert tsak azoknak hasznos imádságok. akik bizonyos 

5 modal imádkoznak. a mint már meg mondottuk., ugy mint l734 a 
kristus nevében, 2 lélekben, és igazságban. 3 alázatoságal. töredelmesé-
gel. 4 figyelmetességel. 5 bizodalommal. 6 és alhatatosságal. 

K Hasznosé azokat az imádságokat mondani, mellyek a könyvek-
ben találtatnak.? 

10 F Igen is, de legg hasznosab imádságok, a Mi atyánk, a soltárok, 
és az anyaszent egy ház imádságai., vannak még, más sok szép imádsá-
gos könyvekis. 

K Nem leheté viszá élni, az illyen könyvekben lévö imádságoknak 
mondásával? 

15 F Igen is. mivel a leg szenteb állapottal is lehet viszá élni, ebben áll 
azért a viszá élés. a melyben gyakorta esnek. 1. mert tsak szájal. 
mondgyák az imádságot. nem figyelmezvén arra, a mit mondanak. 2. 
azt tarttyák. hogy elegendö. akönyvböl el mondani az Isteni szeretet-
nek., a töredelmeségnek. hálá adásnak tselekedetit. 3. azt gondollyák. 

20 hogy a hoszu imádság inkáb meg halgattatik., a kristus ezt nem igy 
mondgya. matth. 6. 7.735 |120b:] 

K Mit kell tselekedni, hogy ne essünk az illyen fogyatkozásban? 
F Szükséges 1. hogy a sziv meg egyezék a szájal., 2. azon legyünk 

hogy az akaratunk is éreze azokot a cselekedeteket. a mellyeket mon-
25 dunk az imádságban., és azt ne gondollyuk. hogy azok a tselekedetek. 

a szivünkben volnának, mert az imádságban azt olvassuk. te benned 
hiszek uram, te benned reménlek, és tegedet szeretlek, hanem kérjük az 
urat. hogy ólttsa maga szivünkben, ezeket a tselekedeteket. 3. akár 
hoszu imádságokot mondgyunk. akár rövideket, de azt el hitessük 

30 magunkal, hogy tsak annyiban halgattatunk meg, a menyiben. buzgo-
ságal. és hittel imádkozunk, és nem annyiban. amennyiben. hoszu vagy 
rövid az imádság. mellyet mondunk. 

K Mitsoda nyelven kell imádkozni.? 
F A különösön valo imádság, hasznosab. amidön értik amit monda-

35 nak, mert akor szent pal szerént. az elme meg egyezik a szivel, és a 
nyelvel., de ha nem értik, a nyelv, és a sziv könyörög, de az elme arra 
figyelmezhet. a közönségesen valo imadságokban pedig. ahoz a nyelv-
hez szabjuk magunkot. a melyen. az anyaszent egy ház imádkozik. 

733 szükséges volta [sz - hosszú / betűje v-ből javítva.] 
734 1 [Utólag írta be a sor végére;] a kristus nevében, 2 [...] 3 [...] 4 

[...] 5 [...] 6 [a számokat utólag szúrta be, világosabb tintával.] 
735 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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ennek az okát. meg mondgyuk ezután. és meg mutattyuk, hogy abban 
a közönséges anyaszent egy ház. meg egyezik a szent pál tanitásával. 
1 Cor. 14. 14. 15. [121a:] 

13 RÉSZ 
Az Urnak Imádságaról. 

Elsö Articulus. 
Ennek az imádságnak Magyarázattya 

K Mellyik aleg fövebb. és leg tekélleteseb a szoval valo imádságok 
közöt? 5 

F Az urnak imádsága, tudni illik,73<s A mi Atyánk, neveztetik eké-
pen, mert a kristus adta maga ezt nékünk, ez az Isteni imádság, magá-
ban foglallya rövideden mind azt, a mit kell kérnünk, és mitsoda rendel 
kell azt kérnünk, hét féle kérésböl áll, Mi Atyánk. ki vagy a menyekben., 
elsö kérés. szenteltessék meg ate neved. 2.jöjjön el ate országod. 3. legyen 10 
meg ate akaratod, miképpen menyben. azonképen itt aföldön is, 4. a mi 
minden napi kenyerünket ad meg mi nékünk ma, 5. botsásd meg mi 
nékünk ami vétkeinket, mi képpen mi is meg botsátunk azoknak. akik mi 
ellenünk vétettenek. 6. és ne vígy minket a kisértetben. 7. de szabadits 
meg minket a gonosztol, Amen.131 15 

K Mikor kell ezt az imádságot el mondani? 
F Minden nap. mivel az, aminden napi vétek ellen valo orvoság, 

mondgya szent Agoston serm.738 119 de temp. 
K Miért hijuk mi Atyánknak az Istent. ezen739 imádság kezdetin? 

[121b:] 
F. Hogy irgalmaságát vehessük,740 fiainak mondván magunkat, és 20 

hogy nagyob bizodalomal kérhesük, ötet. s. Cypr. de orati. domínica. 
K Miért mondgyuk Mi Atyánk, és nem Én Atyám? 
F Hogy meg mutassuk az által. hogy a mit kérünk, nem tsak ma-

gunknak kérjük. hanem az egész keresztényeknek, a kik is a mi atyánk-
fiai, és hogy az egész anyaszent egy ház nevében kérjük. s. Cypr, de ora 25 
dom. akinek mi tagjai vagyunk741 

736 tudni illik, (az) A mi Atyánk, 
737 [Utána későbbi beírás halvány tintával: heja vagyon] 
738 serm. <(17) 119 de temp. [A törlés és javítás későbbi, világosabb 

tintával.] 
739 ezen ( I ) imádság [g-k-ból javítva.] 
740 [Fölötte későbbi beírás halvány tintával: heja vagyon] 
741 akinek mi tagjai vagyunk [Utólag írta be a latin utalás végére, 

világosabb tintával.] 
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K Miért mondgyuk utánna ezeket a szokot. ki vagy a menyekben. 
holot az Isten mindenüt vagyon? 

F 1. Azért, mért az égg leg fövebb része lévén a világnak. az Isten 
ót nyilatkoztattya ki nagyob fényeséggel az ö ditsöségét. és tekélletesé-

5 geit. 2. azért, hogy nagyob buzgoságal kivánnyuk azt a ditsöséges helyt. 
a mi szenttséges Atyánknak lako helyét.742 

2 Articulus 
A Mi Atyánkban743 lévö kéréseknek magyarázattya. 

Elsö kérés. 
K Midön azt mondgyuk. szenteltessék meg ate Neved. ez altal, azt 

akarjuké kérni hogy az Isten neve még nagyob szenttségü legyen.? 
10 F Nem, mert az Istenben. a szenttség. és a tekélletes-|122a:]ség; ki 

mondhatatlan nagyságal vagyon. hanem azt kérjük., hogy az ö neve 
meg üsmértessék. tiszteltessék. és szolgáltassék. mi általunk. és minden 
emberek által,. valamint az égben. 

Ezekböl a következik, hogy azt kérjük az Istentöl, 1. hogy a hitetle-
15 nek meg térjenek, 2 hogy az eretnekségek el töröltessenek, és hogy azok, 

akik az anyaszent egy háztol el távoztanak., az igazságot meg üsmer-
vén. viszszá térjenek, 3. hogy mind azok a vétkek, a melyekel meg 
kissebbittik az emberek az Istennek szent Nevét. tellyeségel ki irtassa-
nak, 4. hogy minden bünös, valoságos penitentziát tarttson. 5. hogy 

20 minden emberek a jó erkölttsökben foglalatoskodgyanak. 6. hogy744 

mi, és minden a keresztények., a tekélletességben elö mennyenek, és 
abban végig meg maradgyanak. s. Cypr. de orat. domi. 

K Miböl veszi eredetét. ez a kérés? 
F Az Isteni szeretetböl. a magunkhoz valo helyes szeretetböl. és 

25 afelebaráti szeretetböl, 
K A szeretet miben eredete ennek a kérésnek? 
F Abban. 1. amidön az Istent szerettyük, azt kivánnyuk hogy ö meg 

üsmértessék. szolgaltassék; és tiszteltessék. 2. midön hellyesen szeret-
tyük magunkot., az Istennek szent nevét kivánnyuk meg üsmérni, 

30 szolgálni, és tisztelni. 3. a midön745 1122b:] ugy szerettyük felebarátun-
kot mint magunkot., hasonlot is kivánunk nekí, mint magunknak. 

742 [Utána beírás: héja] 
743 Atyánkban [k-b-bő\ javítva.] 
744 hogy ^mindnyájan^ mi, és minden [A későbbi javítás a törlés 

fölé írva.] 
745 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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K Azok kik meg kissebittik az Istennek nevét. esküvésel, káromko-
dásal., nem mondhattyák el tehát ezt az imádságot? 

F7 4 6 Hogy ha penitentzia tarto szándék nélkül mondgyák el, a 
magok iteletekre mondgyák, hogy kivánhattyák. az Isten nevének meg 
szenteltetésit, a midön ökk magok azt meg kissebittik. és hejában fel 5 

veszik. 
K Miképpen kell tehát azt meg mutatni. hogy igazán kivánnyuk. 

midön azt mondgyuk az Istennek, szenteltessék meg ateneved?141 

F. tsak748 kívánnyuk azt, amit mondunk. és749 igyekezünk meg 
szentelni az ö nevét. magunk jo viselésével, és másokal is meg szenteltet- 10 

ni.7 5 0 

Második kérés. jöjjön el ate országod. 
K Mit kérünk mi ez által az Istentöl. jöjjön el ate országod.? 
F Hogy ollyan tellyeségel uralkodgyék. az embereken. valamint az 

angyalokon, tehát azt kivánnyuk 1. hogy az Istennek örökös uralkodá- 15 
sat az emberek meg üsmerjék, és magokot az alá vessék örömel, 2. hogy 
az igazak., az Isten Atyai gondviselésének. jelit vegyék, és az ö üldözö-
jök, meg térjenek. vagy meg szégyenittessenek,. 3. hogy az anyaszent 
egy ház. mindenüt. el terjedgyen.751 |123a:| az ördögnek. és a véteknek 
birodalma el rontassék, és a kristusé jöjjön ell, 4. hogy a kristus ural- 20 
kodgyék egyedül szivünkben, kegyelme által, és hogy fel álittsa abban 
az igasságnak, és a szenttségnek birodalmát, 5. hogy mi is véle együt 
uralkodhassunk ditsöségében. 6. hogy a kristus jöjrjön ell. meg itélni az 
embereket., és minek utánna meg alázta volna ellenségit, egyedül gyö-
zedelmeskedgyék.752 25 

K Miért kérjük az Istentöl azt, hogy az ö országa jöjjön ell, minek 
utánna azt kértük volna. szenteltessék meg az ö neve? 

F. Mert azon nem munkálodhatunk hogy magunk viseléséveF53 az 
ö nevét meg szentelhessük, hogy ha a kristus nem uralkodik kegyelme 
által szivünkben. 30 

Harmadik kérés. Legyen meg ate akaratod15* mi képpen 
menyben. itt aföldön is 

K Mit kérűnk az Istentöl ez által, legyen meg ate akaratod &c? 

746 [Az F elé, a sor előtti margóra beírta: héja] 
747 [Utána beírás: heja] 
748 tsak [Beszúrás a szóközbe.] 
749 és [Beszúrás.] 
750 meg szenteltetni. [Új bekezdésben:] ^K^ Második kérés. 
751 [A lap alján őrszó: az ördögnek-] 
752 [Utána beírás halvány tintával: heja vagyorí] 
753 vise^J^lésével [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
754 ate akaratod, ^eföldön.^ mi képpen menyben. itt a földön is 
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F kegyelmet; a mellyel az ö akarattya alá vessük magunkat hasonlo 
buzgoságal, és szeretettel. valamint az angyalok, és aszentek tselekesz-
nek az égben. 

K Mit értész az Isten akarattyán? 
5 F. Elöször, értem azt. a mit az Isten akarja hogy meg tselekedgyük, 

2. azt, a mi az ö rendelésit illeti, irántunk, vagy a több teremtet állatok 
iránt 

K Mít akar az Isten hogy meg tselekedgyük?755 [123b:] 
F. 1. Azt akarja, hogy ne kövessük kivánságinkot, hanem szüntelen 

io igyekezünk, azokat meg győzni 2. hogy minden féle vétket el kerül-
lyünk, és az elmultakért, penítentziát tarttsunk, 3. hogy minden féle jó 
erkölcsökben foglallyuk magunkat. 4. hogy abban a hivatalban men-
nyünk., a melyre hiv minket, 5. hogy álhatatosok legyünk. abban 
ahivatalban a melyre hivut, és annak köteleségeit bé tölttsük.756 

•5 K Mitsoda dolgok azok melyek757 azö rendelésit illetik, mi irán-
tunk, vagy atöbb teremptet állatok iránt? 

F Minden valami ezen avilágon történik, az 7 5 8 Isten rendelese sze-
rént vagyon. mivel semmi nem lészen az 7 5 9 ö rendelése, vagy engedelme 
nélkül. 

20 K Mit kérünk mi Istentöl az ö rendelésére valo nézve, midön azt 
mondgyuk. legyen meg ate akaratod.? 

F. Kegyelmet kérünk. hogy az ö akarattya alá vethessük magunkat. 
a következendö dolgokban., amelyek minket, vagy másokat tekin-
tik.7 6 0 

25 Magyarázat 
A következendö dolgok, vagy meg egyeznek., vagy ellenkeznek761 

a mi hajlandoságinkal, példanak okáért, valamely pernek, joszágnak, 
vagy tiszttségnek meg nyerése. vagy kivánságunknak végben menetele: 
ellenben. vagy valamely betegség, atyánk fia halála. joszág, el vesztése. 

30 vagy elömenetelnek meg változása, |124a:| 
Az ollyan következendö 7 6 2 dolgokban, a melyek meg egyeznek 

7 5 5 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
7 5 6 [Utána beírás: héja] 
7 5 7 Melyek azok adolgok. a kik [Alája utólag beírta:] Mitsoda dol-

gok azok melyek [az először leírt, javított szövegrészt nem törölte 
Mikes.] 

7 5 8 az Isten ^el^ rendelese [Isten - beszúrás. A törlés és a javítás 
későbbi.] 

7 5 5 az ö ( I s t en ) rendelése, [ó' - beszúrás.] 
7 6 0 tekintik^ek^. [tekintenekből javítva; ik-en-ből javítva.] 
7 6 1 e l l e n k e z n e k ^ 
7 6 2 követ^kez^kezendö 
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hajlandoságinkal, ennek az imádságnak., légyen meg ateakaratod, az 
értelme a, hogy hálákot adgyunk az Istennek jó téteményiért. és kérjük. 
hogy vegye el töllünk a fellyeb emlitet jókót, hogy ha azok, árthatnak 
üdveségünknek, mivel az Isten akarattya a, hogy üdvezüllyünk, valamí 
tehát ellenkezik az üdveségel. az Isten akarattyával. ellenkezik, midön 5 

tehát. azt kérjük, hogy az ö akarattya legyen meg, mint ha azt kérnök., 
hogy vegye763 el azt mi töllünk., a mi akadályára lehetne üdveségünk-
nek. 

Az ollyan dolgokban pedíglen., a melyek ellenkeznek a mi meg 
romlot hajlandoságinkal, valamint szoktak lenni, a nyomoruságok. az l0 

inségek., ennek az imádságnak. legyen meg a te akaratod, az ertelme 
a, 1. hogy, az Isten rendelése alá vessük magunkat. és mondgyuk néki 
a kristusal. ne ugy légyen764 a mint én akarom, hanem a mint te 
akarod. 2. adgyunk néki hálákot a nyomoruságokért. meg üsmervén 
azokban az Isten kezét, a ki mint jó atya. meg akar minket jobbitani. 15 

3. kegyelmit kell kérni, hogy azokat a nyomoruságokat jora fordittsuk, 
és azok az ideig valo szenvedések. el vonván minket e világtol. az 
üdveségre vezesenek. 

K Miért kell nekünk kegyelmet kérni Istentöl, az ö akarattyának 
végben vitelére. és arra hogy az ö rendelése alá vessük magunkat.? 20 

F Azért, mert a meg romlásnak ollyan kezdete vagyon mi bennünk, 
a mely szüntelen ellenkezik azzal., a mit az 7 6 5 [124b:] Isten kiván 
töllünk, és ollyan gyarlok vagyunk. hogy segittsége nélkül, nem enge-
delmeskedhetünk néki. se abban az engedelmeségben alhatatosak nem 
lehetünk. 25 

K Miért kérjük mi, hogy az ö akarattya legyen meg. mindgyárt 
azután. midön már. kértük. hogy azö országa jöjjön ell.? 

F Mert a kristus ugy fog uralkodni szivünkben kegyelme által. és ugy 
fog magával uralkodtatni ditsöségében, hogy ha azö akarattyát követ-
tyük. elsöben, és ha azö parantsolati7 0 6 alá vettyük magunkot. 30 

Negyedik kérés. A mi minden napi kenyerünket.767 ad meg mi 
nékünk ma. 

K Mit kérünk ez által az Istentöl. a mi minden napi kenyerünket ad 
meg minékünk ma.? 

F. Azt, hogy méltoztassék. ez életben lévö. minden napi lelki és testi 35 

szükségeinkröl tenni. 
K Miért emlittyük a szükségeket a kenyérnek neve alat? 

763 v e g y e [Szóvégi e-t utólag írta be, világosabb tintával.] 
7 6 4 légyen [e-o-ból javítva.] 
7 6 5 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
7 6 6 parantsolati{t^> alá [Törlés a sor végén.] 
7 6 7 kenyerünket. [ny-n betűje r-ből? javítva.] 
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F Mint hogy a kenyér. leg szükségeseb az életre, a szent irás rend 
szerént. ezen a neven nevezi a lelki, és testí szükségeket. 2. A kristus a 
kenyér által. azt akarta velünk meg értetni, hogy tsak azt kell kérni a 
mi szükséges,768 és a mi azt meg haladgya, se kérni, se kivanni nem kell. 

5 K Miért teszük hozá ezt a szót. ma.? 
F Hogy meg tudgyuk. 1. hogy nem kell szorgalmatoskodni a holnapi 

naprol. és hogy tsak a minden napi szükségeinkért kell minden nap 
kérni az Istent. 2. hogy a leg769 gazdagabbak is meg tudgyák, hogy az 
Istentöl vették minde|125a:|neket, azért szükséges nékiekis, valamint a 

io leg szegényebbeknek., a minden napi kenyereket kérni, mert tsak az 
Istenen áll, hogy egy szempillantás alat. leg nagyob szegénységben ne 
essenek, 3. mert a leg tekélletesebnek is vagyon szüksége arra. hogy az 
Isten meg segittse lelki szükségében., valamint aleg nagyob bünösnek. 
4. hogy mind ezekre az okokra valo nézve, magunkat inkáb meg 

15 alázuk. és azö rendelésétöl fügjünk. 
K Miért vagyon meg tiltva, a holnapi naprol valo szorgalmatosko-

dás.? 
F. Azért hogy szoktassuk770 magunkat az ö rendelésétöl függeni, és 

hogy ezen életért, nyughatatlanság nélkül legyünk.771 

2" K Az elöre valo gondviselés, a magunk. szükségére, vagy a tseléd 
szükségére, meg vagyon tehát tiltva.?772 

F Nintsen, mivel a kristus azt ugy tilttya., ha nyughatatlanságal. és 
bizodalom nélkül mégyen végben., azért, az Istenben valo bizodalomal. 
és békeségel kell tenni a szükségröl, vigyazván mindenkor az igasságra, 

25 nem ugy mint azok, kik nagy nyughatatlanságal. és kételkedésel gyüjte-
nek, a mely az ö kevés hitektöl vagyon., és attol, hogy inkáb biznak az 
emberben, mint sem az Istenben. 

K Mitsoda testi szükségek értetnek a kenyér nevezete alat? 
F Mind azok valami szükségesek az élethez., az ételhez, ruházathoz, 

30 és lako helyhez, 
K Szabad tehát kivánni. és kérni illyen állapotokot?773 [125b:] 
F. Igen is, tsak mindenkor aszükséget, és az igasságot tekénttsük, és 

az Isten akarattya alá vessük magunkot, ha szintén meg nem adná is 
kérésünket, ugyan ezért is mondgyuk el még elöre, hogy az ö akarattya 

35 Iégyen meg, és ne amiénk. 

768 a mi szükséges, ( a ) és a mi 
769 a leg <gaz) gazdagabbak [Törlés a sor végén.] 
770 szoktassuk [í-í-ből javítva.] 
771 lenni. [Föléje utólag beírta a sor végére:] legyünk [de a javított 

lenni szót is meghagyta.] 
772 tiltva? [Második /-s-ből javítva.] 
773 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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K Miért engedi meg az Isten hogy az ö szolgai nagy szükségekben 
legyenek.? 

F. Hogy meg probállya az ö hiteket, evilágtol el vonnya, hogy ez 
életben, penitentziát tartasson vélek, hogy békeséges türök legyenek, és 
öket meg koronázza az égben., egy szoval azért. mert öket szereti, és 5 

jovakot akarja. s. Chrys. hom. de providen. s. aug. libr. 1. de Civit. dei. 
Cap. 8. 9. 

K Mellyek azok alelki szükségek., a mellyeket. a kenyér neve alat 
kérünk? 

F Mind azok. valami szükségesek alélek táplálására., ugy mint, az 10 

Istennek beszéde, a kristus kegyelme, és az oltári szenttség. 
K Miért nevezik a lelki, vagy testi kenyeret, minden napí kenyérnek? 
F Mert minden napon vagyon arra szükségünk. 
E nyilván ki tettzik atestiszükségben., könnyü azt is meg mutatni774 

hogy a lelkí eledel hasonlo képen szükséges minden nap a léleknek, a 15 

kegyelem oly szükséges hogy a nélkül semmit nem tselekedhetünk, 
Nálam nélkül, mondgya akristus, semmit nem tselekedhettek. joan. 15. 
5. ez igy lévén, a kegyelem nem tsak minden nap szükséges, de minden 
szempillantásban, azt is el mondhatni, hogy az oltári szenttség, ami 
minden napi kenyerünk, a szent atyák szerént, a mi minden napi (126a:| 20 

eledelünkre rendeltetett, és hogy ha arra elegendö szenttségünk nintsen, 
hogy azzal táplállyuk magunkot minden nap, igyekeznünk kell. oly 
tiszta életet elni, hogy azt meg érthessük, mivel ez a kristus, és az 
anyaszent egy ház akarattya, minden nap ajánlyák a szent áldozatot. 
azért, hogy azok akik oly szent állapotban vannak. minden nap Com- 25 

municálhassanak, holot az elsö keresztények igy tselekedtenek.775 

Ötödik kérés. Botsásd meg ami vétkeinket, miképpen 
mi is meg botsátunk azoknak, akik mi ellenünk vétettenek. 

K Mit kérünk mi ez által az Istentöl. botsásd meg a mi vétkeinket., 
miképpen. &c.? 30 

F Azt hogy meg botsása. vétkeinket, valamint mi is meg botsátunk 
másoknak., 2. hogy irgalmaságal bánnyék velünk az iránt, amivel néki 
tartozunk, valamint mi is irgalmaságal bánunk azokkal, kik nékünk 
tartoznak.776 

K Miért nevezik ebben az imádságban avétket, adoságnak? 35 

F Mert a vétek. adosoká tészen minket, az Isten igasságának. a mel> 
vétek meg büntetödik, vagy ezen, vagy a más világon. ezen avilágon 
meg büntetödik, az ostorozások. betegségek, nyomoruságok., és a/ 

774 meg mutatni (a) hogy a lelkí 
775 [Utána később halvány tintával beírta: heja vagyon] 
776 [Utána beírás: heja vagyon] 
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inségek által, vagy is az akarattal valo penitentzia tartás által,777 a más 
világon pedig, meg büntetödik. vagy ideig, a purgatoriumban., vagy 
örökösön apokolban., örökösön; ahalálos vétekért, hogy ha botsánatot 
nem vett eföldön; ideig, hogy ha avétkek botsánandok, 

5 K Azok a kik vétekben nem érzik magokat lenni, tar-778[126b:]toz-
naké botsánatot kérni? 

F Igen is, mert azért hogy vétkesnek nem érzik magokat, azzal meg 
nem779 igazultattak, mivel az Isten itélete, aki a szivet láttya, külömbö-
zik a miéinktöl, 1 Cor. 4.4. 

10 2. Ha azt mondgyuk.780 hogy vétek nélkül vagyunk., magunkat meg 
tsallyuk, és az igazság nintsen mi bennünk mondgya szent János, 1 
joan. 1. 8. mert nintsen ollyan ember, a ki vétek nélkül volna. mondgya 
salamon, 3 reg. 8. 46. ki vévén a kristust, a ki nem vétkezhetet. és a 
Boldogságos szüzet. akiról nem is kell szollani, amidön vétekröl vagyon 

15 a kérdés. az ö Isteni anyaságáért, mondgya szent ágoston. libr. de 
natura. et de grac. Cap. 36. 

K A kik Istennek el mondgyák ezt az imádságot. vesziké akor 
mindenkor bünöknek botsánattyát? 

F. 1. Hogy ha valoságos töredelmeségek nintsen. és azt fel nem tészik 
20 magokban hogy életeket meg jobbittyák, és az Istennek eleget781 tesz-

nek, meg nem halgattatnak, mivel az Istentöl botsánatot kérni ollyan 
vétekért, a melyet nem bánnyák, hogy meg tselekedték,782 és a melyet 
még tselekedni kivánnyák, ez az Istennel valo jádzás volna. 

2. Hogy ha töredelmeségel vannak. és a vétek botsánando vétek, ez 
25 az imádság botsánatot nyér. hogy ha buzgó. 

3. Hogy ha a vétkek halálosok. ez az imádság el nem töröli, hanem 
kegyelmet nyer Istentöl a penitentzia tartásra, a mely által, a halálos 
vétek el töröltetik. s. aug. de civit dei. libr 21 Cap. 72. 

K Miért akarja akristus hogy a kéréshez tegyük783 [127a:] ezeket a 
30 szokot. mi képpen mi is meg botsátunk azoknak, kik mi ellenünk 

vétettenek.? 
F. 1. Azért, hogy az Istent irgalmaságra indittsuk, fogadván néki, 

hogy mi jó szivel meg botsátunk azoknak. kik minket meg bántottanak, 
2. hogy meg mutassa, nékünk784 mitsoda szükséges meg engedni má-

777 által, [Fölötte beszúrás: heja] 
778 [A lap alján elmosódott, tollpróbaszerű tollvonások.] 
779 nem [Beszúrás.] 
780 azt mondgyunk. [íráshiba mondgyuk helyett.] 
781 eleget <̂ nem̂ > tesznek, meg nem halgattatnak, 
782 meg tselekedték, [é-w-ből javítva, később.] 
783 tegyük (ezeket^ [127a:] ezeket a szokot. 
784 nékünk [Beszúrás.] 
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soknak., mivel anélkül meg nem halgattatunk, tertul. libr. de orat. Cap 
10. imádságinkban785 

K A kiknek valamely harag, gyülölség, boszszu állás vagyon szivek-
ben. felebaráttyok ellen., az ollyanok, haszontalanul mondgyák el tehát 
ezt az imádságot? 5 

F Nem tsak haszontalanul. de a magok. itéletekre.786 és veszedel-
mekre mondgyák ell. mert mint ha, azt mondanák az Istennek, bánnyál 
ugy velem, valamint én bánom másokal. meg ne botsás nekem, ha én 
is meg nem botsáttok.787 

Hatodik kérés. Ne vigy minket a kisértetben. 10 
K Mit tészen ez a szó kisértet?788 

F Ennek egy nehány féle értelme789 vagyon 1. közönségesen azt 
teszi, mikor valami tudatlan, vagy nehéz dolgot akarnak meg probálni, 
ezen értelem szerént. az Isten soha sem kisért, mivel mindent tud. 

2 Arra is értetik, mikor az Isten meg probálya valakinek jó erkölcsét, 15 
hogy azt meg jutalmaztassa, ki nyilatkoztassa., valamint tselekedék 
Ábrahámal, mikor parancsolá néki fel áldozni fiát, eszerént is kisérti 
az embereket, az inségekkel,790 1127b:] betegségekkel, szegénységel. &c. 
mind ezek ollyan dolgok, a melyekel meg probállya az Isten hitünket, 
és jó erkölcsünket, valamint az arany probáltatik, és tisztittatik az 20 
olvaszto föld edényben, ezt nevezi az irás kisértetnek. deut. 13. 3. tob. 
12. 13. 

3. Ez a szó. avétekre valo vivést is tészen, a mely tsak az ördöghöz 
illik, aki is kisértönek neveztetik., és azokhoz, kik azö ingerlésit kö-
vetik. 25 

K Mi t értesz ezen a szón. kisér te tben vinni? 
F Ennek egy nehány értelme vagyon, az elsö értelem szerént. azt 

teszi, mikor valaki valamely rosz tselekedetre viszen mást, 2.791 mikor 
meg nem gátol792 valakit, noha meg lehetne. hogy a kisértetben ne 
essék, és az Istent meg ne bánttsa, 30 

3. ol lyan helyben tenni vagy hadn i valaki t , a mely n o h a m a g á b a n 7 9 3 

rosz, ne legyen is, de az ö gyengeségére valo nézve, vétekre vivö a lkal -
m a t o s á g lészen. a melyben belé is eshet ik. 

785 imádságinkban [Később írta be a latin utalás végére.] 
786 [Fölötte beírás: héja vagyon] 
787 [Utána, részben mellé, részben alá később beírta: héja vagyon] 
788 [Utána beírás: hejavagyon] 
789 értelme [Szóvégi e - beszúrás.] 
790 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Dom] 
791 2. [Fölötte beírás: heja] 
192 gátol [Beszúrás.] 
793 magában <nem) rosz, ne legyen is, 
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K Az. Isten viszené valakit a kisértetben. az elsö értelem szerént? 
F Nem, mert az Isten senkit sem viszen avétekre., azt tsak meg 

gondolni is irtoztato karomlás volna, 
K kitsoda viszi hát az embereket a kisértetbe. az elsö értelem sze-

5 rént.? 
F Az ördög, avilág, és a test, az ördög az ö intselkedésével, és más 

egyéb sok féle mesterségeivel., avilág, az ö rosz példa adásával; beszédé-
vel, rosz szokásival, üldözésével, gyönyörködtetésivel, atest. az ö meg 
romlot. hajlandoságival. 

10 K Az Isten794 viszené valakit a kisértetben a második értelem sze-
rént? |128a:] 

F. Igen is, mert mind azok akik vétkeznek attol vagyon mert az Isten 
azt meg engedi, az ö meg foghatatlan., de igasságos itéletiböl. s. aug. 
serm. 9. de diversis. 

15 K Az Isten viszené valakit a kisértetben a harmadik értelem szerént.? 
F. Igen is, mivel az Isten az embereket némelykor el hadgya az ö 

sziveknek kivánságára., meg is engedi nékik a gazdagságokat. méltosá-
gokot. es töb ilyeneket.795 noha tudgya hogy ök azokal. viszá fognak 
clni. rom. 1. 24. 

20 K Miért viszi az Isten az embereket a kisértetben. ezen két féle 
képpen? 

F. Hogy meg mutassa rajtok. az ö igasságát. és némelykor az írgal-
masságát. s. aug. de Correctione, de gratia. et de dono perseverantiae. 

K Miért mondád azt, hogy az Isten meg mutattya azokon igasságát. 
25 akiket el hágy akisértetben? 

F Mert azért hadgya el. hogy meg büntesse vétkeket. 
K Mikor mutattya meg irgalmaságát azokon, akiket el hágy akisér-

tetben? 
F Midön azok. akik abban estek. fel kelnek. és el esésekre valo 

30 nézve, azután vígyázobbak. és alázatosabbak796 

K Mit kérünk mi Istentöl ez által. Ne vigy minket a kisértetben.? 
F 1. Azt, hogy meg ne engedgye az ördögnek minket kisérteni, vagy 

is leg aláb. a ne legyen erönk felet valo. 2. hogy a kisértetkor, el ne 
hadgyon minket., hanem a kisértön, vé-797[128b:|tessen velünk gyöze-

35 dclmet; 3. hogy ne hadgyon minket szivünk kivánságára, hogy ha 
kivánságunk. nékünk ártalmas volna. hanem adgyon eröt, rosz kiván-
ságunk, meg gyözésére. 4. hogy inkáb nyomoruságban tégyen, mint 
sem boldogságban., hogy ha az a boldogság. veszedelmünkre lehetne. 

794 Isten [/-i'-ből javítva.] 
795 es töb ilyeneket [Későbbi beírás a sor alá.] 
796 és alázatosabbak [Később írta a mondathoz.] 
797 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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5. hogy eröt adgyon a világ meg gyözésére, hogy minket meg ne 
tsallyon. 6. hogy ha a kisértetben hagy ésni. bánnyék velünk irgalmasá-
gal, kegyelmit adván, a felkelésre. 

K Véteké a, mikor az ördög, atest, és avilág kisért?798 

F Vétek a kisértetnek engedni., de érdemes dolog, annak ellene 5 

állani, és azt meg gyözni. 
K Mit kell tsinálni hogy a kisértetben ne esék valaki? 
F Azt meg elözvén, ahoz kell készülni799 az imádságal, magára valo 

vigyázásal, vigyazatok. és imádkozatok. hogy a kisértetben ne esetek, 
mondgya az üdvezitö. 10 

K Miben áll ez a vigyázás? 
F 1. Abban, hogy a vétekre vivö alkalmatoságot el kerüllyük, 2 

mindenkor a magunk hivatallyában foglalatoskodgyunk, 3. amagános 
életet szeresük, 4. ahitnek igazságival tellyesek lévén, azokal oltalmazuk 
magunkat., az ellenségünk ostromozásakor. ephes. 6. 16. 15 

K Mit kell tselekedni mikor valaki akisértetben vagyon? 
F Nagyob buzgoságal kell imádkozni, 2. keresztet kell magára vetni, 

3. ahitnek igazságirol kell gondolkodni, amelyek el fordittsanak minket 
arosztol. 4. ha a kisértet tartana,. azt tudtára kell adni a gyontato 
atyának. [129a:| 20 

K Mit kell tselekedni, mikor valaki a kisértetben esett,? 
F Botsánatot kell kérni Istentöl. és abbol fel kell kelni mentöl 

hamaréb a penitentzia tartásal. és azután inkáb kell vigyázni, fiam, 
mondgya a szent lélek, vétkeztélé,? ne véíkezél többet, hanetn imádkozál, 
vétkeidért, hogy meg botsátassanak néked. eccli. 21. 1. 25 

Hetedik kérés. Szabadits meg minket agonosztol. 
K Mit kérünk mi ez által az Istentöl. szabadits meg minket a gonosz-

tol,? 
F. Hogy meg oltalmazon. 1. az ördög hatalmátol., meg nem enged-

vén. hogy az alá vettessünk, 2. minden vétektől, meg nem engedvén,800 30 

hogy a hamiság uralkodgyék bennünk, 3. avétekért valo büntetéstöl. 
a purgatoriumban. vagy a pokolban. 4 az ideig valo gonosztol., ugy: 
mint abetegségtöl, szegénységtöl, hadakozástol. éhségtöl, dög haláltol, 
és minden más gonosztol, de ezektöl az ideig valo gonoszoktol, a meg 
szabadulást tsak annyiban kérjük az Istentöl, amenyiben láttya hogy 35 

a hasznos lehet az üdveségre,. mivel ebben az imádságban egyebet nem 
kérünk az Istentöl., hanem hogy a gonosztol meg szabadittson., nintsen 
is igazán mondva más gonosz, hanem az. a mi ellenkezik az üdveségün-

798 kisért? [f-e-ből javítva.] 
799 kell készülni^ az imádságal, 
800 engedvén, [g-d-böl javítva.] 
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kel., midön pedig a nyomoruságok az üdveségre használnak., azok mi 
nékünk801 jók. 

K A gazdagok. akik viszá élnek gazdagságokal, és mind azok. kik 
a nagy szerentsében el vesztik magokat., nyomoruságot kivánnak hát 

5 az Istentöl. mikor ezt az imádságot el mondgyák?802 [129b:] 
F. Igen is, mivel agazdagságok, és a nagy szerentsék. ö nékik rosz 

és gonosz, és azt kérik az Istentöl, hogy szabadittsa meg öket a gonosz-
tol. 

K Az ollyanok nem igazán kérik hát az Istent. és neki hazudnak803 

'O mikor azt mondgyák. szabadits meg minket a gonosztol.? 
F. Igazán el mondhatni. hogy rend szerént nem tudgyák mit kérnek, 

nem is figyelmeznek kérésekre, mivel ha ugy imádkoznának a mint kell, 
azt kivannák hogy az Isten ebben az életben küldgyön nyomoruságot 
reájok. hogy ha a szükséges az üdveségekre. hogy ha pedig illyen 

15 szándékban nintsenek, az804 imádságok hamis, mivel ollyat kérnek 
Istentöl, amit nem kivánnak. 

K805 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 az emberí gyarloságot. 
20 hozzája emellyük szivünket, 3 hogy ötet nagyob szeretettel szeresük, 4. 

hogy a más életben lévö jó után suhajtozzunk. 
K Miképpen kell venni a nyomoruságokot? 
F Békeséges türesel. az Isten akarattya alá ajánlván magunkot, 

penitentzia tarto lélekel, és háláadásal. 
25 Hogy az Amen. mit tészen. 

Magyarázat 
K Mit tészen ez a szó Amen, a melyet minden imádság után monda-

nak.? 
30 F E sidó szó, és teszi 1. ez igy vagyon. 2. kivánom hogy [130a:] a 

légyen, ugy légyen, 3. reá allok arra a mit mondottak, vagy kértek, 
K Miért mondgyák ezt a szót, minden imádságnak avégin.? 
F Hogy meg mutassák az által, hogy reá állanak mind arra, a mit 

Istentöl kértenek, az imádságot akár mások mondották el, akar mi 
magunk, 

35 K Ennek aszonak. mire kell minket indittani? 

801 nékünk [Második n-í-ből? javítva.] 
802 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
803 és neki hazudnak [Később írta be a sor fölé, világosabb tintával.] 
804 az ^üdvesé-^ imádságok [Törlés a sor végén.] 
805 K [Később beírt eléje egy keresztet: f Vö. alább a 891., 991. sz. 

jegyz. is.] 
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F. Arra, hogy figyelmetesek legyünk az Isteni szolgálaton, és hogy, 
mind szivel, mind szájjal mondhassuk az ament. 1 Cor. 14. s. aug. serm 
121. de diversis, Cap. 28. 

K Hogy lehet a községnek mondani az ament, holot nem érti mitso-
da imádságot mond apap.? 5 

F. A község, gyermekségétöl fogva hallya énekleni a közönségesen 
valo imádságokat, azért tudgya hogy az anyaszent egyház mit kér az 
Istentöl, és az elegendö néki hogy az áment el mondgya. ha szinte 
deákul nem tud is. 2. apásztorok. tartoznak. a tridentinumi Concilium 
szerént a népet arra oktatni, Conci. trid sess. 22. Cap. 8. 10 

K A misekor mikor a pap mondgya a mi atyánkot. a nép azt feleli, 
de806 szabadits meg minket a gonosztol, és apap egyedül mondgya az 
ament, holot atöb imádságoknak a végin, nem a pap, hanem a kösség 
mondgya az áment, honnan vagyon hát ez a szokás? 

F. Ezt az okát adgya ennek, a tridentinumi Conciliumnak a Cate- 15 

chismusa., hogy a pap. a szent áldozatot, akristus, es a nép nevében 
ajánlván, a mi atyankot el mondgya, és a nép, a kinek nevében el 
mondotta az imádságot, a hetedik kérést fele-8O7[130b:lli reá, a mely 
magában foglallya rövideden atöb kéréseket, a pap pediglen, a kristus 
képében, az ament mondgya el, mint ha azt mondaná, hogy az Isten 20 

meg tekintvén a népnek, hitét, és könyörgését,808 meg halgatta. a szent 
áldozatra valo nézve. Conc. trid, pars. 4. 

14 RÉSZ 
Némely809 Különös Imádságokrol. 

Elsö Articulus. 
Az Angyali köszöntésröl. 

K Mellyik aleg nevezetesebb imádság, amelyel esedezik az anyaszent 
egy ház. aBoldogságos szüznek? 

F Az angyali köszönet, a melyel köszöntötte gabriel angyal. a szent 25 
szüzet, illyen képpen, 1. Üdvöz íegy Maria malasztal vagy tellyes, urva-
gyon te veled, te vagy áldot az aszszonyi állatok közöt, 2. és áldot ate 
méhednek gyümölcse, Jésus, 3. szent mária, Istennek annya, kónyörögj 
érettünk bünösokért, most, és halálunknak oráján amen 

806 de (szabits}> szabadits meg 
807 [A lap alján két tollvonás.] 
808 könyörgését, [k - javítva.] 
809 Némely <(Els ko) Különös [Némely - a javítás után írta be a 

törlés elé; a törlésben (o)>-ból ü-t próbált javítani.] 
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Ez az imádság, három féle részböl áll. 1. az angyalnak szavaibol,810 

2. a szent Ersébeth köszöntéséböl, midön aboldogságos szüz hozája 
ment. 3. azokbol a szokbol, a mellyeket a hivek áitatosságbol adának 
azokhoz. és a melyeket jová hagyá az anyaszent egy ház, azt is el 

5 mondhatni hogy ez az imádság, tiszteletet. háláadást, és kérést foglal 
magában. [131a:] 

K Mitsoda tiszteletett adunk mi a szent szüznek ebben az imádság-
ban? 

F Már nagyobbat nem lehet adni egy teremtett allatnak, mint mikor 
!0 azt mondgyuk az angyalal, 1. hogy tellyes malasztal, 2. hogy az ur 

vagyon véle, 3. hogy minden aszszonyi állatok felet boldog, és áldot. 
K Mit tészen ez a szó. tellyes malasztal? 
F Azt, hogy az Isten bé böltötte minden teremtett állatok felet; 

ajándekival, kegyeségivel. és irgalmaságival. 
15 K Mit tészen ez a szó ur vagyon teveled. 

F Azt hogy, a Boldogságos szüz,811 különösképpen valo temploma 
az Istennek, a szent Iélek bövséges malaszttya által, és az ö Isteni 
anyasága által. 

K Mitsoda értelme vagyon ezeknek a szóknak, Te vagy áldot. az 
20 aszszonyi állatok közöt? 

F. Az812 hogy, az aszszonyi állatok közöt; a kik meg voltak áldatva, 
vagy akik ezután meg áldatnak, soha ollyan nem volt, nem is lészen, 
a ki hasonlo kegyelmet vett volna, vagy a ki végyen, mint a melyet a 
szent szüz vett, mivel ö választatot az egész aszszonyok közöt. hogy az 

25 Istennek annya legyen. és hogy gyermeket szüllyön. szüzeségben. 
K Mitsoda hálá adást foglal magában ez. az imadság? 
F A ki tettzik leg inkáb a szent Ersébeth szavaibol. Jésus a te 

méhednek gyümölttse áldot. mivel ezeket a szokot mond-8131131b:lván, 
az Istent814 áldgyuk, és hálákot adunk néki. hogy Mária által. akristust 

30 adta nékünk, nem tselekedhetet az815 Isten, az emberekel annál nagyob 
irgalmaságot 

K Mit kérünk mi ebben az imádságban a Boldogságos szüztöl? 
F Arra kérjük, és kénszerittyük. hogy érettünk esedezzék. 
K Miért mondgyuk mi azt néki. szent Mária, Istennek Annya? 

35 F Mert ugyan az valoságal. 2. mert arra valo nézve nagyob bizoda-

810 szavaibol, [v-b-ből javítva.] 
811 szüz [Beszúrás.] 
812 Az^t^ hogy, 
813 [A lap alján két tollvonás.] 
814 az Istent [7-a-ból javítva.] 
815 az [Beszúrás.] 
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lommal kérhettyük., tudván azt. hogy hatalmas és hasznos azö kérése 
Fia elött, 

K Miért mondgyuk azt néki hogy mi bünösök vagyunk? 
F Azért, hogy meg tekintvén nyomoruságinkot, ' bennünket meg 

szánnyon, és Fiátol nékünk irgalmaságot nyerjen. 5 

K Miért kérjük arra, hogy esedezzék mi érettünk most? 
F Azért, hogy szüntelen ujjab vétekben esünk, ujjab veszedelemben 

forgunk, ujjab szükségeink vannak, és mind ezekre, szüntelen szükséges 
nékünk., az Isten kegyelme. 

K Miért adgyuk hozája, és halálunk oráján? I0 

F Mert halálunk oráján. igyekezik leg inkáb az ördög minket el 
veszeszteni, akoron nagyob ami szükségünk, és az el 8 1 6 esésünk. vesze-
delmeseb. 

K Gyakorta kellé el mondani ezt az imádságot.? 
F. Igen szent, és hasznos dolog gyakorta el mondani, a Boldogságos 15 

szüz esedezése. sokkal foganatosab, a több, [132a:] szentekénél, mivel 
soha senki nem volt. nem is lesz. ollyan szoros szövettségel. a kristusal. 

K Mitsoda idöben kell leg inkáb el mondani ezt az imádságot? 
F Reggel, délben, estve. amidön valamely veszedelembe vannak, 

vagy kisértetben. vagy betegségben. 20 

2. Articulus 
Az Angelusrol.817 

K Mire rendeltetet ez a szokás, hogy harangoznak angelusra, reggel. 
délben, és estve.? az Angelusra?818 

F Ez a jó szokás arra rendeltetett, hogy a hivek. 1. az imádságban 
szentellyék. a napnak kezdetit. közepit. és végit. 2. hogy hálákot adgya-
nak Istennek. háromszor napjában, az ö szent Fiának 8 1 9 meg testesülé- 25 
séért, 3. kérnünk kell a szent szüzet, hogy esedezzék érettünk, és nyerjen 
kegyelmet szent Fiátol az imádság pedig e, 

y Az ur angyala meg jelenté Mariának, 
0t Es a szent lélektöl fogant8 2 0 

Üdvez legy Maria. 30 

8 1 6 el esésünk. [el - beszúrás;] veszedelmeseb. [utána beírás: heja 
vagyon] 

8 1 7 Angelusrol. [Az u betű alatt tintafolt van.] 
8 1 8 az Angelusra? [Később írta a Kérdéshez, világosabb tintával.] 
8 1 9 Fiának [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
8 2 0 fogant<at ott> \fogant-o-ja. a-ból javítva.] 

1437 



y Imhol az urnak szolgálo leánya, 
t% Légyen nékem a te beszéded szerént. 

Üdvöz legy Maria, 
y És az ige testé lett. 

5 ^ Es lakozot mi közöttünk, 
Üdvöz légy mária. 

Imádság,*11 [132b:| 
Kérünk uram tégedet, önttsed szivünkben kegyelmedet., ugy hogy meg 
tudván, az angyaltol. a te szent fiad meg testesülesének822 titkát, azö 

10 kin szenvedése, és kereszttye által, vezettessünk. aditsöséges fel táma-
dásra, kérünk tégedet, a mi urunk Jesus kristus által amen. 

K Tartozunké el mondani ezt a823 könyörgést? 
F Arra nem vagyunk kötelesek, de ez oly áitatos szokás, a melyet 

jó, és hasznos követni. 

15. RÉSZ 
Az Anyaszent egy háznak, közonségesen valo 

imádságirol. 

Elsö Articulus. 
Hogy mitsoda nyelven szokot lenni aközönségesen 

valo imádság. 

'5 K Miért824 imádkozik az anyaszent egy ház ollyan nyelven, a melyet 
nem ért akösség? 

F. Az anyaszent egy ház. az Isteni szolgálatot eleinte minden ország-
ban a közönséges nyelven mondotta, de az a közönséges nyelv,825 meg 
változván, és nem lévén idövel közönséges nyelv,. az anyaszent826 egy 

20 ház azt meg tartotta. és nagy okokra valo nézve. azt meg nem változtat-
hatta. 

2. Noha adeák nyelv827 ne légyen is közönséges |133a:] a nap nyugo-
ti országokban., mind azon által. azt mindenüt meg értik europában, 
nem is lehet azt meg mutatní, hogy nap nyugoton más nyelven mondot-

25 ták volna az Isteni szolgálatot. Cardinalis Bona. a lyturgiárol valo 

821 [A lap alján beírás: hejaban valosagoknak.] 
822 meg testesülesének [Jé-n-ből javítva.] 
823 a [Beszúrás.] 
824 Miért [i-e-ből javítva.] 
825 nyelv,<^e) meg változván, 
826 anyaszent [e-a-ból javítva.] 
827 nyelv<(e) ne légyen 
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munkájában meg mutattya, hogy midön a németek., franciák, anglu-
sok, lengyelek828 az más északi nemzetek keresztényekké lettek, a deák 
nyelvet nem értették, mind azon által, azért a nyelvet meg nem változ-
tatták, hanem, az Istení szolgálatot deák nyelven mondották., a deák 
nyelv az egész romai birodalomban közönséges nyelv volt. minden 5 

parancsolatok, és törvények. azon a nyelven folytanak, a Conciliumok-
ban a deák anyaszent egy ház. azzal a nyelvel éll, ugyan egy részint, az 
is tarttya meg. az829 egyenlöséget, és az egyeséget az anyaszent egy 
házban. mitsoda vigasztalás az, egy Catholicusnak. hogy akár. német 
országban, akár lengyel. országban mennyen, mindenüt egy nyelven 10 

halya lenni az Isteni szolgálatot., és mindenüt felelhet amise alat. 
A bizonyos. hogy a nap keleti országokban. egy nehány féle830 

nyelven volt a lyturgia, de a nyelv meg változván, a lyturgia meg nem 
változot, az elsö keresztények. kéttség nélkül. jerusálemben. syriai nyel-
ven mondották az Isteni szolgálatot., de aváros el romlása után, a 15 

görögök meg épitvén avárost, görög nyelven volt az Isteni szolgálat, 
az831 [133b:J egész görög szent atyák. azon a nyelven irtanak, de idövel 
az a helenica nyelv meg változván, azzal azért a lyturgiát meg nem 
változtatták., és az832 Isteni szolgálatot. most is a régi nyelven mond-
gyák. noha még a papok sem értik, hogy ha tsak ugy nem tanullyák, 20 

mint nálunk. a deák nyelvet. 
K Mitsoda illetlenség következhetnék abbol., hogy ha minden or-

szágban, a közönséges nyelven volna az Isteni szolgálat? 
F 1. Hogy ha ugy lenne, az anyaszent egy ház béli imádságok. 

szüntelen valo változásban esnének, mivel a nyelvek, szüntelen változ- 25 

ván, egy nemzetnek nyelve. nem maradhat egy állapotban. száz eszten-
dö mulva, 2. A833 szüntelen valo változtatás közben, alattomban, 
változás is szivárkozhatnék. a hitnek agazattyában, a mellyek, mosta-
nában, változás nélkül maradnak az egy házi könyörgésekben. 3. ha a 
lyturgiát meg akarnák változtatni mindenkor, amidön anyelv meg 30 

változik, lehetneé mindenkor ollyat találni, a ki azt igazán meg fordita-
ná. de ha a meg lehetneis., hány szor kellene meg változtatni azokat a 
forditásokot, azért, hogy némely szók, akik egy idöben jok voltak. 
másban illetlenek ne legyenek. ha minden tartományban a közönséges 

828 a németek., franciák, anglusok, lengyelek [Kereszttel jelölt ké-
sőbbi beírás a lap alján;] az más [más - későbbi beszúrás;] északi 
(nemzettségek^ nemzetek [a későbbi javítás a törlés fölé írva.] 

829 az {egyelen^> egyenlöséget, és az egyeséget 
830 féle [e-o-ból javítva.] 
831 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: Miert Imád J m] 
832 az [ez-ből javítva.] 
833 A [ű-ból javítva.] 
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nyelvre akarnák forditani az Isteni szolgalatot. az Imperiumban hány 
száz féle lyturgia834 kivántatnék, hogy a kösség meg érthesse. magyar 
országban, és erdélyben, hány féle képpen (134a:| beszélnek, lehetneé 
ugy forditani a lyturgiát magyarul, hogy idövel valamely szó. valame-

5 lyik országban illetlenné ne változnék, szüntelen kellene munkálodni a 
változtatáson és a forditáson. még is azt végben nem vihetnék. hogy 
mindenek meg érthessék. mivel. az idegenek. semmit nem értenének. és 
ollyan formában, a papokis, más idegen országokban. misét nem 
mondhatnak.835 4. a világossan ki tettzik hogy mitsoda nehéz volna 

10 meg változtatni a nyelvet. melyen az Isteni szolgálat vagyon. és a 
közönséges nyelvben. a bé vett szókót, ebben akarattyok ellen is meg 
kell velünk egyezni a protestánsoknak.836 

K Mint hogy idegen nyelven vagyon az Isteni szolgálat, nem ellenke-
ziké az, a szent pál tanitásával.? 1 Cor. 14.837 

15 F. Nem, 1. mivel itt nem szól. az Isteni szolgálatrol. a mely korintus-
ban görög nyelven volt. a melyet minden értet, 

2 szent pál nem tart abban ellent. hogy a gyülekezetben idegen 
nyelven ne szollyanak. tsak meg magyarázák. azt azoknak. akik nem 
értik, 1 Cor. 5. 13. 26. 27. az anyaszent egy ház. pedig arra köteledzi 

20 apásztorokot, hogy meg magyarázzák a népnek. a közönséges nyelven., 
az egész Isteni szolgálatot. Conc trid. sess. 22. Cap. 8. 

K Mitsoda alkalmatosságal, beszél szent pál. az idegen nyelv ellen? 
az Anyaszent egy házban?838 

F Itt a külömb féle nyelveknek ajándékárol beszél. mivel az iránt, 
25 sokan viszá éltenek.839 [134b:] 

Magyarázat. 
A kereszténységnek kezdetekor., hogy több, pogányok térhessenek. 

meg, az Isten ahiveknek, külömb, külömb féle nyelveken valo szollás-
nak ajándékát adá. de sokszor ugy történt., hogy azok. kik idegen 

30 nyelveken szóllottanak, arra ajándékok nem volt., hogy azokat mások-
nak meg magyarázhassák, némelyek pedig meg magyarázhatták, az 
idegen nyelvet, de azon nem szolhattak, némellyek., valamint szent pál. 
ajándékot vettek volt. az kiegen nyelvnek, mind meg értésére, beszéllé-
sére, és mind meg magyarázására., 

834 lyturgia [y—i-ből javítva.] 
835 nem mondhatn^án^ak. 
836 a pro^s^testánsoknak. 
837 [A latin utalást utólag írta be.] 
838 az Anyaszent egy házban? [Később írta a Kérdésbez, világosabb 

tintával.] 
839 [A lap alján egy tollvonás.] 
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A korinthus béli anyaszent egy házban. két rosz kezdödöt volt, az 
idegen nyelvek iránt. 1. valának olyanok a hivek közül, akik agyüleke-
zetben idegen nyelven beszéllettenek, meg nem várván, hogy mások el 
végezzék. beszédgyeket. 2. gyakorta történt a, hogy a gyülekezetben, 
nem találkozot ollyan a ki meg magyarázhatta volna, és ez, nagy 5 

rendeletlenséget okozot, szent pál. ezt meg akarván orvosolni, két féle 
dolgot parancsolt. a korinthusbéliekhez irt. 1. levelének 14. részében, 
1. hogy a gyülekezetben aki idegen nyelven akar szollani, kettö, vagy 
legg fellyeb840 három szollyon egy más után., 2. hogy ha nem találkozik 
ollyan a ki meg magyarázhassa az idegen nyelveket, az aki idegen 10 

nyelven szól., halgasson a gyülekezetben, tsak ö magának szollyon. és 
az Istennek., mivel tsak azt kell mondani közönségesen. a mi épületire 
lehet a [135a:] gyülekezetnek. az idegen nyelv. a melyet senki nem érti, 
epületire nem lehet, 

Mind ezekböl. ki tettzik tehát. 1.. hogy ezen a hellyen szent pál nem 15 

szóll. az Isteni szolgálatrol., hanem atanitásokrol, 2. hogy nem tarttya 
szent pál azt rosznak. hogy ha valaki idegen nyelven szóll agyülekezet-
ben, tsak legyen valaki, aki azt meg magyarázza, 3. azt nem mondhatni, 
hogy az anyaszent egy ház nyelve. idegen nyelv volna tellyeségel, mivel 
nagyob része annak, a ki a templombanjár. azt érti, és atöbbi, gyermek- 20 

ségétöl. fogvást. ugy meg szokta. halgatni az imádságokot. és az éneke-
ket., hogy jól tudgya mire feleli az áment. azt is hozája. adom, hogy a 
pásztorok meg magyarázzák. nékiek. a szent Miséhez valo imádságo-
kat.. és atöb könyörgéseit az anyaszent egy háznak. 

2 Articulus. 
Az Anyaszent egy haznak közönségesen valo Cérémoniáirol. 

K Az anyaszent egy ház. miért viszi az Isteni szolgálatot annyi sok 25 

Cérémoniával végben? 
F Azok a Cérémoniák azért rendeltettek, 1. hogy a nép akülsö 

pompára valo nézve, az Istenhez841 hajollyon. és az ö nagy méltoságá-
hoz nagyob tisztelettel legyen. 

2. hogy ahivek nagyob tisztelettel szentellyék a8 4 2 [135b:J titkokot, 30 

és legyenek jelen az imádságokon. 

840 v a g y [egg feUyeb ^ tsak) három 
8 4 1 az Istenhez (ha ly ) hajollyon. és az ö nagy [na-m-bő\ javítva.] 

méltoságához 
8 4 2 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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3. hogy az843 Isteni szolgálatra szentellyék a teremtett állatokot, és 
azokot azö szolgálattyára fordittsák, mivel ugy is hozája tartoznak, 

4. leg nagyob része a Ceremoniáknak. vagy szükségböl rendeltettek, 
vagy a tisztességre valo nézve, vagy azért hogy a szokás volt az ország-

5 ban. 
5. ollyan Ceremoniák is vannak, a melyek titkosok, és holmit jelente-

nek, ugyan avégre is rendeltettek, hogy fel emelyük lelkünket. azokhoz, 
amíket jelentenek. 

6. Az anyaszent egy ház, még eleinte bé vett egy nehány féle Ceremo-
io niakot, a melyek szokásban voltak asidoknál, 

7. A pogányok sok féle Ceremoniákot vettek844 volt fel asidoktol. 
a melyekel ök éltenek. az anyaszent egy ház, hogy könnyebben meg 
térithesse. a pogányokot, helyesnek találta. meg tartani sokakot azok-
bol a Cérémoniakbol. és azokot az Istennek szentelni. és ditsöségire 

15 forditani. 
K El kelletet volna azokot a Ceremoniákot törleni., azután hogy a 

pogányok meg tértenek? 
F 1. Mint hogy a sidoktol vétettek volt., tehát magokban azok. jók. 

voltak, apogányok845 pedig meg térvén, és meg világositatván, azokot 
20 áitatoságal követték, és nem babonaságal., 2. ha szinte el akarták volna 

is törleni. de azt végben nem vihették volna, mivel azt minden [136a:] 
tudgya, hogy mitsoda ereje vagyon a szokásnak, és hogy mitsoda 
akadályok találkoznak arégi szokások meg változtatásában, és hogy 
sokal hasznosab azokot meg hagyni, hogy ha semmi rosz nincsen 

25 azokban. 3 hogy ha könnyen el lehetett volna is törleni azokot a 
Ceremoniákot. de nem kelletet volna azt tselekedni, mert azok haszno-
sok. sött még szükségesek is. 

K Ezek a Ceremoniák nem ellenkezneké a kristus mondásával. aki 
azt mondgya. hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádni.? 

30 F Nem, mert akristus. ezekkel a szavaival nem rekeszti ki a külsö 
képpen valo imádást. hanem azt akarja mondani azzal., hogy az Istent 
lélekben. és szivel kell imádni, és hogy ezek nélkül a többi haszontalan 
valok,846 ugyan ezért is szükséges hogy a pásztorok. meg magyarázák 
ahiveknek a ceremoniákot, meg értetvén vélek, hogy a külsö Ceremoni-

35 ák a végre rendeltettek., hogy847 belsö képpen fel emellyük szivünket 
az Istenhez. 

K Az a külsö képpen valo pompa. azok a drága és ékcs oltári 

843 az ^ö^ Isteni szolgálatra 
844 vettek [v helyén más betűt kezdett.] 
845 apogányok (t^ pedig meg térvén, 
846 haszontalan valok, [k - utólagos beszúrás a szóközbe.] 
847 hogy (külsö képpen)> belsö képpen 
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öltözetek, drága ezüst, arany mivek. mind ezek nem ellenkezneké az 
Évangyéliumi edgyügyüségel,? 

F Nem azokban áll az Évangyéliumi edgyügyüség. ha nem az aláza-
tosságban: a szegény szivüségben, a közönségesen valo öltözetben. 
avilági hejában valoságok meg vetésében. mind ezek meg egyezhetnek 5 

az templom béli ékeségel, a kris-848|136b:|tus azt meg ditsérte. hogy 
drága keneteket öntöttek lábaira, és jová hagyá hogy ha a földnek 
gazdagságit az ö szolgálattyára. szentelik, tsak a szivet is néki szentel-
lyék. 

K Az elsö saeculumokban. illyen formában voltaké a templomok.? 10 
F A három elsö saeculumokban ígen nagy üldözesben lévén az 

anyaszent egy ház, a templomokban semmi ékeségeket nem tehetett, 
mivel nyilván valo gyülekezetet nem is845 tarthatot. de mihelyt az 
üldözések meg szüntenek, templomokot épitettenek, és azokat, a ke-
resztény tsászárok, nagy drágán fel ékesitették. a8S0 mely tselekedete- 15 
ket, az anyaszent egy ház, mindenkor nagy buzgoságoknak851 tartotta, 
Euseb. libr 10. hist. Cap. 3. s. hier. supr. Cap. 8. zakariae. 

3 Articulus. 
A Gyerttyáknak,852 és a lámpásoknak, szokásárol. 

K. Miért gyutanak gyerttyákot, és lámpásokot, az Isteni szolgálat-
kor? 

F Midön az Isteni szolgálat853 éttzaka vagyon, akor szükséges 20 

gyujtani, akoron szükséges volt gyerttyakot854 gyujtani, amidön az 
anyaszent egy ház. üldöztetésben lévén, a föld alat valo pintzékben, és 
rejték helyékben kelletet esze gyülni a hiveknek, az üldözesnek vége 
szakadván, az anyaszent egy ház . ezt mindenkor követte még nap 
világonis, és ez a szokás, az egész napkeleti anyaszent egy házban meg 25 

volt, a negyedik saeculumtol fogvást, va[137a:]lamint ezt szent hieroni-
mus mondgya. Contra vigilantiam.855 az anya szent egy ház. ezt a 

848 [A lap alján tollvonások.] 
849 tehetett [...] nem is ^tehetet) tarthatot. [Törlés a sor elején.] 
850 a mely [a - beszúrás.] 
851 büzgoságoknak [Ékezethiba.] 
852 A Gyerttyák'k, és a lámpásokk, [A rövidítésjelként szereplő k 

betűket utólag írta be, világosabb tintával.] 
853 szolgálat (estve^ éttzaka [A javítás a törlés fölé írva később, 

világosabb tintával.] 
854 gyerttyakot [er-u-bó\ javítva.] gyujtani, 
855 vigilantiam. [g-l-bő\ javítva.] 

1443 



szokast meg tartotta, 1. azert, hogy a regi szokas meg tartassek. 2. 
vigasságnak jeliért. 3. hogy azok az égö gyerttyák akristust jelenttsék, 
a ki a világnak világosága. 4. némellyek a szent atyák. közül. azt 
tarttyák. hogy még aharmadik saeculumban is szokás volt. gyerttyákot 

5 gyujtani856 napal. az Isteni szolgálatkor. s. paulinus. hymn. de s. foeli 
K Miért tartanak égö gyerttyákot. mikor az évangyéliumot éneklik? 
F Hogy azt meg tudgyuk, hogy az évangyélium, az a világosság, a 

melyet a kristus hozta8 5 7 az embereknek. és annak kell meg világositta-
ni az egész földet, 

10 K Miért tartanak egö lámpást. a szent sacramentum elött? 
F Az anyaszent egy ház. azt akarja. követni, amit az Isten parancsolt 

volt. az elött, hogy a szent tüz, mindenkor égjen. a frigy láda elött. 

4. Articulus 
A Temjénnek szokásárol. 

K Az Istení szolgálatkor valo temjénezés.858 régi szokásé az anya-
szent egy házban? 

'5 F. Igen régi, a kí tettzik 1. anegyedik szabott rend-[137b:]böl, a 
melyet apostolinak.. nevezik. a mely rendek elönkben adgyák. az elsö 
három saeculumokban lévö rend tartásit az anyaszent egy háznak, 2. 
a szent ambrus irásibol. libr. 1. supr. Cap. 1. s. luc. 3. az egész világon 
lévö anyaszent egy házaknak szokásibol, 4. aleg régiebb liturgiákbol, 

20 ugy mint. a szent basilius, és szent Chrysostomus. liturgiáibol., még az 
ó törvényben is meg volt a parancsolva, exod.8 5 9 29. 

K Mire valo hát a temjén? 
F Sok féle szent dolgokra. tudni illik, atemjént az Istennek ajánllyuk, 

mint örökös urunknak, azt is meg mutattyuk az által nékie, kivánnyuk. 
25 hogy a mi imádságink az ö széke eleiben fel hassanak, valamint a jó 

illatu temjén, az oltárokot meg füstölik. a mellyek. a kristust jelentik. 
az apocalypsis szerént, hogy meg halgassa imádságinkot, a melyeket 
jelenti a temjén. cap. 5. 8. az évangyéliumos könyvet is meg8 6 0 füstölik, 
hogy meg mutassuk külsö képpen is. mitsoda tisztelettel vagyunk az 

30 Isten Igéjéhez. az imádságok, a melyeket mondanak a füstöléskor: meg 

856 gyujtani <az I> napal. az Isteni 
8 5 7 hozott [Később beírta fölé:] hozta [de a javított alakot nem 

törölte.] 
8 5 8 temjénezés. [n-z-ből javítva.] 
8 5 9 exod. <29,> 29. [A tőrlésben <2> - <l>ből javítva.] 
8 6 0 meg <fo> füstölik, 
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bizonyittyák ezt a magyarázatot, A861 hiveket is meg szokták. füstölni, 
azért. hogy az Istenhez emellyék sziveket a buzgo imádságokal. és hogy 
mindenüt, a kristus jó illattyát hinttsék ell, azt is el mondhatni,862 hogy 
ezen füstölése[138a:Jkel meg akarják mutatni, hogy mitsoda egyesség 
vagyon a kristus, és a hivek közöt. ugyan ezert is füstölik meg leg 5 
elöbször az oltárt, a mely a kristust jelenti, és azután a hiveket, a863 kik 
az ö tagjai. és a kiknek. a kristusban, akristus által, és a kristusal kel 
könyörögni. 

K Miért füstölik meg, apüspökököt, papokot, királyokot. fejdelme-
ket. és más fö renden lévöket, mindenikét különösön.? 10 

F Azzal mindenikének, különös tiszteletet akarnak adni, mivel a 
népet864 közönségesen füstölik meg, a méltoságban levöket865 pedig 
különösen, de mind egyikét mind a másikát, egyenlö ókbol füstölik 
meg. 

K Miért füstölik meg a holt testeket, és a temetö hellyeket? 15 
F Nem tsak a jó illatnak kedviért, hanem azért is, hogy az anyaszent 

egy ház. kebelében meg holt hiveknek,866 emlékezete, jó illatban lé-
gyen. és hogy az anyaszent egy ház. mind ö érettek, mind az élökért, 
ajánlya, könyörgésinek temjényét. 

K Az illyen titkos, és mélyen valo magyarázattal. nem azt akarjáké, 20 
hogy még viszá vigyenek minket az ó törvényre. a melyben, minden tsak 
figura, és árnyék volt, a figurák helyében, nem következetté a valoság. 
az uj testámentumban?867|138b:] 

F. I.868 Adná az Isten. hogy az ollyanok, akik illyen kérdéseket 
tesznek. tellyeségel el hitetnék magokkal, hogy az ollyan nagy dolgok- 25 
ban, valamitsodás. az oltári szenttség, avalóság, a figurák helyében 
következet, az uj testámentumban.. 

2. A bizonyos. hogy már most. nem minden jelentö a keresztények 
közöt, valamint a sidok közöt, minden avolt., de az is bizonyos. hogy 
a jelentö dolgoknak ideje még el nem mult. most is tsak tükör által, és 30 
homályban üsmérjük az Istent, de a mennyekben, minden világosan ki 
nyilatkoztatik. nem is lészen azután többé, se árnyék, se figura. 1 Cor. 
13. 12. 

861 A [a-ból javítva.] 
862 el mondhatni, [Az (' fölött áthúzott pont van.] 
863 a kik [a - beszúrás.] 
864 a népet ^kulonos^ közönségesen [...] különösen, 
865 levöket [lévöketből javítva az ékezet áthúzásával.] 
866 hiveknek, ^jo^ emlékezete, jó 
867 [A lap alján tollvonások.] 
868 1. [Beszúrás a szóközbe.] 
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3. Mint hogy testböl, es lélekböl állunk, szükséges azért. hogy vala-
mely láthato dolog, minket fel emellyen a lelki dolgokra. 

4. némellyek. ezek869 a titkos Cérémoniák közül, nap keletröl jötte-
nek, az anya szent egy ház azokat bé vette, hogy magát a nap keletiek 

5 szokásihoz alkalmaztassa, a kik. is igen élnek, atitkos, és jelentö dolgo-
kal. még aközönséges dolgokban is. 

5. Articulus. 
A Anya szent egy háznak. az Isteni szolgálatban valo 

külömb külömb féle szokásirol. a rituale. és a 
Ceremoniák iránt. |139a:] 

K Az anyaszent egy háznak szokási, és Ceremoniái miért nem 
egyenlök mindenüt? 

F ollyan szokások. és Ceremoniák vannak, a mellyek mindenüt 
10 egyenlök, ollyanok is vannak. amelyek külömböznek, mindenik or-

szágban. és tartományban. ennek pedig ez az oka, valamit az apostolok 
rendeltek, és a870 mit traditiobol vettünk, a mindenüt egyenlö képpen 
vagyon, a mit pedig az apostolok azö utánnok valojoknak akarattyok-
ra és bölcseségekre hagytak, az ollyan nem tartatik mindenüt egyenlö 

15 formában, és változás alat vagyon. Cardinális Bona. libr. 1. de liturgia 
sacra. Cap. 6. az apostolok nem rendeltek el mindent ömagok. mivel 
sok dolgok vannak ollyanok. amelyeknek el rendelése az idötöl, ahely-
töl, és a személyektöl függ, és a melyeket ezekhez képest kel álkalmaz-
tatni. az apostolok, tsak azokot rendelték el, a871 külsö Isteni szolgálat 

20 iránt, a mik az idötöl nem függenek, és a miket. minden nemzeteknek. 
és minden tartományokban meg kell tartani. 

K Míért hogy, azok. amiket az apostolok nem872 rendeltek. nincse-
nek mindenüt egyenlö képpen, és hogy változás alat vannak,? 

F. Mert midön az emberek egy mástol távul laknak, egy másal873 

25 szándékjokot nem közölhetik, és azon egy874 [139b:] mestertöl egyenlö 
oktatást nem vehetnek, lehetetlen hogy egyenlö szokást, és Ceremoniát 
tarthassanak, fö képpen az ollyan dolgokban, a melyek szabad itéletre 
vannak hagyva. 2. a Nemzeteknek szokási, a mellyekre kell vigyázni. 

869 ezek [ezékböl javítva az ékezet áthúzásával.] 
870 a <a>mit 
871 a <mi> külsö Isteni szolgálat iránt, a mik {ezektöl) az idötöl [az 

idötöl (ezektöl^ fölé írva.] 
872 nem [Beszúrás.] 
873 egy másal [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
874 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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a rendtartásoknak rendelésiben, nem egyaránsuak. minden hellyen. és 
sok emberi változások alá vannak vetve. s. aug. epist. 11. ad st. januar.. 

Mind ezekböl azt hozhattyuk ki ,8 7 5 mint hogy, az emberek soha 
meg nem egyezhettek876 egy más közöt, a köz dolgokban, és hogy 
mindenik országnak, és diécésisnek, ez iránt különös szokása, és rend 5 

tartása vagyon: a midön azt láttyuk, hogy a népek, és az anyaszent egy 
házak, meg egyeznek egy másal. valamely szokásban. rend tartásban. 
Cérémoniában., a8 7 7 vallásban. hogy ha annak bizonyos eredetit nem 
tudgyák, el kel hinni. minden kételkedés nélkül, mondgya szent ágos-
ton, hogy azt az apostoloktol vették, libr. 2 de baptismate Contr. 10 

donatis. Cap. 7.8 7 8 

K Miképpen kell tehát tekénteni, az anyaszent egy háznak a rituálé-
ban. és a ceremoniákban lévö külömbözö szokásit.? 

F. Annak az anyaszent egy háznak szokásához kel magunkot alkal-
maztatni. a hol vagyunk. és azt nem kell rosznak tartani, amit ót látunk 15 

követni. (140a:| 

6 Articulus. 
Az Éneklésnek,879 Musikának, és az orgonálásnak szokásárol. 

K Az Isteni szolgálatkor valo éneklés, régi szokásé az anyaszent egy 
házban? 

F. Igen régi. de ez iránt volt holmi változás. az Anyaszent ház 8 8 0 

rendelésiben. az elött egy nehány anyaszent egy házaknak a volt a 20 

szokása. hogy a gyülekezetben tsak egy éneklette a soltárokot.. a többi 
tsendeségben halgatta. idövel azt a szokást vették bé. hogy8 8 1 változva. 
egy más után énekelyenek. valamint mostanában követik. mindenüt. 
Cardin. Bona libr. de psalmod. cap. 16: 

K Ditséretes szokásé. az Isteni szolgálatkor valo musikálás? 25 

F Igen is ditséretes szokás, hogy ha azt. avaloságos buzgoságal 
követik, erre a szent lélek. gyakorta int a soltárokban.. 149.882 150. 

K Az a szokás. hogy orgonállyanak a templomokban. régi szokásé.? 

8 7 5 hozhattyuk ki, <hogy> mint hogy, 
8 7 6 meg nem egyez<het>hettek 
8 7 7 a <hitben>. vallásban [vallásban <(ben> fölé írva, a sor elején; 

későbbi javítás világosabb tintával.] 
8 7 8 [Utána beírás: heja] 
8 7 9 Enéklésnek, [Ékezethiba.] 
880 Anyaszent [egy] ház [L. előbb a 319. sz. jegyz. és alább az 1019. 

sz. jegyz.] 
8 8 1 hogy [o helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
8 8 2 149. <169.> 150. 
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F. Vannak ollyan régi templomok. ahol. soha se orgonát. se semmi 
más féle musikát nem szenvednek.883 valamint romában. a Pápa kápol-
nájában, de meg sok számtalan templomok vannak ollyanok, a hol a 
musika, és az orgo-884|140b:)na igen régtöl fogva885 vagyon szokásban 

5 Cardin. Bona. de liturgia. libr 1. Cap. 5. num. 19. 
K Míre kell vigyázni. a templomban valo éneklésel.? 
F 1. Igen halkal. modoson. és sietés nélkül kell énekleni. ugy hogy 

az egyik886 rész ne kezdgye el addik, a még a másika el nem végezi 2. 
a szokat jól ki kell mondani, ne tsak szájjal, hanem inkáb szivel kell 

10 énekleni., reá emlékezvén arra, hogy az Isten azt akarja, hogy ötet, 
szolgállyuk. ditsérjük, és imádgyuk. lélekben, és igasságban. 

16 RÉSZ 
A Szent Mise Áldozattyárol. 

Elsö Articulusa%1 

közönségesen888 a belsö vagy külsö áldozatrol. 

K Mellyik az anyaszent egy ház imádsági közöt a leg fövebb imád-
ság? 

F A Mise szent áldozattya. 
'5 K Mit értesz ezen aszon áldozat. 

F. Ezen a szón értem közönségesen mind azokat a vallás béli tseleke-
deteket; a mellyekel az okos teremtett [141 a:| állat, ajánlya magát. az 
Istennek, és ö hozája kaptsollya magát., ugy mint az imádságot; az 
Isteni ditséreteket, atöredelmeséget. az irgalmaságot. és a töb jó tseleke-

20 deteket. mind ezeket áldozatoknak nevezi az irás. ps. 49. 14. 50. 19. 
Az áldozatot., lehet a maga tulajdon értelme szerént is érteni, és meg 

külömböztetni. a vallás béli tselekedetektöl, ezen értelem szerént, az 
áldozaton, értem valamely külsö és láthato dolgoknak ajánlását., a 

883 szenvednek. valamint [sz-v-ből javítva.] 
36 

29 ~93 
884 [A lap alján tollpróbaszerü beírások: 96. 36. m 110] 
885 régtöl fogva ^vannak^ vagyon [A javítás a törlés fölé írva.] 
886 az egyik (ne^ rész ne kezdgye el addik, [k~g helyett; ejtés utáni 

íráshibás alak.] 
887 Articulus [/-í-ből javítva.] 
888 közönségesen ^az^ áldozatrol. [Alatta későbbi beírás világosabb 

tintával írva:] a belsö vagy külsö áldozatrol. 
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melyeket,889 a törvény szerént valo egy házi szolga. ajánlya az Istennek. 
mint teremptönek, és örökös urnak. 

K Miért mondod azt, hogy az áldozaton. valamely külsö és láthato 
dolgoknak ajánlását érted. 

F. Azért hogy meg külömböztessem. a külsö, és látható áldozatot., 5 
a belsötöl,890 és a láthatatlantól. 

K. Mitsoda a belsö képpen valo. és láthatatlan áldozat? 
F Az, a midön az Istennek ajánlyuk magunkat. hogy 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 10 
tisztelik. ha szeretik. de Civit dei. libr. 10. Cap. 6. epist 110. ad honorat. 
Cap. 18. 

K891 Mitsoda a külsö képpen valo. és láthato áldazat? 
F. Mikor az Istennek külsö képpen valamit ajánlanak, valamint az 

elött ajánlották. az állatokat. és a madarakot, [141b:] és a mint mosta- 15 
nában ajánlyák. a kristus testét, és vérét. akenyérnek, és abornak szine 
alat. de hogy az Isten tiszteltessék a külsö képpen valo áldozatban, 
szükséges hogy az ajánlás belsö képpen valo legyen. mert892 az Isten 
lélek, ugyan lélekben, és igazságban is kell ötet imádni, arégi külsö 
áldozatokban., az Isten akor ditsértetett, a mikor belsö képpen nékie 20 
ajánlották magokat. ettölis volt. hogy az Isten sokszor meg vetette a 
sidok áldozattyokot., valamint a szent irásbol ki tettzik. Isai. 1. 21. 
jerem. 7. 21. ps. 50. 18. s. aug libr. 10. de Civit dei. cap. 5. 6. Az Isten 
mindenkor meg vetette az ollyan külsö áldozatokot., a melyekel együt. 
a sidok nem ajánlották néki, sziveknek belsö áldozattyát., akereszté-25 
nyekröl is hasonlot mondhatni,. a midön a mise szent áldozattyát893 

ajánlyák. a pap által, szükséges hogy a kristusal, magokot is ajánlyák. 
az Istennek., hogy ha azt nem tselekeszik; a kristus érdemei894 a melye-
ket ajánlyák, és a ki magát is ajánlya, kedvesé tészik Isten elött minden-
kor895 az áldozatot. de a hivek tselekedete., akik896 a pap által ajánlyák 30 

889 a melyeket, ^egy^ a törvény szerént valo [a névelő (egy^ fölé 
írva, világosabb tintával.] 

890 a belso,töl [töl - beszúrás.] 
891 K [Eléje később beírt egy keresztet, halvány tintával: t; vö. előbb 

a 805. sz. jegyz. és alább a 991. sz. jegyz.] 
892 mert ^mint hogy^ az Isten [Törlés a sor elején.] 
893 áldozattyát {an) [Törlés a sor végén; szóvégi t-b-ből javítva.] 
894 érdemei<(,)> a melyeket ajánlyák, és a <Wlyek)> ki [A javítás a 

törlés fölé írva;] (magakot) magát [a javítás a törlés fölé írva;] is 
ajánlya,^k,) [szóvégi a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 

895 mindenkor [Kereszttel jelölt későbbi beírás a lap alján;] az áldo-
zatot. de (annak^ a hivek [a javítás a törlés fölé írva.] 

896 akik [A szóvégi k-t utólag írta aki mellé a szóközbe.] 
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a kristust., az Istent nem tiszteli, mert azlstent ugy tisztelik ha szeretik. 
mondgya szent agoston ez igy lévén mindenkor azt mondhatni897 hogy 
a külsö áldozatot, a belsötöl. soha el nem kel választani 

K Miért mondod azt, hogy az áldozat, az Istennek tett ajánlás? 
5 F. Mert tsak egyedül., az Istennek tartoznak. az örökös [142a:] 

vallás tétellel., az áldozatot, ugy tekintették mindenkor, még a hitetle-
nek is, valamint az Isteni tiszteletnek jelét, amelyel tartoznak az Isten-
nek, ettöl is volt, hogy a gonosz lelkek., Isten gyanánt akarván magokot 
imádtatni., magoknak áldozatot adattak., de soha senki nem áldozot 

10 másnak. hanem, annak a kit Istennek tartot,898 vagy annak gondolta 
lenni, mondgya szent agoston. libr. 10. de Civit. dei. Cap 4. 

K Miért mondod. azt, hogy az áldozat. Istennek tett ajánlás, atör-
vény szerént valo egy házi szolga által? 

F Mert az Istennek rendelése szerént, a külsö aldozatokot, tsak 
15 ollyan egy házi szolgaknak kelletet ajánlani, akiket az Isten választot 

arra, hogy ajánlyák. 
A mojses törvényekor., tsak az ááron maradékibol voltanak az 

áldozo papok, az uj törvenyben,899 tsak a törvény szerént valo püspö-
köknek, és papoknak szabad a, mojses elött, és900 atermeszetnek törvé-

20 nyekor., azt el hihettyük. hogy még akor is voltak áldozo papok, mivel 
azirás fel teszi, hogy melkisedek, a magosság bélinek papja volt. a 
melyet az irás fel nem tette volna, hogy ha mindennek szabad lett volna. 
áldozo papnak lenni., nem tudhatni valoságal. kik voltak az áldozok 
a természet törvényekor.901 azt tarttyák közönségesen. hogy a tselédes 

25 gazdág. ajánlották az áldozatot. mind azon által. azt láttyuk, hogy 
kain, és ábel. áldoz-902|142b:]tanak, de azt el mondhatni. hogy az 
ádámtol. és évátol születet fiakot, ugy tekintették. még az apjok éltekor 
is, valamint tselédes fö903 gazdákot,. de akár mint légyen az, a mit az 

897 ez igy (Jevy lévén mindenkor azt mondhatni [Később írta be a 
sorközbe; utána tett egy csillagot, majd csillaggal jelölve folytatta a 
szöveget a lap alján:] hogy a külsö áldozatot, a belsötöl. soha el nem 
kel választani 

898 tartot, (lenni.^ vagy annak gondolta lenni, 
899 törvenyben, [y-k-bó\ javítva.] 
900 és [Beszúrás.] 
901 nem tudhatni valoságal. kik voltak az áldozok a természet törvé-

nyekor. [Kereszttel jelölt későbbi beírás a lap alján, világosabb tintá-
val.] 

902 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Inte En 
Istenem mindenem loránfi susanna; 1. a 709. jegyz. és alább a 967., 1264. 
sz. jegyz.] 

903 fö [Beszúrás;] gazdákot, [k-g-ből javítva.] 
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irás mond melkisedek felöl., abbol el lehet ilélni, hogy nem volt sza-
bad904 mindennek akor. áldozatot ajánlani. 

Ettöl vagyon. hogy az ördögök. hasonlo tiszteletet kivántanak. a 
birodalmokban lévö emberektöl, mint a melyel. tartozunk. az egy 
Istennek., arra. valo nézve. választottak. magoknak különös embereket 5 

a kik nékik áldozanak., és azokot nevezték papoknak. és fö papoknak. 
valamint a volt szokásban az Isten népe közöt. 

K905 Miért mondod azt. hogy az áldozatot az Istennek ajánllyák., 
mint örökös urnak, és teremptönek.? 

F. mert az okos teremptett állatok. semmivel inkáb nem szolgálhat- l0 

tyák. se nem tisztelhetik az Istent, mint az áldozattal. 
K A belsö, vagy a külsö képpen valo áldozattal. tiszteliké az Istent? 
F Mindenik áldozattal. abelsö képpen valo áldozattal anyiban, hogy 

kedvesebb dolgot nem tselekedhetünk Isten elött, mint ha ö néki ad-
gyuk magunkot. ugyan ezt is tselekeszik azok, akik az Istent szeretik. 15 

mindenek felet, ebben a szeretetben is áll. a belsö áldozat,906 [143a:| 
A külsö áldozattal. annyiban, hogy a külsö áldozattal, a mely abelsöt 
jelenti, az emberek meg mutattyák. sziveknek. Istenhez valo indulat-
tyát. 

K Miben mutattyák meg az emberek sziveknek Istenhez valo907 2° 
indulattyát, akülsö áldozattal? 

F 1. Abban, hogy ötet. ugy tekéntik. mint mindeneknek örökös 
urát,.908 és a teremtett állatokat, mint a semmit. 2. hogy az Isten örökös 
ura909 életeknek, és haláloknak. örömest is néki áldozzák. életeket. 3. 
hogy a vétekért. ahalált. meg érdemlették., de halált magoknak nem 25 
adhatván. más áldozatot910 ajánlanak Istennek helyettek., akinek is 
halálát. kérik hogy vegye kedvesen. és annak érdeme, tegyen eleget 
érettek azö igasságának..911 

K Mitsoda más tiszteletet adnak még Istennek az áldozatokban.? 
F Hálákot adnak néki jó téteményiért, irgalmaságát kérik a bünnek 30 

botsánattyára, és minden féle szükségekre valo kegyelmeit. 

904 szabad [Beszúrás.] 
905 K [Fölötte beírás: heja vagyon] 
906 [A lap alján őrszók: a külsö áldozattal\ 
907 Istenhez valo (indulatyát) « j ) - <(it)-ből javitva.] indulattyát, 
908 urát,. (és) és 
909 ura [Beszúrás.] 
910 más áldozatot (mutatnak Is) ajánlanak Istennek 
911 [Utána beírás: heja vagyon] 
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2 Articulus. 
A belsö képpen valo áldozatnak köteleségéröl 

K Tartozunké az Istennek valamely áldozatot ajánlani? 
F. Az Istennek belsö képpen valo áldozatot ajánlani, az az, ötet 

mindenek felet szeretni., azzal tellyeségel tartozik912 [143b:] minden 
értelmes teremtett állat. 

5 K Ez a köteleség. mire vagyon fundálva. 
F. Arra, 1. hogy az Isten azért teremptette az értelmes állatokot, 

hogy ötet tisztellyék.. és ditsöittsék, de ötet nem tisztelhetik, se nem 
ditsöithetik más képpen, hanem akarattyoknak. és szereteteknek szaba-
dos indulattyábol. 

10 2. Az igasságos hogy minden rendel légyen, és hogy az értelmes 
teremptet állat, az ö teremptöjének alája vesse magát. ö alája pedíg ugy 
veti magát., hogy ha tellyeségel azt akarja. a mit Isten akar, de ez is ugy 
lehet meg, hogy ha az Istent szeretí. 

3. Nintsen semmink is a mit az Istentöl nem vettük volna, mindennel 
15 néki tartozunk,913 magunkal is néki tartozunk tehát, de magunkat ugy 

adgyuk néki., hogy ha ötet szerettyük. ez a leg elsöb áldozat. a melyel 
tartozunk. néki, mivel ezzel az áldozattal ö néki ajánlyuk mind azt. a 
mink vagyon. és a mik vagyunk. és néki hálákot adunk. 

4. az emberek hajlandok avétekre91* 
20 5. Az Istennek segittségére, és jó téteményére szüntelen valo szüksé-

günk vagyon. de azokat ugy érdemellyük meg. hogy ha szeretetünkel 
hozája kaptsollyuk magunkot. 

mind915 ezekböl tehát, ki tettzik, abelsö képpen valo áldozatnak 
szükséges volta, 1. azért, hogy tisztellyük az Istent mint örökös urun-

25 kot. 2. hogy hálákot adgyunk jó téteményiért 3. hogy a vétkekért valo 
botsánatot nyerhessünk, 4. hogy mind testi, mind lelki segittséget ve-
hessünk. [144a:] 

K Mikor tartozunk mi az Istennek ajánlani a mi szeretetünknek 
belsö képpen valo áldozattyát? 

30 F. Minden idöben. és minden helyen. mivel nintsen se idö, sehely, 

912 [A lap alján és feljebb, a lap szélén tollpróbaszerű tollvonások.] 
913 tartozunk, ^tehát^ magunkal is néki tartozunk tehát, 
914 [Az 5-ös pont fölött beírás és kereszt: heja vagyon f; a kereszt a 

lap aljára beírt szöveget jelöli, mely a hiányzó 4. pontra utal. Vö. a 
végleges változattal (a főszövegben): 170. recto, 4. pont, más fogalma-
zásban.] 

915 mind [Eléje hosszú, függőleges vonalat tett a fordító, mellyel az 
új bekezdést jelöli. A végleges változatban (170 ab) is új bekezdés van; 
1. a következő jegyz. is.] 
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amelyben nem tartoznánk. szeretni az Istent, hozája kaptsolni magun-
kot, ö érette munkálodni, és az ö akarattyát követni, 

de a9 '6 lehetetlen mi töllünk. hogy az Istenhez szüntelen fel emelked-
gyünk. a szeretetnek tselekedeteivel., hanem az elég, hogy azokat a 
tselekedeteket tegyük néha néha, hogy magunkot fel gerjeszük az Isteni 5 

szeretetre. és ahitre. 

3 Articulus. 
A külsö képpen valo áldozatnak. köteleségéröl, és hogy mik 
voltak917 az áldozatok. a mojses törvénye elött, és utánna. 

K Tartozunké mi az Istennek valamely áldozatot tenni külsö kép-
pen? is?918 

F. Igen is tartozunk, és az ördögök tsak azért kivánták az emberek-
töl az elöt. a külsö áldozatokot., mert azt tudták. hogy az emberek. 10 

azzal tartoztanak. az Istennek. mondgya szent ágoston. de civit dei libr 
10. Cap. 19. 

K Ez a köteleség, mire vagyon fundálva. 
F Arra. hogy tartozunk. meg mutatni külsöképen. és nyilván vala-

mely láthato jel által. a mi szivünknek indulattyát, az Isten919 |144b:| I5 

örökös felségéhez. 
K Miért tartozunk mi külsö képen. valamely láthato jellel meg 

mutatni szivünknek indulattyát. az Isten örökös felségéhez.?920 

F Azért hogy a külsö dolgokal magunkot fel gerjeszük belsö képpen. 
2. hogy jó példát adván felebarátunknak., és az Istenhez forditván 20 
ötet,921 hadgya meg amivel neki tartozik., 3. hogy az Istennek engedel-
meskedgyünk, aki nékünk azt parantsollya. hogy mind külsö,, mind 
belsö tiszteletett adgyunk néki. 

K Ezt a belsö indulatot. tsak akülsö922 áldozattal leheté az Istenhez 
meg mutatni.? 25 

F A külsö áldozatot minden féle népek ugy tekintették mindenkor, 
mint ollyan dolgot. a melyel leg inkáb meg mutathatni az Isteni felség-
hez valo belsö indulattyát szivünknek, 

K Mitsoda azok a külsö dolgok, a melyeket ajánlani kell az Istennek 
az áldozatban.? 3" 

916 de [Eléje szintén új bekezdést tett Mikes; 1. az előző jegyz. is.] 
917 mik voltak ^azok^ az áldozatok. 
918 is? [Később írta be, világosabb tintával.] 
919 [A lap alján és kissé feljebb, tolipróbaszerű tollvonások.] 
920 felségéhez.? [/i-í-ből javítva.] 
921 ötet [Beszúrás.] 
922 a belsö indulatot. tsak akülsö ^in^ áldozattal 
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F A Mojses törvénye elött. szabad volt kinek kinek ollyan dolgokot 
ajánlani az Istennek., a melyeket leg méltobbaknak itélte lenni az ö 
nagyságahoz, és a melyekel leg inkáb meg mutathatta hozája valo 
háláadoságát. Ábel, azt ajánlotta az Istennek, a melyik leg jóbb volt. 

5 a juhai közöt, káin a földi923 gyümoltsökböl ajánlot néki. noé, a 
bárkábol ki szálván. madarakot. és állatokot áldozék fel, melkisedek, 
az áldozatban; kenyeret, és bort ajánlot az Istennek., az irot törvény-
ben., az Isten, mojses által a sidok közöt, el rendelé az aldozatokot, 
elejekben adá hogy mik legyenek az áldozatra valok. és az osttyák, a 

10 |145a:| mellyeket néki ajánlyanak, és hogy mitsodás924 Ceremoniákra 
kell vigyázni azon külömb külömb féle áldozatokban.,925 de idövel 
mind azok az926 áldozatok el töröltetének a kristus által, a kit is 
jelentettek az áldozatok. és már mostanában, tsak egyedül a kristust 
magát. szabad az Istennek ajánlani, a ki is bé töltötte a töb áldozatokot 

15 amagáéval, és aki minket ollyan állapotban tett, hogy az Istennek 
ollyan tiszteletet adhatunk, a mely méltó az ö nagyságához. s. aug. libr. 
10. de civit dei. Cap. 19. 

K Miért nem szabad mostanában. valamint az elött, az Istennek 
négy lábu állatokot. és madarakot ajánlani az áldozatban.? 

20 F Mert az Isten elött. azok az áldozatok. tsak a kristus áldozattyára 
valo nézve. voltak kedvesek, és azt is927 jelentették., a kristus pedig 
azokot el törlötte a maga áldozattyával, az árnyék, és a jell. helyt adot 
az igazságnak, a kristust nagyon meg bántanák, hogy ha mostanában, 
az Istennek más áldozatot ajánlanának, az övén kivül. 

25 K Miért mondod azt hogy a régi áldozatok tsak a kristus áldozattyá-
ra valo nézve voltak kedvesek., és annak jelei voltak? 

F. Mert a lehetetlen volt, hogy a bakok, és a928 bikák vére, az Istent 
meg engesztellye. és a vétket el töröllye, mondgya szent pál, hebr. 10. 
4. A lehetetlenvolt, hogy az emberek magoktol. meg engesztelhessék az 

30 Istent, sziveknek belsö929 indulattyával, és hitekkel, a melyel várták. 
a messiást, és930 kit jelentettenek a régi áldozatok, azt kell mondanunk, 
hogy mindenkor a kris-931|145b:]tus vére, munkálodta még akor is 
abün botsánattyát. a régi áldozatokban,, de abün botsánattyának egé-

923 a földi <gyul> gyümoltsökböl 
924 mitsodás [t-d-böl javítva.] 
925 áldozatokban., [k-b-bő\ javítva.] 
926 az <C> áldozatok 
927 is [Beszúrás.] 
928 és a bikák vére, [a - beszúrás a szóközbe.] 
929 belsö <áldozattyával;> indulattyával, 
930 és a <kit> kit 
931 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírások: Azt kel. o\ 
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szen valo ereje és haszna. függöben volt mind addig. valamég ugyan 
valoságal azt a vért ki nem ontották. ugyan ezért is volt hogy az ó 
testámentum béli szentek kételenitettek meg várni, hogy a kristus áldo-
zattya bé tellyesedgyék, és a kristus mennyen öket meg szabaditani, és 
fel vinni magával. ditsöségel a menyben, a kinek kapuját. vérével 5 

nyitotta meg nékik. 

4 Articulus. 
A Mojses törvénye elött valo áldozatok figuráinak 

magyarázattya. 

K. Mire valok valának arégi áldozatok? 
F. Arra valok valanak, hogy valamely láthato dologban. meg mutat-

hassák. az Istenhez valo belsö áldozattyát a szivnek, 2. hogy a jelenttse 
akereszten valo áldozattyát akristusnak, a melyet mostanában is ajan- 10 

lyák. minden helyeken az anyaszent egy házban., és a menyekben, 
valamint szent pál mondgya hebr. 9. s. aug. libr 10. de Civit dei Cap. 5. 

K A régi áldozatok mindnyájan egy dolgot jelentetteké? 
F Nem lehetet azoknak, mindnyájan, és egészen akristus áldozattyát 

jelenteni, hanem némelyek, annak valamely részit jelentették. mások 15 

meg más részit., amint azt különösön, könnyü meg mutatni. st. aug. 
ibid. 

K Mit jelentettek azok az áldozatok, amelyekben. a négy lá|146a:|-
bu, vagy a szárnyas állatokot meg ölték,? 

F Azok a kristust jelentették., akinek meg kelletet halni a kereszten. 20 

ezért is nevezik a szent jános látásiban, a kristust: meg ölettetet bárány-
nak. apoc. 13. 8. mert ö arégi áldozatokban ugy mondván932 meg 
öletetet mind azokal az állatokal., mivel tsak az ö vére, és halála. tette 
kedvesé Isten elött. azokot az áldozatokot 

K Mit jelentett, a kenyérnek. és abornak áldozattya.. a melyet 25 

melkisedek ajánla? 
F Jelenté akristus933 testének és vérének áldozattyát, a melyet kelle-

ték ajánlani az egész földön, a kenyérnek, és a bornak szine alat. st 
Cypr. epist, 63. ad Cecilium. st hier. epist ad marcellam, st aug. de Civit 
dei. libr. 16. Cap. 22. libr. 17. Cap. 20 30 

K Honnét vagyon a. hogy szent pál. aki asidokhoz irt levelében meg 
mutattya, hogy melkisedek a kristust jelentette, arrol nem szol. hogy 
a melkisedek áldozattya az oltári szenttséget jelentette volna.? 

F Mert szent pál, amidön melkisedekröl szóllót, nem arra vígyázot, 
hogy azt meg mutassa, mitsoda hasonlatossága vagyon a kristus áldo- 35 

932 ugy mondván [Későbbi beírás a sorközbe, világosabb tintával.] 
933 akristus <(tt) testének 
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zattyának, amelkisedek áldozattyával., hanem hogy mitsoda hasonla-
toság vagyon a kristus papi személye közöt, és a melkisedek papi 
személye közöt. 

Magyarázat 
5 Szent pál a sidokhoz irt levelében. arra vigyázot, hogy azt934 |146b:| 

meg mutassa; hogy az ó törvény béli papság, nem lévén tekélletes, 
annak el kelletet végzödni, és hogy a tsak árnyékja,935 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 

10 rendi szerént valo pap lenne. szent pál azt fel teszi. hogy az irás nem 
mondgya., hogy az Aaron rendi szerént valo pap lenne; hanem a 
melkisedek rendi szerént. 

1. Mert az Aaron papsága nem volt örökös. mivel önéki a papságát, 
a fiaira kelletet hadni. melkisedeket pedig az irás ugy adgya elönkben, 

15 mint atya. anya, és nemzettség nélkül valot. kezdet, és vég nélkül valot., 
aki is tsudálatosan jelenti a kristus örökös papságát., a kit is az irás, 
a melkisedek rendi szerént valo örökös papnak nevezi. ps. 109. hebr. 
7. 3 

2. Melkisedek meg áldotta ábrahámot, és Áaront, ábrahámban, 
20 tehát ö fellyeb valo volt ábrahámnál, és Aaronál. 

3. Melkisedek. király volt, és aneve magyarázattya szerént. igasság-
nak királlya, ö sálemi király volt, az az, békességnek királya. mint ezek 
a nevek nem illenek Aaronra, hanem akristusra, hebr. 7. 2. 

Mind ezekböl ki tettzik, hogy a melkisedek papsága fellyeb valo 
25 volt., az Aaron papságánál, mivel a szent lélek még elöre meg mondotta 

volt dávid által, hogy egy ollyan pap fog támadni, aki a melkisedek 
rendi szerént valo leszen, a mely papság, mind nagyob, mind tekéllete-
seb lészen az Ááron papságánál., akinek, se papsága, se az áldozatok, 
nem. [147a:] tartának936 mindenkor, hebr. 7. 11. 15. 16. 17. a sídok 

30 ellen semmi 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 áldozattyát. a melyröl semmit nem szól. 
se ezt az áldozatot nem hasonlittya az Aaronéhoz, se a kristuséhoz. 

35 hanem azt mondgya. hogy melkisedekröl sok nagy dolgokot mondhat-
na. de azokot el halgattya. hebr9375. 11. 

934 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
935 árnyékja, \j-r-bő\ javítva.] 
936 nem tartának <sokáig.> mindenkor, 
9 3 7 hebr<e>5. 11. 

1456 



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., a melyen vérét 

ki ontotta. 
K Mitt jelentettek avérnélkül valo áldozatok? 
F. Azt lehet mondani, hogy azok jelentették. a Mise szent áldozat- 5 

tyát. a melyben vért nem ontanak. 
K Miért égették meg az áldozatokra valokot, egészen, vagy tsak 

azoknak némely részeit. minek utánna meg ölték volna öket.? 
F. Azért. hogy az által. meg mutassák. az Istennek., ateremtett 

állatokon valo uralkodását, 2. azért, hogy ugy mondván, azoknak 10 

füsttye, az Isten széke eleiben fel hassanak. mint kedves illatu füstök.938 

|147b:| 
K Azt mondád. hogy az egészen valo áldozatban, mindent meg 

égettek, holot a békeséges, vagy a vétkekért valo áldozatokban, az 
áldozatnak tsak egy részit égettek meg, a többit. vagy tsak a papok 
magok ették meg, vagy a papok, a népel együt, mit939 jelentettek mind 15 
ezek.? 

F. A holocaustum. az az. az egészen valo áldozat. leg inkáb jelentet-
te. a kereszten valo áldozatot. a mely bé tellyesedet. akristus fel támadá-
sával., és menyben valo menetelével. mivel a kristus fel támadásával., 
és menyben valo menetelével. mivel a kristus egészen fel támadot., és 20 
menyekben ment. valamint ebben az áldozatban, az egész940 az áldo-
zatnak füsttye hogy fel ment. 

A békeséges, és a vétekért valo áldozatok. jelentették a mise szent 
áldozattyát. annyiban, hogy ezekben az áldozatokban. vagy tsak a 
papok. vagy a papok anépel együt, ettek az ajánlott áldozatokbol., tsak 25 

egyedül apapok ettek a vétekért941 ajánlott áldozatokbol. a békeséges 
áldozatokbol., a papok. a népel együt ettek., de az egészen valo áldozat-
bol. senki nem ehetett. N 

K Mi azoka. hogy soha a vétekért valo áldozatot ugy nem ajánlot-
ták, hogy elöbször nem ajánlották volna az egészen valo áldozatot? 30 

938 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Mit Jelen] 
939 mit [f-s-ből, vagy r-ből javítva.] 
940 az egész az áldozatnak [az egész - későbbi beszúrás a sor alá, 

világosabb tintával.] füsttye hogy fel ment (egészen.) [A beszúrás után 
a már leírt az névelőt nem törölte Mikes. Értelmező szerkezetként 
felfogva nem felesleges.] 

941 a vétekért ^valo) ajánlott 
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F Meg akarták ezel mutatni hogy a mise áldozattya, nem tsak meg 
válhatatlan a kereszt áldozattyátol, de azzal egy, A sidok áldozati 
ollyanok valának. hogy tsak egy féle áldozattal, nem lehetet annyi 
titkokot ki jelenteni, de amisének áldozattya, amint azt meg fogjuk 

5 mutatni; egy szers mind, egészen valo áldozat. (holocaustum). békesé-
ges áldozat, és a942 vétekért valo áldozat, ugyan [148a:] azon egy943 

áldozat akereszten valo áldozattal. és ez egyedül. bé tellyesitti, az egész 
régi áldozatokot. mondgya szent ágoston. libr 10. de Civit dei. Cap. 20. 
et libr 17. Cap 20. 

10 K Azt mondád. hogy azok. akik avetekért valo áldozatot ajánlot-
ták., nem ettek az áldozatbol.944 mit jelentett a.? 

F. Jelenté a lélek üsméretnek nagy tisztaságát, a melyel kell lenni, 
hogy az uj törvénynek áldozattyában. lehesen Communicálni., A pa-
pok ajánlhattyák. az oltári áldozatot a bünösökért, de ezeknek meg kell 

15 békélleni az Istennel, minek elötte abban részesüllyenek. 
Ebböl ki tettzik, hogy a vétkekért valo945 régi áldozatok, nem voltak 

tekélletesek., mivel azok az áldozatok. meg nem tisztíthatták a bünösö-
köt, és abün alat maradtak. az áldozat után is, ugyan azon946 ókból. 
nem részesülhettek az áldozatban.. de mi nékünk mondgya szent pál947 

20 ollyan oltárunk vagyon, amelyen ollyan áldozatot ajánlanak., aki abü-
nököt el törli, és részesülhetünk abban az áldozatban hebr. 13. 10. 

K Azok akik áldozatot tettek, miért tették az áldozatra valo állatra 
kezeket, minek elötte. fel áldozták? 

F Meg akarták ezel a Céremoniával mutatni, hogy ahalált meg 
25 érdemelvén. azt az állatot948 teszik helyekben, és készek ahalált elvenni, 

ha Istennek az ugy tettzik. 
K A papok meg ölvén az áldozatra valo állatokot. azoknak a verit 

az oltár körül el hintették., mitt949 jelentet é? 
F A jelentette akristus vérit, akinek halála után, az oldalá950-

30 [148b:]bol fólyó vér, a kereszt körül el hintetett, 

942 a [Beszúrás.] 
943 egy [Beszúrás.] <és egy> akereszten 
944 az áldozatbol. <?> mit jelentett a.? 
945 a vétkekért valo <áld) régi áldozatok, 
946 azon [n - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
947 mondgya szent pál [Kereszttel jelölt későbbi beírás a latin utalás 

után, világosabb tintával.] 
948 azt az állatot <tesz> teszik [Tollhiba.] 
949 mitt [mintből javítva.] 
950 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: vetek] 
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K Mit jelentett a holocaustumok oltárán lévö áldozatoknak meg 
öletése,951 amely óltár a sátoron kivül volt? 

F Jelentette a kristust, akinek a kálvária hegyén kelletett szenvedni, 
jérusálemen kivül. 

K Mit jelentet a veres tehén. áldozattya? 5 
F. A bizonyos, hogy minden féle képen, ez az áldozat. akristus 

halálát jelentette. 
1. A fö pap az áldozatra valot, ki kisérte952 a táboron kivül hogy 

meg ölesék, A fö pap. itélte halálra a kristust, ki is vitetett avárosbol. 
a szenvedésre, ,0 

2. Az áldozatra valo, az egész nép elött öletetett meg, a kristus az 
egész nép láttára feszitetett fel. 

3 A fö pap. hét szer hintet annak vériböl. a sátor ajtaja felé., a 
melynek superláttya le volt botsátva, ezel azt akarta meg mutatni, hogy 
buzgoságal ohajttya, hogy az, akinek vérit jelenti. az áldozatnak vére. 15 

jöjjön el. és nyissa meg az embereknek, a menyeknek kapuját vérével. 
4 . 9 5 3 Az áldozatot böröstöl egészen meg égették. ejelentette a kris-

tus. tellyes, és egész áldozattyát., és amint szent ágoston mondgya. a/ 
ö fel támadását., amely meg emésztette, ugy mondván. mind azt; a mi 
halando volt akristusban s. aug. quaest. 13. supr. num. 20 

5. A Cedrus fa, az isop. és a scárlát. amelyeket a (149a:| fö pap. a 
tüzben vetette., jelentették. szent agoston szerent, a hitet. a reménséget 
és a szeretetet, a mellyeket. a kristus 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 ollyan 25 
dolgot. amely képzeli. azt az állapotot. amelyben lésznek a sidok. világ 
végiig. a kristus meg öletéséért,954 

K Mit jelentettek. a zemlye lisztnek áldozati.? 
F A mise szent áldozattyát. amelyben akristus ajánlya magát, a 

kenyérnek. és a bornak szinek alat. 30 
K Miért elegyitették meg a lisztet. olajal, és temjénel? 
F Az olaj jelentette. a szent léleknek kenetit. amelyel tellyes volt a 

kristus, akit jelentet aliszt. a temjén,955 jelentette az imádságot, az az, 

9 5 1 meg öletése, [ö-e-bö\ javítva;] amely óltár [r-/-ből javítva.] 
9 5 2 ki kisérte [Későbbi beszúrás világosabb tintával;] a táboron 

kivül <(ölte}> [törlés a sor végén; a sor elején:] <( te meg^>, hogy meg ölesék 
[hogy meg ölesék <(te meg^>, fölé írva később, világosabb tintával.] 

9 5 3 4. [2-ből javítva.] 
9 5 4 óletéséért, [ö-e-ből javítva; utána beírás: héjavagyon] 
9 5 5 temjén, [m-y'-ből javítva.] 
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aszivnek az Istenhez valo emelkedésit, a mely nélkül, az ajándékok, ö 
elötte nem lehettek kedvesek. lev.956 2. 2. 

K Mit jelentett. a bak áldozattya? 
F Jelenti a Mise áldozattyát.951 a melyben az áldozat egészen meg 

5 marad, mivel a kristus ót élö áldozat. 
K A midön ezt az áldozatot ajánlották, két bakot, vettek,958 az 

egyikét. fel áldozták. a másikának959 fejére tették az átkot, és a nép 
hamiságát, a pusztában el botsátották, mit jelentettek mind ezek?960 

|149b:| 
F. 1. Hogy a míse áldozattya. minden erejét. a kereszt áldozattyátol 

io veszi, ugyan ezt isjelentette a baknak vére akit meg öltek, és amely vérel 
meg kenték. a másikát akit el botsátottak, ez a két áldozat.961 tsak egy 
volt. 

2. Hogy az ártatlan kristusnak, kelletet magára venni az egész 
emberi nemzetnek vétkeit. 

15 3. A meg öletet bak., jelentette. akristus emberi természetit., aki is962 

halált szenvedet., a másika, jelentette az Isteni természetet., a ki meg 
halhatatlan volt. ez a két bak. akiket egy szers mind ajánlották az 
Istennek., tsak egy áldozat volt. a kristus Isten és ember, az Istennek 
ajánlya magát, az ember halált szenved, az Isten meg marad., de az 

20 ember s' Isten, magára963 véven avilág büneit. és avétkes embernek 
formáját, meg szabaditot minket büneinktöl. lev. 16. 

K Mit jelentet a veréb áldozattya akit szabadon el botsátottak.? 
F Ugyan azt jelentette a mit abak áldozattya, nagy hasonlatoság is 

vagyon. ezen két áldozatok közöt. lev. 14. 
25 K A törvény szerént. minden féle áldozatra bort kelletett hinteni, mit 

jelentett a? 
F A bort itt ugy tekinthettyük, mint akristus vérének figuráját. a 

mely még elöre kedvesé tette arégi áldozatokot Isten elött, az irás azt 
mondgya. Gen. Cap. 49. [150a:] hogy a messiás borban fogja meg 

30 mosni ruháját, az az, hogy a vérit ki onttya a kereszten.964 

956 lev. (11.^ 2. 2. [Utána, a sor vége felé beírta: heja vagyon] 
957 áldozattyát. ^mivel^ a melyben 
958 vettek, [Beszúrás.] 
959 a másikának [Első k-n-ből, n-k-bó\ javítva.] 
960 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Mit] 
961 két áldozat. [Alatta törölt beírás: (hejavagyon^] 
962 aki is (szenvedet.^ halált szenvedet., 
963 magára <akarván> véven [Törlés a sor végén.] 
964 [Utána, kissé lejjebb beírta: heja vagyon] 
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K. Meg leheté találni mind azt akristus áldozattyában, a miket 
láttunk arégi áldozatokban.?965 

F Mind azt fel találhatni a mise áldozattyában, ót látunk ollyan 
népet, a ki a papnak kezében adgya mind azt valami az áldozathoz 
szükséges. aki a pap által ajánlya az Istennek az áldozatot, aki azért 5 

ajánlya., hogy imádgya az Istennek966 nagyságát. hogy büneinek bo-
tsánattyát kerje, hogy néki hálákot adgyon, 

meg fogjuk mutatni ezután. hogy mi formában foglallya magában 
ez az áldozat. mind azt., valamit láttunk arégi áldozatokban.hogy mi 
képpen ez bé tellyesedése a többinek. mondgya szent agoston. de Civit. 10 

dei libr 10 Cap 20. 

6 Articulus 
Hogy mindenkor volt. és lészen az Anyaszent egy házban 

külsö keppen valo áldozat. 

K Honnan tudgyuk mi azt. hogy vagyon az anyaszent egy házban, 
ollyan külsö képpen valo áldozat. amelyet világ vegiig fogják ajánlani 
az Istennek.? 

F. Mi azt tudgyuk a szent irásbol, és a hagyományokból.967 |150b:J " 
K Hogy bizonyittyák azt meg a szent irásbol? 
F Azt meg bizonyittyák az ó, és az ujj testámentumból. Az ó testa-

mentumban, az egész áldozatok a mostanit jelentették, a proféták 
közöt, pedíg ez iránt malakiás szóll leg világosabban, Az én kedvem 
nintsen ti bennetek mondgya a seregeknek Ura, a sidoknak., és tölletek 20 

el nem veszem az ajándékot., mert nap kelettöl fogva, nap nyugotig 
minden helyen áldoznak nekem, és az én nevemnek tiszta áldozatot 
ajánlanak, mert nagy az én nevem a nemzettségek közöt. Cap. 1. 10. 

Ebben a profétiában három dolgot látunk, 1. hogy az Isten meg veti 
az sidok áldozatit, 2. hogy azok helyében ollyan áldozatot tészen., a 25 

mely tiszta, és szent, 3. hogy azt az áldozatot az egész világon ajánlyák. 
Visgállyuk meg tehát. mitsoda áldozat lehet a, mivel a keresztnek 

áldozattyát, nem ajánlották az egész földön968 minden helyen, a mi 
szeretetünknek áldazattya pedig. aprotestánsok szerént is. nem ollyan 
áldozat. a mellyet tellyeségel. tisztának, és szentnek. lehetne mondani. 30 

965 [Utána világosabb tintával beírta: hejavagyon] 
966 [A sor végén:] az Isten [új sor elején:] tennek 
967 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírások: En Istenem 

Mindenem nem loranfi sus vö. előbb a 709. és 902. s alább az 1264. sz. 
jegyz.] 

968 az e g e s z földön [Kereszttel jelölt beírás a lap alján, világosabb 
tintával.] 
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akülsö keppen valo aldozatrol vagyon tehát itt aszó. ugyan ezt is érti 
a proféta, ezen a szón. mincha, a mely szó az originálisban 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 

5 helyeken,969 és 1151a:] minden nemzetek ajánlanak, ugyan ezen értelem 
szerént is magyarázzák ezen profétiát az egész szent atyák. st Irene libr 
4. Contr. heress. Cap. 32. tertull libr 2. Contr. marci. Cap. 22. st Chrys. 
supr. ps. 95. st aug, libr. 18. de civit dei. Cap 35. 

Ezt meg lehet bizonyittani az uj testámentumbol. 
10 1. Az Eucharistiának rendeléséböl. 2. az apostolok irásibol, a me-

lyekböl ki tettzik. hogy oltárok valának. ahol Communikáltanak. és ö 
magok is ajánlották az áldozatot. 3. a szent jános látásibol. 

1. Az Évangelisták, és az apostolok az oltári szenttségnek. rendelésé-
röl szolván, elönkben adgyák ezeket a szavait, a kristusnak, Ez az én 

15 testem, mely meg töretett, vagy adatott érettetek. Ez az én vérem, mely 
ki öntetett érettetek. a kristus nem mondgya a görög forditás szerént. 
mely meg töretik, vagy adatik, ki öntetik, hanem, mely meg töretett, 
vagy adatot. ki öntetett. hogy meg mutassa ez által, még elöre, az ö 
testének, és vérének. az apostolokért, és minden emberekért valo titkos 

20 fel áldozását. 
2970 Visgállyuk meg szent pálnak a sidokhoz irt levelének Cap 13. 

10. abbol meg láttyuk a mise áldozattyát, mondván vagyon oltárunk., 
melyról nem szabad enniek azoknak, akik a sátorhoz szolgálnak, mert 
a mely állatoknak vérek bé vitetik afópap által. a szent helyben abünért, 

25 azoknak testek meg égettetik ataboron kivül. erre valo nézve szenvedet 
a kristus avároson kivül, ebböl kitettzik, hogy az ó testámentum béli971 

|151b:| áldozatoknak Cérémoniái. az uj testámentum béli valoságos 
áldozatot jelentették.9 7 2 

3. szent lukáts tészen emlékezetet az áldozatrol melyet ajánlottak az 
30 Istennek az apostolok ántiokiában, eképpen is szól, a görög forditás 

szerént. mikoron azért áldoznának az urnak. és böjtölnének. mondá a 
szent lélek. válaszátok el nékem913 pált, és barnabást. a munkára. a 
melyre én öket hittam. act. 13. 2. 

A bizonyos hogy a görög szó, amelyet itt az áldozatra magyarázták, 
35 mindenkor a mise szent áldozattyára értették, 

4. Meg lehet még bizonyittani az oltarinkon lévö szent áldozatot. a 

969 helyek.en, [k-n-ből javítva.] 
970 2 [Később írta be az új bekezdés elé.] 
971 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
972 [Utána beírás: hejavagyon] 
973 nékem <(barnabást,"> pált, és barnabást. 
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szent Janos latasibol, a ki ís latot a királyi szék91* közöt, es anégy lelkes 
állatok kózöt, és a915 vének közöt, mint egy meg öletett bárányt állani, 
a görög forditás szerént, mint egyfel áldoztatot bárány állani. apoc. 5. 
6. a négy lelkes állatok, és a huszon négy vének le borulván a bárány 
elött, mondák, meg ölettél, és meg váltottál minket véred által, minden 5 

ágazatbol, és nyelvböl, és népböl, és nemzettségböl, és916 tettél minket 
királyokkú, és papokká, a milstenünknek ditsóségire. sokan az irás 
magyarázok977 közül, azt böltsen tarttyák, hogy a szent lélek, meg 
akarta ez által mutatni szent jánosnak, hogy mitsoda formában aján-
lyak az Istennek akristust az oltári szenttségben., mivel |152a:] szent 10 
péter is azt mondgya. hogy az anyaszent egy ház. választot nemzettség-
böl. királyi papság. szent népböl álván, minden nap ajánlya Istennek 
ezt a barányt. 1 petr. 2. 9. 

A tráditiobol is nyilván ki tettzik, hogy mindenkor ajánlottak az 
Istennek külsö képpen valo áldozatot az anyaszent egyházban, és ez az 15 
áldozat. nem egyéb, hanem a kristus testének, és vérének ajánlása. 
akenyér, és abor szinek alat. 

1. Ezt könnyü meg bizonyittani az egész Conciliumokból. az elsö 
közönséges Nicaeai Conciliumbol. Can 18. 325 esztendöben. az Ancy-
riai Concíliumbol. Can. 1. a Laodicaeai Conciliumbol, Can 3. 4. a 20 
Carthagobéli második Conciliumbol. Can. 2. 8. mind ezek a negyedik 
saeculumban voltak. a Toletumi tizenötödik Conciliumbol. Can. 5. 681 
esztendöben. többeket is még elö számlálhatnék, ha szükséges volna, 
ezek mind azt tanittyák hogy az anyaszent egy házban. ajánlották, 
akristus testének, és vérének külsö képpen valo áldozattyát, és arrol 25 
Cannonokot is tsináltak: 

Ezekhez azt is hozá adom, hogy a978 Calcédoníai közönséges Concí-
liumban. 451.eszt. panaszt tettek dioscorus ellen., azért. hogy fösvény-
ségtöl viseltetvén, a szent áldozatra bort nem küldöt lybiában, ez a hely 
egyiptumban vagyon. és arra valo nézve, sok ideig misét nem mondhat- 30 
tak. 

2. Azt meg lehet bizonyittani. az egész anyaszent egy házaknak 
lyturgiaibol, vagy missáléibol.979 szent Basilius, szent Chrysostomus. 
mindenik a negyedik saeculumban éltek.980 |152b:| ezek a szentek a 
lyturgiát rendben vévén, meg most is azzal élnek agörögök., a lyturgia, 35 

974 szék <ele) közöt, 
975 a [Beszúrás.] 
976 és tettél [s (hosszú J) í-ből javítva.] 
977 magyározok [Elírás.] 
978 a [Beszúrás.] 
979 missáléibol. [Z>-v-ből? javítva.] 
980 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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a melyel a romai anyaszent egy házban élnek, hasonlo régi, ki is tettzik 
mind azokbol a könyvekböl, hogy az anyaszent egyház, mindenkor 
ajánlotta.981 külsö képen az igazán valo áldozatot. akenyérnek, és a 
bornak szine alat 

5 3. Erröl az egész szent Atyák, tésznek bizonyságot. az irásokban. sz. 
justinus. sz. Iraenéus, libr 4. Cap. 34. Sz. Cyprianus. epist. 66. ad Cleri. 
sz. optatus libr. 6. ad donat. sz. Chrysostomus. libr. 6. de sacerdo. sz. 
Gregorius náziánus. apolog. 1. et 2. Contr. julíanum. sz. agoston epist. 
420. de Civit dei libr. 10. Cap. 20. 

10 4. A bizonyos hogy a Mise szent áldozattyát. az egész világon. és az 
egész keresztények ajánlották. és azt soha más eretnekek. el nem akar-
ták törleni. hanem tsak luthérus., és Calvinus. nem is lehet oly idöt 
mondani amelyben ez a szent áldozat kezdödöt volna. tehat a szent 
áldozat apostoli traditio, mert a meg tsalhatatlan régula. a mint ezt már 

15másut is mondottuk., hogy a mit az anyaszent egy ház. tart mindenüt 
egy aránt. és a melynek kezdetit nem tudhattyák, hogy az a dolog nem 
ujonnan találtatott, hanem apostoli982 tráditio. ez, a szent ágoston tanit-
tása libr 4. de baptism. Contr. donatistas. Cap.24.983 |153a:| 

7 Articulus. 
Erröl a kétt szoról. Lyturgia. es Missa. a mely szokkal 

élnek, midön az anyaszent egy háznak, külsö képpen valo 
áldozattyárol. szolnak. 

K Miképpen nevezik az anyaszent egy háznak. külsö képpen valo 
20 áldozattyát? 

F A görögok azt liturgiának nevezik; a deákok Missának. 
K Mit tészen ez a szó liturgia? 
F E görög szó. a mely közönségesen minden féle szolgálatott tészen. 

de az egész traditio szerént, ezen a szón a szent áldozatott értik, ugyan 
25 tsak egyedül erre az értelemre is vagyon szentelve ez a szó a kereszté-

nyek közöt. 
K Mit tészen ez a szó Missa? 
F Némellyek azt gondolták hogy sido szó. némellyek pedig azt 

981 ajánlotta. a ^kenyérnek, és a bornak szinek alat. a^ külsö képen 
^valo^ az igazán valo áldozatot. akenyérnek, [Első n-y-bő\ javítva;] és 
a bornak szine alat [a törlés és javítás későbbi, világosabb tintával.] 

982 apostoli \p-d-bő\ javítva.] tráditio. 
983 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: Discedite a me patientia 

barát tántz] 
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tartották, hogy ezt a szót. az észak984 felöl jöt nemzeteknek régi nyel-
vekböl vették ki. de azt inkáb el mondhatni, hogy a deák nyelvböl 
vették. Missa, vagy missio, tészen küldést, mert az elöt ki küldötték ;i 
Catéchuménusokot, és a penitentzia tartokot, minek elötte a szeni 
áldozathoz kezdettenek, és ahiveket is ki985 küldötték a szent áldozai 
után. ami képpen mostanában is ki küldik. erre valo nézve szokták 
mondani. a Catechumenusok Miséje, a hivek miséje, idövel az egész 
Isteni szolgálatot Misének nevezték, eképpen szentelé a szokás. ezt a 
szot Mise, arra, hogy a szent áldozatot tegye. 

K Régen vagyoné szokásban ez a szó?986 [153b:j 
F Ezen a szón értették. a szent áldozatot, még a negyedik saeculum-

tol fogvást. s. leo. epist. 11. vel. 81. ad dioscorum. Cap. 2. s. ambr. epist. 
20. vel. 14. vel. 33. ad sororem. Cardinalis bona. lyturgia libr. 1. Cap 
3. 

8. Articulus. 
Hogy mi legyen a Mise szent áldozattya. 

K Mitsoda a mise áldozattya? 15 

F. A kristus testének, és vérének áldozattya. amelyet akristus, és az 
anyaszent egy ház ajánlya az Istennek. apap keze által, a kenyér, és abor 
szinek alat. akereszt fán lévö áldozatnak emlékezetire. 

K Mind a, valamiket mondottunk ide fellyeb. akülsö képpen valo 
áldozatrol. reá illiké aMise áldozattyára? 20 

F Igen is, mert ez az áldozat. ollyan külsö, és láthato dolgokbol987 

álló ajánlás, a melyet. az ajánlot dolgoknak valamely változásával, 
ajanlya Istennek, a törvény szerént valo egyházi szolga, mind azokra 
a végegre valo nézve, a melyekre kell az áldozatokot ajánlani az Isten-
nek. 25 

E külsö, és láthato dolgokbol álló ajánlás, t udn i illik. a kr is tus testé-
böl, és véréböl, a melyet ajánlanak a kenyérnek, és a bornak láthato 
szinek alat. 

Ajánlya az Istennek. mert tsak egyedül az Istennek ajánlyák a Mise 
áldozattyát, és a több áldozatokat, emlékezetet tésznek a misében a 30 

szentekröl, de nem ajánlyák né[154a:]kiek az áldozatot mondgya szent 
ágoston. libr. 20. Contr fausti. Cap 21. 

A törvény szerént valo egy házi szolga, tudní illik, a püspökök, 

584 észak [észákból javítva az ékezet áthúzásával.] 
985 ki (küldik a) küldötték a szent áldozat után. [Törlés a sor 

végén.] 
986 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
987 dolgokbol [Szóvégi l-n-ből javítva.] 
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apapok, akik is a kristus szolgai lévén, az ö képit viselik, és akik, ahivek 
nevében tészik az ajánlást. 

Az ajánlot dolgoknak valamely változásával, ez a váltózás valoságos 
volt a kereszt fán, amelyen akristus meg holt, de az oltáron, akristus 

5 halálárol tsak emlékezetet tésznek, mivel amisében, nem szükséges 
hogy valoságos más változás légyen, mint a mely akereszt fán volt, mert 
amise áldozattya. és a kereszt fán lévö áldozat, tsak egy áldozat.988 

Vagyon mind azon által. változás. az ajánlott kenyérben. és borban., 
de az a változás tsak a, hogy helyt ád a kristus testének, és vérének, 

10 akenyérben, és a989 borban. 
K Miért mondod azt, hogy apüspökök, és apapok., akristus képiben 

vannak. és azö szolgai? 
F Mert akristus fö papja lévén ennek az áldozatnak, ugyan ö is 

változtattya maga testévé a kenyeret, és maga vérévé abort, ugyan ö 
15 magais ajánlya magát az Istennek, mivelvén maga, ezt a ki mondhatat-

lan változást. 
K A püspökök, és apapok. miveliké ök is, ezt a ki mondhatatlan 

változást? 
F. Igen is, de ugy mint élö eszközök. akikel akristus munkálodik, 

20 'mivel akristus beszél az ö szájok által, és magát is aján-990[154b:|lya az 
ö kezek által, az atya Istennek, ugyan ezért is vagyon; hogy a szentelés-
kor ugy mondgyák akristus szavait, mint ha ö maga mondaná, ez az 
én testem. ez az én vérem. 

K991 Hogy ha ez igy vagyon apüspököket, papokat., tsak a kristus 
25 szolgainak kell hát nevezni., és nem papoknak, mivel ez a név. tsak 

azokra illik, akik áldozatokot áldoznak.? 
F A kristus az az egyedül valo fö pap. aki magát valoságal fel 

áldozta. a kereszt fán, apüspökök, és a papok az alat. a fö pap alat 
valok, de ök valoságos papok, és áldozok, mivel valoságal ajánlyák 

30 akristust az Istennek., és ötet titkoson mystice992 áldozák az oltáron, 
a szentelésnek szavait mondván. 

K Miért mondod azt. hogy a papok ebben. az anyaszent egyháznak 
is szolgai.? 

F Azért, mert az anyaszent egy háztol választattak arra, hogy az ö 
35 nevében. ajánlyák a szent áldozatot 

988 [Utána beírás a sor végén: hejavagyon] 
989 a [Beszúrás.] 
990 [A lap alján két tollvonás.] 
991 [A K elé beírt egy keresztet: f; VÖ. még a 805., 891. sz. jegyz.] 
992 mystice [titkoson alá írva később, a sor végére.] 
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Magyarázat 
A Mise szent áldozattyában. az anyaszent egy ház. ajánlya akristust, 

és magát is ajánlya az Istennek akristusal. és a kristus által, és993 ezt 
mind a papok által viszi végben., s. aug. libr. 10 de Civit. dei. Cap 6. 
et 20. eképpen. a mise ollyan áldozat, a melyet egy szers mind akristus, 5 

apapok., és az egész anyaszent egy ház ajánlya. és mindenik a hivek 
közül.994 aki jelen vagyon. 

K A kereszt fán valo áldozat. egyé az oltáron levö áldozatal? |155a:J 
F. Mind egyikében, mind a másikában,. azon áldozatot ajánlották, 

és ajánlyák, és ugyan azon pap által, hanem tsak némely dologban 10 

külömbözik. 
Magyarázat 

A kereszt fán, és az oltáron a kristus magát ajánlotta, és ajánlya, de 
a kereszt fán. magát ajánlotta, vérit ki ontván, az oltáron pedig magát 
ajánlya vér ontás nelkül, ez a két féle ajanlás, nem szaporittya meg 15 

az995 áldozatokat., mivel szent pál azt mondgya. hogy a kristus szünte-
len ajánlya magát. az égben az atya Istennek., ami vétkeinknek el 
törlésiért, a kristusnak a kereszt fán. mi érettünk ki ontatot vérének 
ajánlása az égben, és azon vérnek apap keze által valo ajánlása996 nem 
más, hanem azon áldozat. amely volt. akereszt fán, Noha sok miséket 20 
mondgyanak is, de azt igazán el lehet mondani hogy tsak egy áldozat 
vagyon az anyaszent egy házban., amely akeresztnek áldozattya és a 
melyet gyakorollyák mindenik misében.997 ámbár azt szokták monda-
ni valamely püspöknek, vagy papnak., szent áldozatidban ajánlom 
magamot, de ezzel azt nem tarttyák. hogy sok áldozatok volnának, 25 

hanem hogy az egy áldozatban. sok ajánlások vannak, melyeket meg 
ujittyák mindenik misében.998 erröl példát látunk asidok áldozatiban., 
amelyeket az egész népnek büneiért ajánlották, azokban az áldozatok-
ban, apap fel áldozván az áldozatot, azt az Istennek ajánlotta, azután 
azon áldozatnak vérit a sanctuariumban vivén, ujjolag az Istennek 30 
ajánlotta., akor kéttszer volt az ajánlás, de tsak egy volt az áldozat.999 

[155b:] 
K Mikor rendelte akristus ezt az áldozatot? 

993 és ezt [s (hosszú J) z-ből javítva.] 
994 a hivek közül. [Alája beírta a sorközbe: hejavagyon] 
995 az [Beszúrás.] 
996 ajánlása<(,^nem más, 
997 amely akeresztnek áldozattya és a melyet gyakorollyák minde-

nik misében. [Kereszttel jelölt későbbi beírás a lap alján.] 
998 melyeket meg ujittyák mindenik misében. [Kereszttel jelölt ké-

sőbbi beírás a lap alján.] 
999 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások és beírás: Tsöt] 
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F A szenvedése elött, amidön vevé akenyeret. es a pohart, mondvan, 
Ez az én testem mely ti érettetek meg töretett, ez az én vérem., mely ti 
érettetek ki ontatot. ezt tselekedgyétek az én emlékezetemre. 1 Cor. 11. 
24. ezek a szók által., ezt tselekedgyétek. az én emlékezetemre., hatal-

5 mat ada akristus az apostoloknak., és az utánnok valojoknak, hogy azt 
tselekedgyék amit ö, és hogy ajánlyák az áldozatot, valamint ö ajánlot-
ta, Conc. trid. sess. 22. Cap 1. de sacrificio missae, 

9 Articulus. 
Hogy mitsoda végekre, és okokra valo nézve ajánlyák 

a Mise áldozattyát. 

K Mitsoda okokra valo nézve ajánlyák a Mise szent áldozattyát? 
F. Mind azokra az okokra valo nézve, amelyekre ajánlották. a sidok 

10 az áldozatokot., mivel a szent mise bé tellyesedése az egész régi áldoza-
toknak, s. Chrys. supr. ps. 115. s. aug, libr 17. de Civit dei Cap 20. 

Magyarázat 
A Mise szent áldozattya. egész áldozat. holocaustum a melyet az 

Istennek ajánlyák mint örökös nagy urnak, mivel akristus ót magát 
15 egészen ajánlya. az attyának, valamint ajánlotta magát a kereszt fán, 

és valamint ajánlya |156a:| magát az égben, nem is lehet ahiveknek 
kedvesebb tisztelettel tisztelni az Istennek méltoságát,1000 felségit a 
vallásnak valamely tselekedetivel, mint mikor a kristust ajánlyák ö 
néki, és magokat is akristusal. 

20 2. A mise engesztelö áldozat. propitiatoria,1001 az az, ollyan áldozat, 
mellyet a bünnek botsánattyára. ajánlyák, e meg bizonyittatik ezekböl 
aszókból: Ez az én testem mely meg tóretett ti érettetek, ez az én vérem., 
mely ki ontatott1002 ti érettetek, és tóbbekért, a bünöknek botsánattyára. 

E meg bizonyittatik az anyaszent egy háznak. tráditioibol, a ki is 
25 mindenkor engesztelö áldozatnak tartotta. ezen áldozatot, ugyan is mi 

lehet a mi meg engesztelhesse jobban az Istent, mint a, mikor ö néki 
ajánlyák. az ö fiának testét, és vérét, a melyet ki ontott1003 érettünk a 
kereszt fán, ha az ó törvényben. az áldozatnak vére. meg engesztelte az 
Istennek haragját, a kristus vérének ereje által, az ujj törvényben, 

30 akristus teste es vére, a melyet nem figurában, hanem valoságal aján-

1000 méltoságát., felségit ^mint^ a vallásnak [felségit-méltoságát., 
fölé írva, utólag.] [...] mint 

1001 propitiatoria, <Vn.,) [Utolsó ű-u-ból javítva.] 
1002 kiontatott [Első o-ó-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1003 ^j ontott<(a^ érettünk [A törlés későbbi. Mikestől?] 
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lyák. az Istennek, annál is inkáb meg engeszteli ötet ,1 0 0 4 mivel arégi 
áldozatok magokban nem voltanak foganatosak, se magokban nem 
voltanak engesztelök, mert tsak példái voltanak a kereszten valo áldo-
zatnak, és attol is vették minden erejeket, de a Mise áldozattya. magá-
ban engesztelö; mert abban valoságal a kristus testét, és vérét ajánlyák, 5 

3. A szent Mise, háláado áldozat, ugyan ezért is neveztetik1005 

Eucharistiának, egörög szó, mely hálá adást tészen. s. aug epist. ad 
honoratum. 120. [156b:] 

4. Ez az áldozat, meg nyerö áldozat, impetratorium azaz, ollyan 
Istennek valo ajánlás, amelyel tölle, mind lelki, mind testi szükségeinkre 10 
valo segittséget meg nyerünk., mi semmit meg nem 1 0 0 6 nyerhetünk más 
képpen Istentöl., hanem akristus által, azért, ebben az áldozatban, ö 
néki ajánlyuk az ö szenttséges szent Fiát, aki is tsak egyedül. a mi 
közben járonk. hogy ö általa mehessünk az Istenhez. s. aug. epist. 59 
ad pauli. 15 

K Mint hogy a bünnek botsánattyáért ajánlyák a Misét. elegendö 
tehát. abün botsánat el nyerésire. amisét hittel halgatni. és nem szüksé-
ges a penitentzia tartásnak szenttségéhez járulni? 

F. A misét hittel halgatni, botsánatot nyernek., a bótsánando véte-
kért, nem is szükséges azért, apenitentzia tartásnak szenttségihez járul- 20 
ni., de ami ahalálos vétkeket illeti, a szent Mise azokért meg engeszteli 
az Istent, és kegyelmét nyeri. hogy lehessen hasznoson járulni, apeni-
tentzia tartásnak szenttségéhez. Conc. trid. sess. 22. Cap. 2. de sacrificio 
Missae. 

Magyarázat. \ 25 
A keresztnek áldozattya, akitöl vészi amisének áldozattya minden 

erejét. eszerént1007 engesztelö áldozat, mivel avétkek a kereszten lévö< 
áldozatra valo nézve, tsak a1 0 0 8 szenttségek által botsátatnak meg, de 
aszenttségek minden erejeket, akereszten lévö áldozattol veszik, és az j 
Isten tsak annak az áldozatnak érdemiért adgya kegyelmit arra, hogy j 30 
haszonnal járulhassunk1 0 0 9 [157a:| aszenttségekhez. 

1 0 0 4 ötet, [öket,-ből javítva.] 
íoos neveztetik (ha laado) Eucharistiának, [Törlés a sor elején.] 
1 0 0 6 nem [Beszúrás.] 
1 0 0 7 eszerént [n - javítva, valószínűleg r-ből.] 
1 0 0 8 tsak a <(penitentzia tar tásnak) szenttségek által [k-t utólag írta 

be szenttsége mellé a szóközbe.] 
1 0 0 9 járulhassunk a [a névelő - fölösleges beszúrás;] (apenitentzia 

tartásnak szent-) [ 157a:] ^tségihez.) aszenttségekhez. [a törlés és javítás 
későbbi.] 
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10 Aríiculus. 
Hogy kinek ajánlyák a Mise szent áldozattyát. és hogy abban. 

miért tésznek emlékezetet aszentekröl. 

K Kinek ajánlyák, a Mise szent áldozattyát? 
F Egyedül az Istennek, a mint azt már meg mondottuk másut, a 

Mise imádságibol eki tettzik. mind adeák, mind a görög anyaszent egy 
házban. s.aug. libr 20. Contr faustum. cap 21. Conc. trid. sess. 22. Cap. 

5 3. de sacrificio missae. 
K Miért szokták tehát eképen mondani. szent péter, szent pál miséje, 

aBoldogságos szüz miséje, a halottak miséje? 
F Az által, tsak azt akarják mondani. hogy akor emlékezetet tésznek 

a misében, szent péteröl, szent pálrol. aboldogságos szüzröl,1010 az 
10 élökröl, és aholtakrol. 

Magyarázat 
A szentek Miséje nem egyéb, hanem az az áldozat, amelyet ajánlyák 

az Istennek aszentek innepén, és amelyben emlékezetet tesznek rollok 
az áldozat elött valo imádságokban. a halottak miséjinek azt nevezik, 

15 a melyet fekete öltözetekel mondanak. és melyben az imádságok. külö-
nösön mind inkáb a halottakért vannak, de azt valoságal el lehet 
mondani, hogy az esztendönek, mindenik napján. valahány miséket 
mondanak, azokot mind egyedül az Istennek ajánlyák, a szentek emlé-
kezetire., az élö hivekért, és a holtakért. Cardin. bona liturg. libr 1. Cap 

20 2. 1157b:] 
K Miért tésznek emlékezetet minden misékben, a szentekröl, az élö 

hivekröl, és a holtakrol.? 
F. Mert a mise szent áldozattya., az egész anyaszent egyház áldo-

zattya, akristus azt ajánlya, mint feje az anyaszent egy háznak, avitéz-
25 kedö anyaszent egy ház is ajánlya azt azö fejével akristusal., és meg 

egyezvén a gyözedelmes anyaszent egy házal, mind akettö az Istennek 
irgalmaságát. kéri akristus által, a szenvedö anyaszent egy házra. ez-
után bövebben fogunk erröl szollani. 

K Mitsoda okra valo nézve tésznek emlékezetet a szent áldozatban., 
30 az angyalokrol, és a szentekröl.? 

F. 1. Hogy meg mutassák. a földön valo anyaszent egy háznak, az 
égben lévö anyaszent egy házal valo egyeségit, akivel is egy test, amint 
ide fellyeb meg mondók, 2. hogy örülvén gyözedelmes voltáért, azért 
az Istennek hálákot adgyunk, 3. hogy az1011 öket valo követésre ma-

35 gunkot fel gerjeszük, 4. hogy az ö esedezések által, a kristustol. kegyel-
met nyerjünk. Conc. trid sess. 22. Cap. 3. de sacrificio missae. 

1 0 , 0 szüzröl, [Második z-sz-ből javítva.] 
1011 az [Beszúrás.] 
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K Régi szokásé az áldozatban a szentekröl valo emlékezet tétel? 
F Ez a szokás meg volt mindenkor az anyaszent egyházban., ezt meg 

lehet bizonyittani a leg régieb liturgiákbol., és az elsö saeculumok béli 
szent atyák1 0 1 2 irásibol. s. justinus. apolog 2. s. Cypr. epist. 34. et 37. 
s. Chrysost. hom. 21. supr. act. apost. s. aug. libr 8. de Civit dei. Cap. 5 

27. [158a:| 

11 Articulus. 
Hogy kiért ajánlyák. a Mise szent Aldozattyát. 

K kiért ajánlyák. a Mise szent áldozattyát? 
F. Az egész emberi nemzetért, fö képpen ahivekért, és a purgátori-

umban lévö lelkekért. 
Magyarázat. 10 

A Misében közönségesen nem tésznek emlékezetet másokrol, hanem 
a Catholicus hivekröl, nintsen is ollyan Deák liturgiánk a mely nyilván 
tenne emlekezetet ahitlenekröl, hanem tsak nagy pénteken. tesznek 
emlékezetet mostanában ö rollok, az elött minden misében imádkoztak 
érettek, leg aláb ollyankor, a mikor apüspök mondot misét, az anya- 15 

szent egy ház szándéka a, hogy leg aláb titkon imádkozanak érettek, 
a mi atyánkban, fel találtatik az érettek valo imádság., szent pál azt 
akarja. hogy minden emberekért imádkozanak, mivel az illyen imádság 
jó. és kellemetes az ur jésus kristus elött, aki azt akarja. hogy minden 
ember üdvezüllyön, és az igazság üsméretire jusson. 1 tim. 2. 1. 20 

K Honnét bizonyittod meg. hogy lehet ajánlani a szent áldozatot. 
apurgátoriumban lévö lelkekért? 

F Az egész1013 világon lévö anyaszent egy házaknak hagyásibol. 
1. Ezt a hagyást meg lehet bizonyittani az egész szent a tyák 1 0 1 4 

[158b:] irásibol, és a Conciliumokbol., tertul. lib de corona militum 25 

Cap. 3. s. Cypr. epist 66. s. aug. libr 9. de conf. Cap 12. et 13. Conc. 
4. Carthag. Can 79. Anno.1 0 1 5398. 

2. Az egész liturgiákbol, mivel egy nintsen, ak i 1 0 1 6 emlékezetet ne 
tenne ahalottakrol, az anyaszentegy ház az egész világon követi azt a 
szokást. hogy a holtakért ajánlya a szent áldozatot., eszokásban volt 30 

szent Chrysostomus idejében, aki arrol világosan beszél, hom 69 ad 
populum antioch,. és szent agoston erröl nyilván tanit. ezt a szokást 

1 0 1 2 szent atyák^bol,) irásibol. 
1013 egész [égészből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1 0 1 4 [A lap alján tollpróbaszerű beírás: vigadgyunk az urban - vö. 

alább az 1023. sz. jegyz. is.] 
1 0 1 5 Aó. [Rövidítésjellel.] 
1 0 1 6 aki^ben) emlékezetet ne tenne [Törlés a sor végén.] 
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mindenüt tartották, amidön. lutherus, és Calvinus azt el akarák törleni, 
nem is lehet meg mondani hogy ez a szokás mitsoda idöben kezdödöt, 
tehát apostoli tráditio szent agoston mondása szerent,1017 libr 4. de 
baptist. cap. 24. 

5 K Mitsoda az anyaszent egy ház szándéka. midön az élökért ajánlya 
az Istennek a szent áldozatot? 

F A hogy abünösök meg 1 0 1 8 téréseket kérje Istentöl, az igazaknak 
meg maradásokat, és mindenikének az üdveséget. 

12 Articulus. 
A halottakért valo miséknek, bövebben valo magyarázása 

K Mitsoda az anyaszent ház 1 0 1 9 szándéka. midön ahalotakért aján-
•o lya az Istennek a szent áldozatot? 

F A hogy, a szenvedö lelkeknek könnyebbülést nyer-[159a:ljen Isten-
töl, és hogy a szenvedéstöl meg szabadulván. az örök ditsöségben 
mehessenek. 

K Leheté azt el mondani, hogy bizonyos számu misékel., vagy a 
15 privilégiátus oltáron mondot misével,1020 bizonyoson meg szabadithat-

ni valamely lelkeket apurgátoriumból? 
F. Azt nem lehet mondani, és magunkot ahoz kell szabni, a mit 

mindenkor hitt az anyaszent egy ház., tudni illik, hogy a purgátorium-
ban lévö lelkek. meg könyebittetnek az imádságok, alamisnák, és a szent 

20 áldozatok által. ezt szent ágoston mondgya. serm.32. de verbis apost. 
libr 4. de baptist. Cap 24. ezeknél többet mondani bizonytalan dolog, 
és el kell kerülni az illyen dolgokrol. az ollyan kérdéseket, mellyek tsak 
a curiositast nevelik. 

K Ajánlottáké az elött, valamint mostanában. a szent áldozatott 
25 különösön minden halotért? 

F. Az elött, valamint mostanában., a szent áldozatot, soha ugy nem 
ajánlották egy1 0 2 1 halotért. vagy élöért. hogy akor atöbbiért is nem 
ajánlották volna, mert a mise az egész anyaszent egy háznak áldozattya, 
de a mindenkor meg volt, valamint mostanában, hogy az imádságokot 

30 különös személyre i s 1 0 2 2 forditották, eki tettzik a Conciliumokbol. és 

1 0 1 7 mondása szerent, ($) libr 4. 
1 0 1 8 meg ^térjenek.^ téréseket 
1 0 1 9 anyaszent [egy]ház [L. még a 319., 880. sz. jegyz.] 
1 0 2 0 misével, [s (hosszú J) v-ből javítva.] 
1021 egy<^ért,) [Kereszttel jelölve és a lap aljára írva:] halotért. vagy 

élöért. 
1 0 2 2 is [Beszúrás.] 
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a szent atyák irásibol. 4 Carthag. Can 79. tertull. libr. de monog. Cap. 
11. Euseb. lib 4. de vita Constan. Cap. 71. s. ambr. oratio funeb. de 
valentin. s. aug. de Conf. libr 9. Cap 12.1023 [159b:l 

K Mitsoda napon ajánlyák. a szent áldozatot. ahalottért? 
F 1. Azon a napon. a melyen valakí meg hal. tertul. libr. de anima. 5 

Cap. 51. Euseb. de vita Constan. libr 4. Cap 71. s. aug. Conf. libr. 9. 
Cap 12. atest jelen lévén.1024 

2. holta után valo harmadik napon. akristus harmadik napon valo 
fel támadásának emlékezetire. constitutiones apost. libr.1025 8. Cap. 42. 

3. A hetedik napon., mert az Isten, azon anapon nyugodot meg, s. 10 

ambr. ora. de fide resurecti. 
4. A harmintzadik napon.. Amalarius. libr. 3. de offi Ecclesi. Cap 

44. 
5. Az anniversarium napján. esztendö mulva, azon a rapon a melyen 

meg holt. tertul. de Corona mili. Cap. 3. 15 

K Nem babonaságé eképpen vigyázni a napokra.? 
F. A napokra vigyázni valamely helyes ók nélkül babonaság, de 

mikor nagy okbol akarnak tselekedni valamely dolgot valamely napon, 
inkáb mint sem a másikán, a nem babonaság. meg tartani avasárnapot, 
és más napokot, a melyeken akristus titkait illik, a nem babonaság, 20 
mind ezekböl azt láttyuk, hogy jó1 0 2 6 okból mondanak miséket azokon 
a napokon. és a szent, és ditséretes dolog. mostanában is meg tartani 
azt a régi szokást. 

K Nem leheté viszá élni. valamiben, ahalotti Misék iránt? 
F. Igen is, mivel a szent dolgokal. minden nap. [160a:] láttyuk hogy 25 

víszá élnek. 
K Miben áll hátt az a viszá élés? 
F. Abban hogy nem követik az anyaszent egy ház szándékát, akiis 

azt akarja. hogy a halottakért valo Isteni szolgálatban. a hejában valo 
költtségeket el távoztassák, és hogy azt a rendet kövessék, amelyet ád 30 

ez iránt, a mellyet sok volna itt fel tenni, azt a rubricában meg lehet 
látni, mind azon által, egyet szükséges fel tennem,1027 

Az anyaszent egyház azt parantsollya., hogy ha tsak rend kivül valo 
dolog nem történik, a mise meg egyezék a napon1028 lévö officiumal, 
de a hivek azt nem tudván, vagy arra nem vigyázván, midön valakiért i35 

1023 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Vigadgyunk 
Mig lehet - 1. előbb is, 1014. sz. jegyz.] 

1024 atest jelen lévén. [Később írta be, a latin utalás mellé.] 
1025 libr. <8> 8. 
1026 jó [Sor alatti későbbi beszúrás.] 
1027 fel tennem, (a~) [Új bekezdésben:] Az [...] 
1028 napon [a-o-ból javítva.] 
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akarnak misét mondatni, azt akarják hogy halotti miset mondgyanak, 
meg nem visgálván, hogy ha a meg leheté, vagy nem azon a napon, 
találkozik is ollyan pap. aki ebben kedvez a hiveknek. és halotti misét 
mond. nem vigyázván anapra 1 0 2 9 holot, ez abusus, mivel azt kellene 

5 tudni ahiveknek. hogy mindenik mise oly hasznos aholtaknak. vala-
mint az élöknek, A minden1 0 3 0 napi misékben szintén ugy imádkoznak 
különösön aholtakért. valamint a töb misékben. és tsak a halotti solem-
nitásért, és atöb Isteni szolgálatokért. melyek vannak aholtakért, a 
fellyeb fel jedzet1 0 3 1 napokon, hogy az anyaszent egy ház rendelte 

10 azokat1 0 3 2 az imádságokot. és oktatásokot. a melyeket olvasák, a 
halotti misékben. nem szükséges tehát hogy a hivek az anyaszent egy 
háznak rendit meg bonttsák, és ollyan napokon mondassanak miséket 
a mellyeken meg vagyon tiltva. és a papok 1 0 3 3 [160b:] kik nékik ebben 
kedveznek, hivatallyokot nem tudgyák egészen, mivel másképpen, azt 

15 nem tselekednék. 

13 Articulus. 
Az Énekes, és a szoval valo misékröl. 

K Hány féle képpen mondgyák a szent Misét? 
F. Két féle képen, 1. aszokás szerént valo nagy Cérémoniával. 2. 

Cérémonia, diáconusok, és ének nélkül, az egyikét nagy misének, amá-
sikát kis misének nevezik. 

20 K Láttyuké azt arégi szokásokbol. hogy illyen két féle képpen lett 
volna az áldozat? 

F A nagy misének rendit láttyuk a szent justinus második apologiá-
jában., az apostoli Constitutiokban. libr 8. Cap. 6. egy szoval, minde-
nüt arégi irásokban. 

25 A kis Misének régisége nem ujjab, mivel erröl nagy bizonyságokot 
találunk. tertuli libr. de persecuti. cap 14. st Cypr. epist. 5. Euseb. libr 
4: de vita Constant. Cap 45. st aug. libr. 22. de Civit dei Cap. 8. st 
Grego. mag. hom. 37. supr Evang. Cardin. bona. liturg libr. 1. Cap. 14. 

K szabadé Misét mondani. midön senki sem Communical? 
30 F. A papnak, aki a szent áldozatot ajánlya, aszenttségel kell Com-

municálni, anépnek. aki jelen vagyon. leg aláb lelki képpen, az anya-

1 0 2 9 és halotti misét mond. nem vigyázván anapra [Kereszttel jelölt 
későbbi beírás a lap alján.] 

1030 m m c j e n <^na^ n a p j [Tollhiba;] misékben szintén ugy (u) imád-
koznak kulönösön [ékezethiba.] 

1 0 3 1 fel jedzet [t-n-ből javitva.] napokon, 
' 1 0 3 2 aokat [íráshiba.] 
1033 fA i a p a i j á n tollpróbaszerű tollvonások.] 
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szent egy ház azt kivánná. hogy mind azok akik a misén jelen vannak, 
ollyan tiszták volnának. hogy mind Communicálhatnának, vagy is leg 
aláb némellyek közüllök, de azért nem tilttya az [161a:| ollyan misét. 
ahol tsak egyedül a pap Communical, de söt még azt szentnek. és jónak 
tarttya. Conc. trid. sess. 22. Cap. 6. de sacrificio missae. 

Magyarázat 
A papnak. a ki a szent misét ajánlya. Communicalni kel. 1. mert 

apapnak Communioja szükséges leg a láb 1 0 3 4 az áldozatnak egész vol-
táért, 2. mert az anyaszent egy ház azt parantsollya a papoknak hog> 
Communikállyanak. mindenkor mikor misét mondanak 1 0 3 5 Conc. to- l0 

let 12. Can 5. 
A népnek1 0 3 6 aki a szent áldozaton jelen vagyon, Communicálni 

kell. leg aláb lelki képpen, mivel a mise, a népnek ollyan áldozattya, 
valamint apapnak, együt kell tehát ajánlani azt a1 0 3 7 papal, szükséges 
azért hogy abban részesüllyön. leg aláb szivel. és lelki képpen,1 0 3 8 15 

A misé a hol tsak egyedül a pap Communicál. jó, és szent. 1. mert 
azért nem különösön1 0 3 9 valo áldozat, hanem az egész anyaszent egy 
háznak áldozattya, közönséges, és valoságos áldozat.1 0 4 0 

2. Az anyaszent egy ház 1 0 4 1 soha sem tiltotta az ollyan miséket, ahol 
tsak egyedül apap Communicál, azt nem lehetne meg mutatni, hogy 20 
mikor tiltotta volna azt meg, de azt. meg lehet bizonyitani sok régi 
bizonyságokal. hogy az ollyan misék, a hol tsak egyedül a pap Commu-
nicál, igen régen vannak szokásban meg sem lehetne mondani eredetit 
annak a szokásnak, Cardin. bona. liturg. libr 1. Cap 14.1 0 4 2 

io3+ j eg a i áb [aláb - beszúrás.] 
1 0 3 5 mindenkor mikor misét mondanak [Később írta be a sor alá.] 
1036 ^ aépk [A fc utólagos beírás a szóközbe.] 
1 0 3 7 a [Beszúrás.] 
1038 [jjtána beírás: heja vagyon; új bekezdésben:] A misé(k) a hol 
1 0 3 9 különösön [Szóvégi n - javítva.] valo áldozat<(ok), hanem 
1040 rjjtána beírás: heja vagyon] 
1041 egy n a z ^ a z ^ s o n a s e m tiltotta az ollyan 
1 0 4 2 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: ebül gyült 

szérdék] 
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I161b:| 14 Articulus. 
Hogy mitsoda hellyen kell mondani a Misét, és a 

házaknál lévö kápolnákrol. 

K Mitsoda helyen kell szolgáltatni a szent áldozatot? 
F. Az apostolok rend szerént a házakban szolgáltatták. act. 2. 46. 

mind azon által. ki tettzik szent pál mondásábol, hogy már akkor volt 
arra rendeltetet hely. amelyet templomnak nevezték, 1 Cor. 11. 22. az 

5 üldözésekben pedig mindenüt. ajánlották. a szent áldozatot. ahol lehe-
tet, a tömlöczben, vendég fogadokban. és föld alat valo pintzékben, 
Euseb. hist. Eccles. libr. 7. Cap 17. de amidön a hivek szabadságban 
voltanak, mindenkor, arra rendeltetett hellyeken áldoztanak, szükség-
ben most is meg lehet a házakban, de 1 0 4 3 szükségen kivül másut nem 

10 szabad, hanem a templomban, és a meg szentelt kápolnákban. Conc. 
trid. sess. 22 . 1 0 4 4 

K Régi szokásé a házaknál kápolnáknak lenni, ditséretes dologé, és 
szabadé? 

F Constantinus Császár. épitetet vala egyet amaga udvara számára, 
15 amint Eusebius mondgya. de vita Constan, libr 4. Cap. 17. már igen 

régi idöktöl fogva, adnak arra szabadságot a püspökök, a fejdelmek-
nek, és anagy uraknak, szükségben másoknak is meg engedik, példának 
okáért, midön a parochiális templom mesze vagyon ugy hogy. az utra, 
vagy más akadályokra valo nézve, sok[162a:|szor elkelletnék mulatni 

20 az Isteni szolgálatot., de a háznál lévö kápolnák iránt, igen kell vigyázni 
az anyaszent egy ház rendelésire. 

1. A nagy Innepekben nem szabad ótt misét mondatni, hanem a 
parochiában kell menni, hogy ha lehet. 

2. Hogy üsméretlen, vagy idegen papal nem szabad abban misét 
25 mondatni a püspök hire nélkül. 

3. Minden harmadik vasárnapon leg aláb a parochiális templomban 
kell misét halgatni, 

4. Arra igen kell vigyázni. hogy az oltárhoz valo szent edények, 
öltözetek, fejér ruhák, tisztán, és tisztességesen tartassanak, 

30 5. A parochusnak, meg kell némelykor visgálni, a háznál lévö kápol-
nákot, hogy ha ótt, minden jó rendben vagyoné. Conc. trid sess. 22. 

1043 (jg ^ a z o n ^ szükségen kivül [szükségen ^azon^ fölé írva világo-
sabb tintával. A törlés és javítás későbbi.] 

1 0 4 4 [A latin utalást utólag írta be.] 

1476 



15 Articulus 
Az oltárokrol, oltári öltözetekröl. fejér ruhákrol, 

és a szent edényekröl. 

K Regi szokásé az anyaszent egyházban. oltarokot tartani, a melye-
ken ajánlyák a szent áldozatot.? 

F Ez a szokás az apostoloktol maradot., szent pál arrol emlékezetet 
tészen, az egész szent atyák is ezt a szokást bizonyittyák, 1 Cor. 10. 12. 
hebr. 13. 10. tertul. libr. ad Conjug. Cap. 7. |162b:) st. Iren. libr. 4. Cap. 5 
34. st Cypr. epist. 66. st optat. lib 6. Contr. donatistas. st Chrys. libr 
6. de sacerdo. 

K A régi idökben, miböl voltak az oltárok? 
F. Azt el lehet itélni, hogy az üldözésekkor. vagy fábol, vagy köböl 

voltak. a mint lehetet., mivel abban az idöben a szent áldozatot minde- io 
nüt ajánlották, ahol alkalmatoság adatot., a negyedik saeculumban 
válogatás nélkül áldoztanak., akö, vagy afa oltáron, st Gregorius. de 
Nyss. emlekezetet tészen a kö oltárrol, orat.supr. baptis. Je. Chr. szent 
athánasius pedig a fa oltarrol. epist. ad solita de már régi idöktöl 
fogvást, tsak kö oltáron szabad áldozatot tenni, 15 

K Miért rendelte az anyaszent egy ház. hogy az oltárok köböl 
legyenek.? 

F Mert az oltár akristust jelenti, aki is aszent irásban négy szegeletü 
könek neveztetik. 

K Régi szokásé az oltárok alá. reliquiákot tenni? 20 
F. Annak kezdetit nem tudgyuk. hanem azt tudgyuk hogy ez a 

szokás. közönséges volt. a negyedik saeculumban, st. hier. Contr. vigi-
lan. st aug. libr 20. Contr. faust.Cap. 21. ami pedig leg elöbször adhatot 
erre okot. 1. a szent jános látásiban olvasuk. hogy az oltár alat látta a 
martyrok lelkét, apoc. 6. 9. 2. a szükség, mivel az üldözésekben. kénsze- 25 
ritettek. misét szolgáltatni,1045 a föld alat valo helyekben. a mártyru-
mok temetésin. 

K Régi szokásé az anyaszent egyházban, egy nehány.1 0 4 6 |163a:| 
oltárnak lenni egy templomban.? 

F A görög templomban tsak egy olüir vagyon., mivel napjában tsak 30 
egy misét mondanak, mindenik templomban, szent Ambrus a nénnyi-
nek irot leveleiben erröl emlékezetet tészen, A nagy szent Gergely. 
palládius püspöknek irot levelében, a ki is tizen három oltárt tsinálta-
tott volt egy templomban, arra inti, hogy gondviselésel legyen. azokra 
a papokra, kik azoknak az oltároknak fognak szolgálni. 35 

K A kö táblák. mellyeket a püspök szenteli meg, hogy azon ajánlyák 

1045 szolgál<ta>tatni, 
1046 r ^ ] a p a i j a n o r s z o : oltárnak] 
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a szent áldozatot; az ollyan hellyeken ahol meg maradando szentelt 
oltár nintsen. régen vannaké azok szokásban, 

F A deák anyaszent egy házban azok a szentelt kövek. igen régen 
vannak szokásban. ahetedik saeculumban., avenerabilis Béda, erröl 

5 emlékezetet tészen. histo libr 5. Cap 11. 
A görögök. nem élnek ollyan hordozhato kö oltáral, hanem a helyet. 

nagy Cérémoniával szentelnek nálok. ollyan ruhákot. a melyeket ab-
rosz formára. el terittik. a hol misét akarnak mondani. azokot a szentelt 
ruhákot ök nevezik. Antiminsia ez a szokás igen régi a görög anyaszent 

io egy házban. Cardin Bona. liturg. libr. 1. Cap. 14. 
K Az abrosz, melyet leteritenek az oltarra, a Corporale, a kehely, 

a paténa, az oltári eszközok, mind ezek régen vannaké szokásban az 
anyaszent egy házban? 

F. Mind ezek igen régtöl fogva vannak szokásban. hanem tsak 
15 abban eset változás, hogy az elött más féle formájuak1047 [163b:] 

voltanak. Cardin. Bona. liturg. libr. 1. Cap 25. 
K Régi szokásé virágot tenni az óltárokra? 
F. A régi idökben az oltárokra edényekben virágot nem tettek, és 

a nem régi szokás hogy tésznek, sok számtalan régi nevezetes templo-
20 mokban most sem tesznek, de az oltárra, és az oltár körül virágot 

hinteni, arégi szokás, szent agoston erröl emlékezetet tészen. de Civit 
dei. Cap 8. libr 22. le is irja a tsudát melyet tett az Isten egy emberel, 
a ki egy virágot le vévén az oltárol, ahol volt a szent István elsö mártyr 
réliquiája, és azt a virágot egy betegnek a fejére tévén. a beteg meg 

25 gyogyult. szent ágoston. meg akarván pedig mutatni, hogy a szent 
István esedezése által lett volna az a tsuda, azt fel teszi, hogy a beteg 
meg gyogyulván, és meg térvén, mindenkor ezek a szók voltanak a 
szájában, uram Jesus, vedd hozzád az én lelkemet, noha a beteg nem 
tudta. hogy szent István mondotta volna leg elöbször ezeket a szokot. 

30 lehetneé hitelt nem adni illyen nagy szent bizonyitásának. 

16 Articulus. 
A Miséhez valo öltözetekröl, a mellyeket a püspökök, 
a papok vesznek magokra, és azoknak régiségekröl. 

K Püspökök, és apapok miért vesznek magokra más féle köntöst, 
a misekor. mint a magok rend szerént valo köntösök? 

F A régi idökben, hasonlo formáju köntösökben szolgáltak az oltár-
nál a püspökök a papok, és adiaconusok, mint a mellyeket viseltek rend 

1047 [A lap alján és feljebb is, a sorok végein tollpróbaszerü tollvo-
nások.] 
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szerént, mind azon által. atisztaságnak és a tisztességnek kedviért, más 
köntöst1048 tartottak az Isteni szolgálatra, a mely drágáb volt. hogy ha 
pedig [164a:] most nagy külömbözes vagyon a Mise mondo öltözetek 
közöt, és a közönségesen valo öltözetek közöt, az, az oka, hogy a 
világiak meg változtatták a köntösök formáját, de az anyaszent egy ház 5 

azt a régi formát meg tartotta, noha abban is1049 lett valamely változás. 
Cardin. Bona. lyturg. libr 1. Cap 24. 

K Jó, és ditséretes szokásé az Isteni szolgálatra. különös köntöst 
tartani? 

F. Azt tiszteletes dolognak tarttyák. amidön a fejdelmek bizonyos 10 

Cérémoniákban, arra rendeltetett köntösököt vesznek magokra, és 
amidön atanáts urak, nagy palástokban mennek atanátsban,1050 hogy 
lehetne azt rosznak tartani, ha az Isteni szolgálatban. különös köntöst 
vesznek fel, az Isten maga parantsolta volt1051 az ó testámentumban, 
hogy az Isteni szolgálatkor, a papok különös köntöst vegyenek magok- 15 

ra, ez a szokás az anyaszent egy házban mindenüt mindenkor meg volt, 
valamég a protestánsok azt el nem hagyaták némely helyeken, mivel 
mindenüt el nem hagyathatták, de sött még ángliában is meg vagyon 
ez a szokás. azok közöt, kik az anglicána liturgiát követik. 

K Miért változtattyák. annyiszor a szint. az oltári öltözetekben.? 20 

F A szinek meg jelentik nékünk, hogy azon anapon mitsoda innepet 
üll az anyaszent egy ház, tudni illik, a fejér szin, jelenti akristus titkai-
nak innepét, és a szüzek1052 [164b:] Innepeit, a veres a mártyrumokot, 
a viola szin, a penitentzia tarto napokat, a fekete. a halottakért valo 
szolgálatot, a zöld szin, vasárnapokra, és más közönséges napokra 25 

valo, 
K Mitsoda hasznát vették az elött annak az oltári köntösnek., a 

melyet pluviálénak nevezik? 
F. Az ollyan köpenyeg volt, melyet esös idökben aprocessiokban 

vették fel, azután azokot drága matériákbol kezdék tsinálni, ugy annyi- 30 
ra. hogy végtire. Ceremonialis öltözetté lett. 

K A papi Casula regenten ollyan formáju volté, mint mostanában? 
F. Nem, mert egészen kerekdéd volt, hanem aközepin volt a hasittás, 

apap azon vetette anyakában, valamint mostan, ugy hogy a karját.,1053 

1048 köntöst [Szóvégi r-t utólag, a törlés után írta be;] <volt rend) 
tartottak^az) az [törlés a sor elején.] 

1049 is [Beszúrás.] 
1050 atanátsban, [Szóvégi a - megkezdett hosszú szárú betűből javít-

va.] 
1051 parantsolta volt<,) az ó testámentumban, 
1052 [A lap alján két tollvonás.] 
io53 kar<jan)ját., 

1479 



és egész testét bé fedte, sok hellyeken láthatni még illyen régi Casulákot, 
régenten pedig közönségesen viselték azt. atöbb köntösön felyül. arégi 
formáju Cásula., egy nehány. Ceremoniára ada1054 okot, a melyét még 
mostanában is meg tarttyák. 

5 1. Az elött, mikor apap a Confitéort mondotta., az egész Casula le 
volt botsátva, hanem akor türték fel akét karjánál, midön az oltárhoz 
fel ment. és a mánipulát is akor adták abal karjára, valamint most is, 
tsak akor adgyák a püspököknek a karjokra. Bona. liturg. libr 1. 

2. A Casulának nehézsége miat, a pap nem emelhette jol fel szabado-
io san a kezeit. hanem fel kelletet emelni a105S [165a:] a Casulát., innét is 

jött az a szokás. hogy midön a pap akristus testét fel mutattya. a 
Casulát fel emelik. Cardin Bona. ibid. 

A Görögöknél most is szokásban vagyon az illyen régi1056 Cásula, 
a latinusok, azt lassanként az alkalmatoságnak kedviért a két oldalát 

15 fel hasitották, és aprodonként. addig hasitották, hogy ollyan formáju 
lett, a mint mostanában láttyuk., az anyaszent egy háznak minden 
parantsolattya nélkül. 

17 Articulus. 
A Szent Mise szolgáltatásának, napjairol. és oráirol. 

K Mitsoda napokon kell szolgáltatni amisét? 
F. 1. A bizonyos hogy a kristus ugy rendelte a mise áldozattyát, hogy 

20 az anyaszent egy házban azt világ végiig ajánlyák. 
2. Azt el hihetní hogy a jérusalémi anyaszent egy házban,1057 mellyet 

az apostolok fundalták. a szent lélek le szállása után, misét szolgáltat-
tak minden nap, mivel szent lukáts ezeket, mondgya, Az Apostolok 
minden nap egyenlö akarattal. a templomban mennek vala, és a házaknál 

25 a kenyeret meg szegvén. act. 2. 42. 46. meg fellyeb azt mondgya. hogy 
ahivek foglalatosok valának. a kenyérnek meg szegésiben, és a könyör-
gésben. a világosan ki tettzik, hogy szent lukáts, a kenyérnek meg 
szegésin, az oltári szenttséget érti, elhihetní tehát azt, hogy az apostolok 
aházaknál minden nap áldoztanak. 

30 3. Azt tudgyuk a szent Irásbol, és atraditiobol., hogy ahivek1058 

|165b:| minden vasárnapon. öszve gyültenek. a szent áldozatra, hason-

1054 ada [Beszúrás.] 
1055 a [165a:] <zeit.> a Casulát., 
1056 r^gj [Későbbi beszúrás.] 
io57 egy házban, [ban - beszúrás.] 
1058 [A lap alján két tollpróbaszeríi tollvonás.] 
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lot kell mondani az innepekröl. a melyeket sokat közüllök, az aposto-
lok rendelték, act.20. 6.7.8. 

4. A mi pedig aközönséges napokot illeti,1059 azok iránt az anya-
szent egy ház rend tartása nem volt mindenüt. egyenlö, vannak ollyan 
templomok. mondgya szent ágoston, ahol minden nap ajánlyák a szent 5 

áidozatot, vannak meg ollyanok a hol tsak szombaton, és vasárnapon., 
másokban pedig tsak vasárnapokon, azt is utánna teszi, hogy mindenik 
anyaszent egy háznak. amaga rend tartását kel ez iránt követni. epist 
118. ad janua. a görög anyaszent egy házban nagy böjtön. tsak szomba-
ton, és vasárnapon mondanak misét. a médiolánumi templomban soha ,0 

sem mondanak misét, a nagy böjti péntekeken. de másut mindenüt 
mondanak az egész deák anyaszent egy házban. minden nap. nagy 
pénteken kivül, a régi klástromokban az elött, tsak vasárnapokon. és 
innep napokon mondottak misét., ezt a szokást sokáig tartották. char-
tusiánusok, az illyen rend tartások. meg változhatnak. kinek, kínek, '5 
szent ágoston szerént. a maga anyaszent egyházának szokását kell 
tartani, rosznak nem tartván amásét, de a mi ez iránt bizonyos, és a mi 
mindenüt szokásban volt. a, hogy vasárnapokon, és innep napokon. a 
mise szent áldozattya meg volt. mind ebben, mind más sok dolgokban 
is. aprotestánsok., el távoztanak az apostolok rendelésitöl, és az egész 20 
anyaszent egy ház. tartásátol. mivel ök. esztendöben. tsak négy szere 
rendelték az ur vacsoráját, noha azzal ditsekednek. hogy ök tsak a szent 
irásal tartanak. Cardi bona liturg, libr 1. Cap 14. de mind ebben, mind 
más sokakban azal ellenkeznek1060 [166a:] 

K Egy nehány miseket szolgaltatni egy templomban napjában, régi 25 
szokásé a? 

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, ez igen regi szokás a görög anyaszent 
egy házban. 30 

Egy nehány miséket mondani mindenik templomban, ugyan egy 
oltáron, vagy atöbb oltárokon, az igen régi szokás a deák anyaszent egy 
házban. és leg gyakrabban ugyan egy pap is mondotta azokot a misé-
ket, valamint mostanában láttyuk karátson napján, de régenten, a nem 
volt közönséges, hogy mindenik pap különösön mondgyon misét, leg 35 
aláb vasárnapokon, és innep napokon. hanem mindnyájan együt aján-
lottak a szent áldozatot, vagy apüspökel, vagy a papal, aki a nagy misét 
mondotta, erröl példát látunk, midön püspököt, vagy papot szentelnek, 

1 0 5 9 illeti,<k,> azok iránt 
1 0 6 0 de mind ebben, mind más sokakban azal ellenkeznek [Később 

írta be a lap aljára, a latin utalás után.] 
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mivel az ujj püspök, vagy az ujj pap, együt mond misét azzal, aki ötet 
fel szenteli. Cardin. Bona liturg. libr 1. Cap. 14. et 18.1061 

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 apostolok hagyása szerént, a kristushoz 
valo tiszteletre nézve, hellyesnek itélte aszent áldozatot reggel éhomra 
ajánlani,.1062 eképpen is1063 tselekedet mindenkor az anyaszent egy 
ház, s. aug. epist. 118. ad janua. s. basil. hom. 1. dejejunio. mind azon 
által, az elött, sokáig szokásban volt., hogy nagy tsö-1064[166b:|törtö-

io kön. misét mondottak estve étel után, hogy azon anapon, egészen1065 

azt tselekedgyék, a mint a kristus tselekedet. Conc. carthag. can. 48. 
Anno.1066 397 

Ezen traditiora valo nézve, hogy éhomra mondgyák a misét, a mise 
szolgáltatásának is ideje orája,1067 hol eléb, hol hátrab eset, ahoz 

15 képést, a mint az ételnek ideje eléb, vagy hátráb volt, de rend szerént 
a nagy misét. tertia után mondották. az az, kilentz ora után, regel, a 
rend 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 vetsernye után ettek. a vetsernyét 

20 pedig ött, vagy hat orakor mondották. A mostani közönséges szokás 
pedig a, hogy hajnaltol fogvást, délig lehet kis misét mondani. 

18. Articulus. 
Hogy mitsoda készülettel kell lenni azoknak, kik misét 

mondanak. 

K Mitsoda belsö képpen valo készülettel, és szenttségünek kell 
annak lenni, a ki mísét mond? 

F. Mint ollyan szenttségü embernek, akí akristus hellyét tarttya, és 
25 képit viseli, avallásnak leg nagyob dolgában, hogy ha az ó testámen-

tumban szentnek kelletet annak lenni, aki a sánctuariumban lévö oltá-
ron füstölököt égetet, és akí akenyereket az asztalra tette., mivel az irás 
azt mondgya. hogy a papoknak szentül kell magokot viselni, mert ök 

1061 [A latin utalás mellé beírta: heja vagyon] 
io62 ajánlani,. [Második a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
io63 [s [U(5iag0S beírás a szóközbe.] 
io64 rA lap alján egy tollpróbaszerű tollvonás és beírás: ma szent 

Mátyás] 
io65 egészen [en - beszúrás.] 
1066 Aö. [Rövidítésjellel.] 
1067 orája, <hog> hol 
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ajánlyák atemjént, és a kenyereket, annak okáért szentek legyenek levit. 
21. 6. annál nagyob szenttségünek, és nagyob készülettel kel hát annak 
lenni, aki [167a:] aszenteknek szenttyét ajánlya, akinek szolgálattya 
fellyeb valo az angyalok szolgálattyánal, 

Mind azon által, akar mely nagy légyen ez aszolgálat, de azt halan- 5 

dó, és vétkes embereknek kell végben vinni, az ís bizonyos hogy az 
Isten,1 0 6 8 nem kivánnya azt apüspököktöl, és a1 0 6 9 papoktol. az ollyan 
tekélletes1070 szenttségüséget, hogy a botsánando vetkektöl is mentek 
legyenek, mert ha, az ugy volna, senki pappá nem lehetne, de leg aláb. 
hogy a szent áldozatot méltán ajánlhassák, ne legyenek ragaszkodásal. 10 

a botsánando vétekhez, hanem tellyeségel. a krístushoz kaptsollyák 
magokot. és buzgoságal ohajttsák a menyet. az ollyan papok, kik 
siettségel. és hamarságal mondgyák a misét, meg mutattyák azzal. hogy 
tsak testi képen tselekeszik. a mit tselekesznek, az ollyanok nagy száma-
dásal tartoznak, de még nagyobbal tartoznak az ollyanok. kik tisztáta- 15 

lan lelkí üsmérettel mérnek a szent oltárhoz járulni, az anyaszent egy-
ház azt kivánná, hogy azok kik misét mondanak, meg tartották volna 
a kereszttségi ártatlanságokot. mind azon által, meg engedi, hogy 
pappá szenteltessenek azok, kik azt elvesztvén, helyre hozták igazán 
valo penitentzia tartásokal, s. Chrysos. de sacerd. 20 

19 Articulus. 
Hogy mitsoda készülettel kell jelen lenni a misén, és 

hogy, mellyik a leg jóbb modgya a mise halgatásának. 

K Mitsoda készülettel kell jelen lenni a Misén? 
F Azt hittel, bizodalommal, és tisztelettel kell halgatni. [167b:] 
Hittel, mert tsak egyedül a hit által, láttyuk azokot a nagy titkokot. 

melyeket ótt imádunk. 
Bizodalommal, mert semmi nem índithattya jobban a bünöst a 25 

bizodalomra, mint a, hogy láttya. a kristust, hogy maga ajánlya magát 
érettünk az attyának. 

Tisztelettel, mert ez a vallásnak, legg szentebb tselekedete, mivel a 
kristus ótt magát ajánlya az Istennek, nékünk is kell ajánlanunk a 
kristust a pap kezei által, és magunkot is kell ajánlani akristusnak, ót 30 

azért vagyunk jelen, hogy az ur haragját meg engesztellyük., kegyelmét 
kérjük, örökös urunknak vallyuk,1071 jó téteményiért hálákot ad-

1068 az i sten, (a szenttség mellet,) nem kivánnya 
1 0 6 9 a [Beszúrás.] 
1070 tekélletes ^szenttségüek legy^ szenttségüséget, 
1 0 7 1 vallyuk,<k> [fc-«-ből javítva.] 
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gyunk, mind ezek arra köteleznek minket, hogy igen nagy tisztelettel 
legyünk a mise alat. 

K kitsodák azok, kik ezen tisztelet ellen vétkeznek, a Mise alat.? 
F. 1. Azok, kik ót botránkoztato képpen vannak jelen, kik ótt nem 

5 helyesen viselik magakot., nevetnek, beszélgetnek,1072 ide, s'tová te-
kéngetnek illetlenül, magokon ruhájokot igazgattyák, 2. azok kik. 
halálos vétekben lévén, se a penitentzia tartásra, se a meg térésre 
szándékok nintsen. 

K Mitsoda formában kell a misét halgatni? 
10 F. A kis misét térden kell egészen halgatni, a két évangyéliumon1073 

kivül, az énekes mise alat. jobban nem lehet tselekedni, mint a Cléricu-
sokra vigyázni, fent állani, mikor azok fent állanak. le ülni mikor le 
iilnek, és le térdepelni, mikor le térdepelnek, mind azon által. a ki 
mindenkor térde-(168a:]pelni akar, ditséretes dolgot tselekeszik. 

15 K Miért mondod azt, hogy azok nem tisztelettel halgattyák a misét. 
akiknek meg térésre valo szándékok nintsen.? 

F Mert az ollyanok két szinüek, és hazugok, mivel külsö képpen 
azért mennek oda, hogy az Istent ditsérjék, és kegyelmit nyerjék, mind 
azon által, belsöképpen azö szivek ezekel meg nem egyezik,1074 és nem 

20 is azért mennek oda, hogy meg engesztellyék az Istent, hanem hogy még 
haragra ingerellyék, 

K Miért1075 kénszeritti tehát az anyaszent egyház. a bünösököt 
hogy a misére mennyenek.? 

F. Az anyaszent egyház, arra kénszeritvén öket. azt is elejekben 
25 adgya, hogy ótt híttel, alázatoságal, és töredelmeségel kell jelen lenníek. 

Magyarázat. 
Mint hogy az anyaszent egy ház. nem itélheti a szivet. hanem akülsö 

maga viselésröl tehet itéletet a belsöröl, azért oly tellyeségel is akarja 
30 hogy a misét hittel és tisztelettel1076 halgassák, hogy tilttya a papoknak 

a misét el mondani, hogy ha azok, a kik ót jelen vannak, meg nem 
mutattyák. külsöképpen is, hogy nem tsak testben., de lélekben. és szivel 
vanak jelen1011 jelen lévén, szentfigyelmeteségel. Conc. trid. sess. 22. de 
sacrifici missaerdecretum. 

1072 beszélgetnek, (im.) ide, s'tová [Törlés a sor elején.] 
1073 évangyéliumon [ű-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1074 meg nem egyezik, ( n ) és nem is 
1075 Miért [í-e-ből javítva.] 
1076 tisztelettel [Első l-sz-ből javítva.] 
1077 vanak jelen [Kereszttel jelölt beírás a latin utalás alá;] jelen 

lévén, ^azt halgattyák) szent figyelmeteségel. Conc (18 et) [?] [:beszú-
rás.] ^sess. 22.) trid. sess. 22. 
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K Az ollyan bünös, a kinek még a penitentzia tartásra szándéka 
nintsen., de a ki arra kegyelmet kér az Istentöl, az illyen1078 [168b:] 
vétkeziké mikor illyen szándékal halgattya a misét? 

F Távul légyen hogy vétkeznék, söt még ditséretes dolgot tseleke-
szik, ugyan azt is kellene tselekedni minden bünösnek, a ki a misére 5 
megyen, erre is inti öket az anyaszent egy ház. hogy meg térésre valo 
kegyelmet kérjenek1079 

K Mit 1 0 8 0 kell tekénteni, a mise halgatásában.? 
F Ugyan azt kell tekénteni, amit az anyaszent egy ház, a midön ezt 

a szent áldozatot ajánlya. 10 
Magyarázat. 

A Mise, amint már 1 0 8 1 azt gyakorta meg mondottuk, ugy a nép 
áldozattya. valamint apapé, szükséges tehát, hogy a nép azt halgatván, 
és azt ajánlván. a pap által, ugyan arra 1 0 8 2 figyelmezen, valamire a pap 
figyelmez 15 

Azt már meg mondottuk., hogy az anyaszent egyház ezt az áldoza-
tot. négy végre ajánlya., 1. hogy az Istent azzal. örökös tisztelettel 
tisztellye, 2. hogy hálákot adgyon néki minden jó téteményiért, 3. hogy 
bocsánatot kérjen büneiért, 4. hogy kegyelmit kérje, az élö, és a meg 
holt hivekre, illyen szándékban kell lenni mind azoknak kik jelen 20 
vannak ezen az áldozaton. 

K Mitsoda imádságot kell mondani a mise alat? 
F. Tsak a misét halgassák tisztelettel, bizodalomal, hittel, és hogy 

meg egyesülvén apapal, ö véle együt ajánlyák a szent áldozatot. arra 
avégre a melyre az anyaszent egyház ajánlya, és azt kérjék1083 közönsé- 25 
gesen az Istentöl akristus által., a mit apap kér, azt mondhatni hogy 
ez elegendö, midön illyen szándékban vannak., minden imádság jó és 
hasznos, tsak hittel legyen. de az anyaszent egy ház szándéka a, hogy 
belsö 1169a:] képpen. minden imádságokban. és Cérémoniákban apa-
pot kell követni, mert a misében minden közönséges, a pap. és a nép 30 
közöt, 

1 0 7 8 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírás: Mászor töbet] 
• 079 hogy meg térésre valo kegyelmet kérjenek [Utólag írta be.] 
íoso Mit<(e^ [f-r-ből javítva.] kell (vigyaz^ tekénteni, 
1 0 8 1 már azt [r-z-ből javítva.] 
1082 U g V a n arra ( t e ) [Törlés a sor végén; új sor elején:] kénttsen, 

figyelmezen \figyelmezen - kénttsen alá írva; a kénttsen szórészt nyilván 
elfelejtette törölni;] valamire a pap <teként.) figyelmez [a javítások és 
a törlések későbbiek.] 

io83 Jcérjék [Első k - javítva.] 
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Magyarázat 
A Nép a Chorusal együt énekelheti az introitust, akyrieleísont, a 

Gloriát, a gradualét, a Crédot, offertoriumot, és a sanctust, a nép 
minden imádságira a papnak, az áment feleli, az Epistolát, és az Evan-

5 géliumot a nép oktatására olvassák, aki is fent álva halgattya, az 
imádságokbol1084 ís ki tettzik hogy a nép a pappal együt ajánlya a szent 
áldozatot., azért akiktöl meg lehet, igen hasznos hogy kövessék apapot, 
az imádságokban, akiktöl pedig ameg nem lehet., leg alább. lélekben 
meg egyesullyenek apapal. 

20 Articulus. 
A Misének rendiröl. közönségesen1085 

10 K Hány részben vagyon osztva a Mise? 
F. két részben, az elsö, melyet az elött a Catechuménusok miséjének 

nevezték, mert1086 akor a Catechuménusok jelen lehettek, ez az elsö 
rész magában foglallya mind azt, valamit mondanak a Crédoig s. aug 
serm. 237. de temp. 

15 A második rész, melyet a hivek miséjének nevezték, mert tsak ahi-
veknek volt szabad jelen lenni, ez a második rész, magában foglallya 
mind azt, valamit mondanak a Credotol fogva, mind végig.1087 [169b:] 

K A régi idöben tsak a Catechuménusoknak volté szabad jelen lenni 
az elsö részin a misének? 

20 F Az anyaszent egy ház meg engedte hogy nem tsak ök, de a 
penitentzia tartok,1088 azexCommunicátusok. ésmég a hitlenek isjelen 
lehessenek. ezen az elsö részin a misének, mert mindenkor tanitások 
valának, de mihelyt vége volt atanitásoknak., mind ezeket ki küldötték 
atemplombol, a diáconus fel szoval mondotta. sancta, sanctis, foris 

25 Canes, a szent dolgok a szenteket illetik, az ebek ki mennyenek, vala-
mint a kristus mondgya. hogy nem kell a szent dolgokot. az ebeknek 
adni. és valamint az apocalypsisben is vagyon., kivül ebek, és varáslok, 
és szemtelenek, és gyilkosok, és bálvány imádok, és mind aki szereti, és 
tselekeszi a hazugságot, 22. 15. 

30 K Mi foglaltatik a Catechuménusok miséjében? 

1084 imádsá^gbol^gokbol 
1085 közönségesen [Később írta a cím mellé, világosabb tintával.] 
1086 mert [mértből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1087 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások; feljebb is van egy 

tollvonás.] 
1088 penitentzia tartok.^at.^ az 
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F Az íntroitus. kyrieeleyson.,1089 a Gloria in excelsis, a Collecta, 
epistola, graduale, évangyélium, 

K Mi foglaltatik ahivek miséjében? 
F A Credo, az offertorium, akéz mosás, az imádságok, mellyeket 

secretáknak nevezik. a praefatio. sanctus, a Canon. a mely egy nehány 5 

imádságokbol áll, a Consecratio, a Mi atyánk, az osttyának meg szegé-
se. az agnus dei, a Communio, a hálá adás. a Communio után. mind 
ezeket az imádságokot ollyan Cérémoniák követik. a melyek igen 
szépek, és régiek. 

K A misének rendi ollyané a görögöknél, mint 1 0 9 0 a latinusoknál? ,0 

[170a:] 
F. mind egy a föveb részeiben, a miben külömbözik. a nem essentia-

lé. példanak okáért. az imádságok nem ollyan rendel vannak mint 
nálunk, mind azon által meg egyeznek a miéinkel. mind egy végre 
tzéloznak, de nálok, valamint nálunk, vagyon offertorium. Consecra-
tio, Communio. ami atyánk, az élökért. és a holtakért valo imádság, 15 

az szentekröl emlékezetet tésznek, a Credo, az évangyélium, és más 
egyéb velünk meg egyezö imádságok. a melyeket meg lehet látni az ö 
lyturgiájokban, nékik szintén ugy vannak oltári öltözetek, és annyi 
Ceremoniák, valamint nálunk. 

K Régieké azok az imádságok, amelyeket mostanában mondanak 20 

a misében? 
F Igen régiek,1091 aleg régieb szent atyák, le irván hogy mitsoda 

formában ajánlották a szent áldozatot. az ö idejekben, mostan i s 1 0 9 2 

azon rend tartás vagyon. s. justin. apolog, 2. azoknak régíségeket meg 
lehet látni. a szent. basilius, és szent chrysostomus lyturgiajiban. Car- 25 

din. bona. lyturg. a mely lyturgiával élnek a romai anyaszent egyház-
ban. szintén ollyan régi, a mely liturgiával élnek. mediolánumban. a 
szent ambrus templomában, külömbözik aromaitol, és igen régi, ugyan 
szent Ambrus miséjének is nevezik, mert azt tarttyák. hogy szent amb-
rus a misét ugy mondotta. 30 

1089 kyrieeleyson [eleyson első e-je beszúrás; >^('-ből javítva.] 
1 0 9 0 mint [mindből javítva.] 
1091 régiek, ^ l^ aleg régieb 
1 0 9 2 mostan is ^hasonlo^ azon [azon (hasonlo^ fölé írva.] 
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