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[2b: üres] [3a:] Esztendö által valo vasárnapokra, és legg fovebb 
Innepekre rendeltetett Epistolaknak, és Evangyéliumoknak, kérdé-
sekel, és feleletekel3 valo magyarázattya. 

PÜNKÖSD U T A N VALO 6MK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Minden jó erkölttsöknek Istene, akitöl származik avaloságos jó, 
5 hinttsed sziveinkben szent nevednek szeretetét, és gyarapits meg 

minket abban a gondolatba. melyet avallás ád, ugy hogy foganatosá 
tévén azt a jót, melyet belénk adtz, meg is tarttsad aztajót. fel ger-
jesztvén bennünk, az áitatoságnak buzgoságát, ami urunk. J. k. 

Epistola. 
Szent pál. rom 6. 3. 

Nem tudgyatoké, hogy valakik meg kereszteltettunk a kristus Jésus-
10 ban, az ö halálában kereszteltettünk meg, mert el temettettünk véle 

együt akereszttség által ahalálban, hogy a mint akristus fel támadot 
halottaibol. az Attyának ditsösége által. ugy mi is az életnek ujsá-
gában járjunk, mert ha bé oltattunk az ö halálának hasonlatosága 
szerént, a fel támadásban is ugy leszünk, azt tudván hogy a [3b:] mi 

15 régi emberünk, véle egyetemben meg feszitetett, hogy el rontassék 
abünnek teste. és többé ne szolgályunk abünnek, mert aki meg holt, 
meg ígazult a büntöl, ha pedig meg holtunk akristusal. hiszük: 
hogy együt is élünk akristusal., tudván hogy a kristus halottaibol 
fel támadván, már meg nem hal., ahaláltöbbéörajta nem uralkodik, 

20 mert hogy meg holt abünnek, egyszer holt meg,: hogy pedig él, az 
Istennek él, igy álittsátok ti is magatokot, meg holtaknak abünnek, 
élöknek pedig az Istennek, a mi urunk Jésus kristus által. 

3 feleletek<(nek)el [el <nek) fölé írva.] 
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Magyarázat 

K. Mitsoda a kristusban. és az ö halálában valo kereszttség ? 
F A kristusban valo kereszttség a. hogy meg legyünk keresztel-

kedve. azon kereszttségel. amelyet rendelt, hogy ö benne hidgyünk, 
ö hozája ragaszkodgyunk, és véle meg egyesüllyünk, az ö halálában 

5 valo kereszttség a, hogy meg halyunk avéteknek, valamint ö meg 
holt, az Ádám életének, valamint szent pál mondgya, el temettettünk 
véle együt, akereszttség által, ahalálban. mert a kereszttség elönkben 
adgya az ö halálát, és el temetésit, valamint hogy ö holtan szállot 
akoporsoban, és elevenen jöt ki abbol., ugy az ember is akereszttség-

10 nek vizében, bünösön mégyen, és abbol ki kél mint igaz, és Isten fia, 
ugyan ezt is jelentette az elött, akereszttségnek Ceremoniája, a midön 
egészen avizben meritették azt, akit kereszteltek, [4a:] és onnét 
mindgyárt ki vonták, a véteknek meg halni a, hogy azt el hagyuk,4 

annak ellene mondgyunk, meg menokedgyünk a vétek birodalma 
15 alol. valamint hogy a kristus fel támadván, el hagyá halando5 

életét, és meg szabadult ahalál birodalma alol. 
K. Mit tésznek ezek a szók, a mint akristus fel támadot, az Atyának 

ditsösége által, ugy mi is ez életnek ujságaban járjunk? 
F Ezek a szok azt teszik, hogy valamint akristus halottaibol fel 

20 támadot, ugy mint ember, az Atyának hatalmával, és hogy tölle, 
ditsöséges, tsendes, szenvedhetetlen. és halhatatlan életet vett, mi 
is meg halván a véteknek, a kereszttség által, új életbe kel járnunk, 
a mely anyira külömbözék a vétek, és az ó ember élettyétöl, valamint 
a fel támadot kristus élettyo külömbözék az ö halandó élettyétöl, 

25 egy szoval. az uj életben valo járás, nem más, hanem hogy az igasság-
ban., a felebarati szeretetben, és Istenesen élyünk, és hogy többé 
ne más igazgassa szándekinkot, beszédinket, és tselekedetinket, 
hanem az Isten törvénye, és az ö akarattya, és az ö lelke légyen élete 
életünknek, és igy nem követtyük többé, az ó ember akarattyát, 

30 hanem az ujjét, aki is akristus. 
K. Magyarázd meg nékünk ezeket aszókót, mert ha bé oltattunk 

az ö halálának hasonlatosága szerént, afel támadásában is ugy leszünk, ?6 

F Ezek a szók meg mutattyák hogy akristusal meg testesültünk 
akereszttség által, és ö belé oltattunk szoros egyesé-[4b:]gel, valamint 

1 hagyuk, [Javítva: higyükhő\.} 
5 halando [o— fólött áthúzott vessző.] 
6 [Az idézet nincs aláhúzva. ] 
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az oltó ág, afájában, hogy egy test legyünk ö véle, valamint az óltó 
ág, hogy a fájátol veszen életet, a melyben oltatott, ugy mi is akris-
tusban oltatván, és tagjaivá lévén, az ö lelkével kel élnünk, ugy hogy, 
ha részt veszünk, szenvedésiben és halálában, meg ölvén magunkban 

5 a vétket, és atesti kivánságokot, apenitentzia tarto és7 sanyaru élettel, 
azö fel támadásában is részünk lészen. 

K kitsoda az az, ó ember akiröl szent pál mondgya hogy fel feszi-
tetet akristusal. ? 

F Az, arendeletlen természet, aroszra valo hajlandoságunk, amely 
10 velünk ateremtö helyet. ateremtet állatot szereteti, és avilági dol-

gokhoz kaptsol. efeszitetet fel tehát a kristusal, aki is abünös testhez. 
hasonlo testet vévén magára, a mi büneinkel együt akeresztre feszi-
tette, meg érdemelvén nékünk halálával a kegyelmet. hogy avétek 
ellen álhassunk, valamint hogy a fel feszitetet senem mozoghat, 

15 senem mivelhet, ugy a rosz kivánság,8 amely nem egyéb, haneni a ben-
nünk lévö rosz hajlandoság, meg zaboláztatván kegyelmének erejé-
vel, ne légyen többé se mozgása, se tselekedete, a melyekel a vétekre 
vihessen minket, és az Istentöl el válaszon. 

K Mitsoda az a bün és abünnek teste. a melyröl szól az Apostol. 
20 F A nem más, hanem ugyan azon rosz kivánság, mely [5a:] bünte-

tése az elsö ember vétkinek, emagában nem vétek, hanem akor vétek, 
mikor ennek engednek, erre hajlanak, és követik indulatit, ez a vétek-
töl jö, mondgya, atridentinumi gyülés, ezt a kereszttség le nom ront-
tya, az Isten azt bennünk meg hagya. azért, hogy szüntelen az el-

25 len hartzolván, gyözedelmet ís vegyünk. rajta, akristus kegyelmé-
vel., szent pál ezt bün testének nevezi. mert sok féle rosz hajlando-
ságokbol áll, a melyek, minden vétkeknek magjai, azt mondgya tehát. 
hogy az6 ember fel fesziteiet, hogy el rontassék abünnek teste, és többé ne 
szolgállyunk abünnek, az az, hogy magunkban meg ölyük9 a tisz-

30 tátalanságot, és atöb vétkeket, melyek annak tagjai, ugyan ezt is 
tselekeszik amidön el hagyák azoknak tselekedetit, ha azokot meg 
utállyák, az Istenhez valo szeretettböl, és azokért eleget tésznek, 
apenitentzia tartásal. 

K. Mit tésznek ezek a a szók, aki meg holt, meg igazult a bünnek. ? 
35 F Azt. teszik, hogy a ki meg holt rosz kivánságinak, és avilágnak, 

a meg igazult, valamint egy meg holt rab, nintsen már az ura hatalma 
7 és és [Sorvógen ós sor elején.] 
8 kivánság, <nak.) 
9 [Ékezethiba:] olyük 
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alat, ugy egy ollyan keresztyén, aki meg holt a véteknek, akereszttség 
által, meg szabadult, az ördög, és avétek rabságábol,, mind végig is 
kel meg maradni abban a szabadulásban, mert meg halván, valamint 
akristus meg holt, élni is kel néki a kristusal, mivel akristus fel táma-

5 dot, és többé meg nem hal, minékünk sem kel tehát viszá térnünk 
abünre, az után hogy annak ellene mondottunk, nem is kel annak 
többé szivünkben [5b:] uralkodni, ezért is mondgya szent pál, hogy a 
kristus egyszer holt meg abünért, mert magára vette volt, a bünért 
valo büntetést, hogy azt el töröllye, és hogy alolla az embereket 

10 fel szabadittsa, de most élvén, az Istennek éll, Isteni élettel,, és az 
ö élete örökös lészen. 

K. Az Apostol miért akarja hogy magunkot ugy tekénttsük mint 
meg holtakot avéteknek., és mint élöket az Istennek a kristusban, 1 

F Azt akarja még egyszer10megmutatni, hogy ez után nem kel a 
15 véteknek, és arosz kivánságnak uralkodni, mi bennünk, és többé ren-

deletlen kivansági alá ne vessen., meg menekedvén egyszer hatalma 
alol, minden szándékinkot és tselekedetinket az Isten ditsöségire 
kel szentelnünk, és egyedül ö nékie élnünk, álhatatoságal kaptsolván 
magunkot hozája, de ezt akristusban vihettyük végben, aki is ami 

20 fejünk. és közben járonk, akiben oltattunk, és a kiben vagyon ami 
életünk. 

Évangyélium 
szent Mark. 8. 1. 

Azokban a napokban midön ismég sok sereg volna. és nem volna 
mit enniek, egybe hiván atanitványokot, mondá nékik, szanom a 
sereget. mert imé már harmad napja. hogy velem vannak, és nints 

2o mit enniok, és ha éhen botsátom el öket, házokhoz, el fogyatkoznak 
az uton, mert némellyek közüllök meszünen jöttek, és felelének néki 
az ö tanitványi, honnét elégitheti meg ezeket valaki kenyerekkel it 
apusztában, és kérdé öket, hány kenyeretek11 vagyon. [6a:] hét, 
mondának néki, és parantsolá aseregnek, hogy le telepednék a földön, 

30 és vévén a hét kenyeret. halákot adván. meg szegé, és adá atanitvá-
nyinak, hogy eleikbe tennék. és a sereg eleibe tevék, kevés halatska-
jok Í8 vala. azokot is meg áldá, és eleikbe hagyá tenni. ésevének, és 

10 egyszer [g — hosszú /-ből javí tva . ] 
11 kenyeretek [ Jav í tva : kenyerekel-\>a\.\ 
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> 
meg elégedének, és a meg maradot hulladékokbol hét kosárt szedé-
nek fel., valának pedig akik ettek vala, ugy mint négy ezeren, és el 
botsátá öket. 

Magyarázat. 

K. Mit tanulhatunk a mái Evangyéliumban lévö népnek példájá-
5 bol? 

F 1. Azt tanulhattyuk, hogy mitsoda buzgo indulattal. kellene ke-
resnünk akristust, és mind azt, valami avallásra, és ami kötelesé-
ginkre oktathatna. 2. azapélda szemünkre hánya a mi lágyságunkot,12 

amelyel meg tsökenünk mihent valamely akadályt látunk azüdve-
10 ség uttyában, 3 erre apéldára valo nézve, nagyob bátorságal. és álha-

tatoságal kellene járnunk azüdveség uttyában, és nagy örömel, 
mivel ez a nép akristust kisérvén, harmad napig tsak ötet halgatta. 
nem gondolkodván atesti szükségekröl, és tsak a lelki szükségekröl 
foglalatoskodván, a fáradságot anyira szenvedék, hogy tsak nem el 

15 fogyatkozának, hol találhatni hasonlo keresztyéneket ezekhez a 
sidokhoz.? menyin vannak kik aleg kiseb alkalmatlanságtol is tarta-
nak, és tsak hamar el vesztik minden kedveket 

K. kitsodák azok, akikhez az ur, leg több szánakodásal vagyon. ? 
[6b:] F Azok akik meszünen térnek viszá, tudni illik., akik minek 

20 utánna sokáig maradtanak volna a vétekben. és arosz szokásokban, 
az Istenhez viszá térnek, az ilyeneknek, sokal többet kel szenvedni. 
és munkálodni, mint sem másoknak, és több szükségek13 is vagyon 
a segittségre, de bizodalmok is lehet, a midön akegyelemnek indulat-
tyát érzik szivekben. és fel indittya bennek az akaratot, akristushoz 

25 valo meg térésre, és remélhetik hogy a mit el kezdet bennek, el is 
végezi, mi lehet nékik, nagyob vigasztalásokra, mint ezek akegyes 
szók, szánom anépet, ha éhenu botsátom el ölcet házokhoz, el fogyathoz-
nak az uton, niert némellyek közüllök. meszünen jöttek, ezek aszók, 
meg bizonyittyák, hogy mitsoda jóságal veti reájok irgalmas tekén-

30 tetit, hogy meg segittse öket, el fogyatkozásokban. és gyengeségekben. 
K. Mit jelent ahét kenyér. meg szaporitásának nagy tsudája? 
F Jelenti azt a nagy tsudát. a melyel munkálodik akristus. a 

hivekben, akiket táplállya belsö képen. amaga lelkének titkoson 
12 lágyságunkot, [u—i-ből javítva. ] 
13 (segittségek) szükségek [Beszúrás a törlés fölött.] 
14 éhen [h — javítva. ] 
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valo erejével, azt is akarja, hogy szüntelen tsudállyuk, az ö kegyel-
mének el fogyhatatlan gazdagságit, amely mind azokban akik az 
Istené, azokot a jókót miveli, a melyeket ök mivelik, és amely, amaga 
munkáiban., magát, veghetetlen képen meg szaporittya, és valtoz-

5 tattya, ugyan ezért is tartozunk néki örökös hálá adásal, mivel ke-
gyelme nélkül semi jót nem tselekedhetnénk, de azzal nintsen nékünk 
semi se lehetetlen, se nehéz. 

[7a:] K. Mit jelent ahét kenyér., a mely böségel elegendö volt, az 
egész sereg táplálására ? 

10 F Jelenti a szent Léleknek hét ajándékit, a melyek böségel táp-
lállyák. lelki eledelel. az egész világra el terjedet fogadot fiakot, ahét 
kenyérnek ki osztogatása. a melyeket akristus a népnek ki osztogatá, 
nem maga, hanem az Apostoli által, jelenti vilgosan. azta függést, 
a melyben akarja hogy legyenek ahivek. az egyházi szolgáktol., 

15 és apásztori hatalomtol, akik által is osztogattya ki szolgainak. az ö 
kegyelmének, és beszédének kenyerét. és attol igen tarthatunk, hogy 
érdemetleneké ne tegyük magunkot, ehez azlsteni eledelhez, éshogj* 
éhen. el ne veszünk, hogy ha hiven meg nem maradunk ebben a füg-
gésben. és ha alelki eledelt másut keresük, és nem a magunk plébá-

20 niájában. 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 7DIK VASÁRNAPON 

Imádság 

oh' Istenünk akinek rendelése. meg nem tsalatkozik, igazgatásá-
ban, kérünk tégedet alázatoságal, hogy távoztasd el töllünk, mind 
azt, a mi nékünk árthatna, és ad meg mind azt, a mi nékünk hasz-
nos. ami urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál. rom. 6. 19 

25 Ember szerént mondom, ati testeteknek erötlenségéért, mert amint 
adtátok ati tagjaitokot atisztátalanságnak szolgálattyára, és ahami-
sagnak ahamiságra, ugy adgycátok [7b:] most ati tagjaitokat. az igaz-
ságnak szolgálattyára, ameg szenteltetésre, mert midön abünnek 
szolgai voltatok, szabadosok az igazságtol, mitsoda gyümöltsötök 

30 volt. azért akor azokban, a molyeket most szégyenletek, mertazok-
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nak vége ahalál, most pedig meg szabaditatván, abüntöl, az Isten 
szolgailévénpedig, gyümöltsötök vagyon a meg szenteltetésre, végeték 
pedig az örök élet, mert abünnek zoldgya ahalál, az Isten malaszt-
tya pedig azörök élet, a mi urunk Jésus kristusban. 

Magyarázat 
5 K. Honnét jö az a testi gyengeség, amelyre az Apostol vigyáz, 

amidön hivatalunkra oktat ? 
F. A testnek gyengesége, atestnek meg romlásától vagyon, aki is 

oly igen meg romlot, avétektöl fogvást, hogy az embert mint egy erö-
vel viszi aföldi dolgok felé, aki inkáb éll, atest, és érzékenységek 

10 kivánsági szerént, mint sem a lélek kivánsági szerént, a roszat tse-
lekeszi, melyet nem akarja, és ajót nem tselekeszi, amelyet akarná. 

K. Mitsoda értelemel mondgya az Apostol. hogy emberi mód sze-
rént szól, ami testi gyengeségünkért ? 

F Mert nem kénszeritti ahiveket mind arra, amire kénszerithetné, 
lo mivel meg elégszik azzal. hogy tsak anyit tselekedgyenek, az Istenért, 

amenyit tselekedtek avilágért, és anyit az igazságért, amenyit ahami-
ságért, mint ha lehetne [8a:] valami hasonlitást teni aközöt. a mivel 
az Istennek tartoznak, és amit azö ellenségiért tselekesznek, atehát 
akeresztyéni aitatoságnak leg aláb valo gradusa, hogy az Istent ha-

20 sonlo hüségel, és buzgoságal szolgállyák, valamint azvilágot, szolgál-
lyák, ugyadgyák tagjokot az igasságra, valamint azt adták ahamiságra, 
és atisztátalanságra, mind azon által. tsak ez is ritka mostanában, 
de mit lehet többet tselekedni Istenért, mint az, amit a világot szeretök 
tselekesznek a világért, ? azt lehet tselekedni, hogy készek legyünk 

2o mindent el veszteni, és mindent szenvedni, söt még életünket is fel 
áldozni avallásért, és az Isteni szolgálatért,; ezt rend szerént nem tse-
lekeszik avilágért, és avétekért, mivel kitsoda akarna. vétket tsele-
kedni. ha bizonyoson tudná. hogy mindgyárt el veszti minden joszágát, 
vagy életét, az Istenért, és avallásért pediglen. sok számu martyru-

i0 mok elvesztették joszágokot, és óleteket, ugyan eszerént is készek 
tselekedni mind azok, kik azon igyekeznek hogy meg nyerhesék 
akeresztyéni tekélleteséget. 

K. Véteké a mindenkor, a midön valaki atisztátalanságra, és ahami-
ságra adgya tagjait, nem történhetiké ameg, hogy az indulatnak 

15 sobesége ollyan. hogy az el ragadgya erövel gondolatlanul. és szabad-
ság nélkül. 
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F Az elsö indulat, mely meg elözi az okoságot, ma-[8b:]gában nem 
vétek, mert a nintsen hatalmunkban., hanem ha, a mi azt okozhattya, 
mivel, példának okáért, aki azon nem igyekezik amenyiben azal 
tartozik, hogy rosz indulatit. meg zaboláza, vétkes azért az elsö 

5 indulatért, mivel a fel nem indult volna benne, ha magára vigyázot 
volna, és ha az ellen állot volna, számot is ád az elsö indulatokért 
az olyan, aki meg részegszik, és akinek abor el veszi azeszét, mivel 
olyan sok rosz dolgokot tselekeszik részeg korában,15 a melyekért 
vétkes lészen Isten elött, aki vétkezni nem akar, el kerüli az alkal-

10 matoságot, a ki aveszedelmet szereti, mondgya abölts. el is vész 
abban, az elsö indulat tehát magában nem vétkes, hogy ha arra se 
okot, se alkalmatoságot nem adnak, de ezeken kivül vétkes, mert az 
elmének magára kel vigyázni, és az akaratnak. ellene kel állani az 
indulatnak, mihent valamely tagunkal segittyük azt a rendeletlen 

x.5 indulatot, már az, nem elsö indulat, vétek nélkül meg sem lehet, 
szent Thamás tanitása szerént, példanak okáért, a soha sem szabad 
hogy a kézel segittsük aharagot, akár mely hirtelen valo légyen is a, 
hogy valakitmegölyünk, hogy lopjunk, hogy valakivel roszul bányunk, 
se hogy eleget tegyünk valamely [9a:] rendeletlen kivánságnak,16 

20 se hogy a szemet ollyanra fordittsuk. a mi kisérthetne, sefüleinket 
arosz beszédek halgatására, se nyelvünket, hogy valakit meg szol-
lyunk, vagy szidgyunk, és igy atöbbi, mivel akár mely nagy légyen 
is az elsö indulat, de mind ezek tilalmasok, az Apostol azt hagya né-
künk, hogy meg ne engedgyük avétek uralkodását, az az, arosz ki-

25 vánságét, ami halando testünkben, és hogy ne engedelmeskedgyünk 
arendeletlen kivánságoknak. rom. 6. 12. 

K. Miért nem szabad avétekre adni tagjainkot? 
F Mert akereszttség által. akristus tagjaivá lettünk. az Apostol 

szerónt, és a szentLéleknek templomivá, az Isten vérin váltattunk meg, 
30 nem vagyunk tehát mi magunké, hogy azt tselekedhesük testünkel, 

és tagjainkal., amit akarjuk, mind azok, az Istennek szenteltettek, 
ebben a szenttségben, 1 cor. 6. 15. 19. 20. azért szoros köteleségel. 
tartozunk az Istent ditsóiteni, és azon Apostol szerént, ötet testünk-
ben, és lelktinkben hordozni, mivel mindenik az övé, hogy ha másra, 

35 és nem erre avégre élünk atestel. és atagokal. a rendeletlenségre,, 
és a vétekre. tzélozunk. 

15 korában, [b — 17-ből javítva.] 
16 [Ékezethiba:] kivánsagnák, 
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K. Hogy kel az igazságra adni atagokot. ? 
P ugy hogy azokal. tsak az Evangyelium szerént kel élni, kövestik 

akeresztyéni jó erköltsöket, és mivellyükajótselekedeteket, példának 
okáért. arosz kivánság arra inge-[9b:]rel. hogy valamely személyre 

5 tisztátalanságra vivö tekénteteket vessek, az Évangyelium ezt nékünk 
tilttya, ha szemeimet arra a személyre vetem, eszközi lésznek avétek-
nek, hogy ha pedig el forditom rola, akoron azokot az igazságra adom, 
atöbb tagok felöl is hasonlot mondhatni, mindennek kel engedelmes-
kedni akristusnak, mert mindent meg váltot, és hogy minden néki 

10 szenteltetett. 
K. Miért mondgya szent pál, hogy szolgája lévén a véteknek, sza-

badok vagyunk az igazság iránt, és hogy meg szabadulván avétektöl. 
az Isten, és az igazság szolgájává lettünk. ? rom. 6. 18. 

F Mert az ember nem azért teremtetet, hogy senkitöl ne fügjön., 
lo hanem hogy szolgája lenne az Istennek. az ö örökös urának, ésterem-

töjónek, ha pedig ö tölle nem akar fuggeni, avéteknek rabjává lészen. 
és annak a teremtet állatnak, akinek szeretete uralkodik benne, két 
urnak pedig nem lehet szolgálni. se egyszers mind nem engedelmes-
kedhetik. atest, és alélek törvényének, aki egy alá vettetet, nem lehet 

20 hogy a másik alat is legyen. ellenben pedig aki avétek alol meg sza-
badult, az Isten, és az igazság szolgájává lett, mivel azért mond ellene 
avéteknek, hogy az Istennek engedelmeskedhesék és ötet szolgál-
hasa, követvén akeresztyéni igasságot, [10a:] valoságos szabadság 
az Istent szolgálni, mivel ötet, tiszta szeretettel szolgállyák, és nem 

2o másért. hanem tsak magáért, ö is az egyedül valo jó, és jutalom. mi-
vel egy régi szent Atya szerént, az Isteni szolgálat uralkodás. az is 
avaloságos17 szabadság., a midön szeretettel szolgállya valaki az örö-
kös urát, tsalárd szabadság, a világot, a testet, és az ördögöt szolgálni, 
mert ezek olyan kegyetlen urak, akik azért kivánnak rajtunk ural-

30 kodnij hogy el veszesenek. 
K. Mik követik. a véteknek valo szolgálatot. ? 
F Annak gyümöltse az Apostol szerént, az otsmányság: és agyalá-

zat, és annak vége ahalál, és az örökös halál, egy valoságos18 meg 
tért bünös, szégyenli ha esziben jut, vétkeinek19 tselekedetit, hát még 

35 amidön abban el vala merülve, mit vett abbol egyebet magának, 
hanem gyalázatot, az ollyan tselekedetért, amelytöl irtoznak, ajó 

17 avaloságos (szerete t ) szabadság., 
18 valoságos [l javí tva fe-ból?] 
19 [Sorvégen:] vét- [új sor elején:] vétkeinek 
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erköltsüek,20 annak vége ahalál, de az örökös halál, mert az Isten örö-
kös életünk lévén. avétek mely tölle el távoztat, az örókös halálra 
vett minket, hogy ha penitentziát nem tartunk. 

K. Mik követik az igasságot? 
5 F. Annak gyümöltse atisztelet, az öröm, melyet okoza. az Isteni 

szeretet. ajó lelki üsméretnek nyugodalma, [10b:] és annak vége az 
örökké valo21 élet, amely abbol áll, hogy az Istent tekélletes szeretet-
tel szeresük, és ötet örökösön birhasuk, ez az örök élet. az irás sze-
rént, jutalma a jó tselekedeteknek, mind azon által, az Apostol azt 

10 mondgya, hogy az, az Isten kegyelme, és ajándékja, mivel a jó tse-
lekedetek melyek azt meg érdemlik, az Istennek irgalmasága, és ke-
gyelmének22 ajandéki, aki meg koronáza ajándékit, mondgya szent 
Agoston. amidön meg koronáza érdeminket, 

K. Miért mondgya szent pál. hogy a halál soldgya avéteknek? 
lo F Mert akik avéteknek szolgálnak, és annak hamiságára adgyák 

magokot, nem ollyanok mint a soldosok kik akirályokot szolgállyák. 
hogy tőllök soldot vévén, élhesenek, mivel avétek gyalázattal, és 
veszedeJmes halálal fizet azoknak, kik ötet szolgályák, meg öli lel-
keket, el távoztatván azokot az Istentöl. a ki avaloságos élet, meg öli 

20 a testeket, mivel avétek, oka, aléleknek, atestöl valo meg válásának, 
és az egész embert meg öli az örökké valo halálra vetvén lelkét és 
testét. 

Evangyélium. 
szent Matth. 7. 15. 

Ójátok magatokot, ahamis profétaktol, kik hoz-[lla:]zátok juhok 
ruháiban jönek, belöl pedig, ragadozo farkasok, az ö gyümöltsökröl 

25 üsmeritek meg öket, vallyon szedneké atövisekröl szöllöket, vagy az 
bojtorjánokrolfügéket, igy minden jó fa, jó gyümöltsöket terem. ago-
nosz fa, pedig gonosz gyümöltsöket23 terem. nem teremhet ajó fa 
gonosz gyümöltsöket, sem agonosz fa j ó gyümöltsöket nem teremhet. 
minden fa, amely jó gyümöltsöt nem hoz, ki vágattatik, és atüzre 

30 vettetik, azokáért, az ö gyümöltsökröl üsmeritek meg öket, nem 

20 erköltsüek, [Szóvégi e — k-ból javí tva.] 
21 valo <(halál,) élet, 
22 kegyelmének [nek: utólag beírva, az e ékezetével együt t : kegyélmé, 

nek] 
23 gyümöltsöket [g — í-ből javí tva.] terem. 
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minden aki mondgya nékem, uram, uram, megyen menyeknek orszá-
gában, hanem aki az Atyám akarattyát tselekeszi, aki mennyekben 
vagyon., amegyen mennyeknek országába. 

Magyarázat 

K. kitsodák azok ahamis proféták, akiktöl parantsollya24 az ur. 
a hogy ójuk magunkot, ? 

F Azok, kik eretnekségeket kezdenek, kik hamis szin alat e] válnak 
az Anyaszent egyháztol, és az óllyanok, kik az Anyaszent egyházban 
lévén, hamisan igazgattyák alelkeket, az elsök szines igazságal, és25 

reformálásal fedezik bé magokot, az utolsok, akülsö áitatoság alá 
10 rejtik magokot, amely tsa-[llb:]landó, és a mely, az ördög keleptzé-

jiben ejti alelkeket, ezekröl szól akristus, hogy ajuhok böriben öltöz-
nek, szent pál is ezeket, szépen le irja, amidön azt hagya ahivek-
nek, hogy vigyázanak azokra, kik viszá vonásokot, és botránkozásokot 
szereznek, aludományon kivül, amelyet tanultak, és távozanak el azoktol, 

15 mert effélek akristusnak nem szolgálnak, hanem az ö hasoknak, és az édes 
beszédekkel, és áldásokal. el hitetik az ártailanok sziveit, rom. 16. 17. 
18. az ur az illyeneket nevezi ragadozo farkasoknak. mert mindenik, 
a maga modgya szerént, el ragadgya, akristus nyájábol valo juhokot, 
hogy azokot maga mellé vévén, amaga részire hodittsa, 

20 K. Mitsoda. a szokások, az illyen hamis igazgatoknak, vagy direk-
toroknak, ? 

F A hogy, emberi okoskodásal., és elmével. másokot el áltassanak, 
azal, hogy a széllyeseb, és alkalmatosab. uton is lehet üdvezülni, hogy 
nem tartoznak, oly szoros, és nehéz utat követni, hogyatsak atekél-

25 leteségre valo tanáts, hogy az Évangyéliumi tudományokot, melyek 
oly nehezeknek tettzenek, lehet más képen magyarázni, egy szoval. 
hogy mindeneket üdvezithessenek, az üdveséget, könyebbé akarják 
tenni, akristusnak mondása ellen. aki azt mondgya, hogy kevesen. 
vannak, akik üd-[12a:]vezülnek, kevesen talállyák meg, az üdve-

30 ségnek uttyát, hogy26 kel annak igen igyekezni, aki a szoros kapun 
akar bé menni, mivel aszéllyes útt, aveszedelemnek uttya, evégre 

[Sorvégen:] pa [új sor elején:] parantsollya 
<(fedezik bé) és reformálásal fedezik bé 
(hogy) hogy [Törlés a sor végén.] 
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is akarja.27 hogy az ollyanoknak beszédgyektöl ojuk magunkot, kik 
ezekel ellenkezöt tanitanak. 

K. Miröl akarja hogy meg üsmérjük mind az egyikét, mind amási-
kát, ? 

5 F két jelt ád, melyekröl meg lehet öket üsmérni, az elsö a, hogy 
az ollyanok magoktol jönek, nem az Isten küldi öket, valamint ava-
loságos pásztorokot küldi. az eretnekek nem küldettek. se rend sze-
rént, mert nem az Anyaszent egj^házbol valok, és hogy succesiojok 
nintsen. az Apostoloktol fogvást, az ö idejekig. se rend kivül, mivel 

10 aztmegnem bizonyithattyák., se a jelek, se aproféták28által., a máso-
dik jel a, hogy meg lehet üsmérni mind egyikét, mind a másikát tse-
lekedetekböl, valamint a fát gyümöltséröl, ha kép mutatok, sokáig 
el nem titkolhattyák magokot., ameg romlot sziv hamar ki mutattya 
magát, akevélység. nagyra vágyás, fösvénység, irigység, amásokon 

lD valo uralkodás, és más egyéb ilyen természet, mely az ollyanokban 
szokot lenni, ki mutattya magát, ha egyszer nem, mászor, magok vise-
lésében, meg üsmérhetni még öket, azö uj dolgokot29 valo tani-
tásokrol., ameg gazdagulásra [12b:] valo igyekezetekröl. arrol. hogy 
a nagy renden lévöknek, és agazdagoknak, kedveket keresik, és több 

20 illyen effélékröl. 
K Mit ért az ur, a jó, és arosz fán? 
F Meg láthattyuk az ur beszédiböl. aki azt akarja hogy kövesük 

ajó pásztorokot, és ójuk magunkot a roszaktol. és hogy ezeket meg 
üsmérhettyük tselekedetekröl, valamint a fát gyümöltséröl, mert 

25 minden jó fa jó gyümöltsöt terem, igy egy valoságos pasztor, akinek 
igaság vagyon lelkében, és szeretet szivében. ollyan mint egy jó 
fa, a mely jó gyümoltsöt hoz, és nem hozhat roszat, se magában, se 
másokban., mind addig valamég az igaságot, és a szeretetet követi, 
ellenben pedig egy hamis pásztor, akinek elméjiben atévelygés, és a 

30 vilagi tudomány vagyon, és sziviben arosz kivánság, a magához 
valo szeretet, és anagyra vágyás, rosz gyümöltsét hoza. és jót nem hoz-
hat, se magának. mind addig valamég elméje, ós szive szerént éll. 
se másoknak, kik ötet halgattyák, és követik. 

K. Nem leheté ezt minnyájan akeresztyénekreis magyarázni, 
35 F Igen is lehet, vagy jó, vagy rosz fa, minden keresztyén, a szerént. 

amint már az elméjiben vagyon az igaság, vagy a hamiság, és a sziv-
27 evégre ís akarja. (evégre is akarja,) 
28 aproféták [á — e'-ből javítva.] 
29 [Javítva: dolgokrolból.] 
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ben, az Isteni, vagy a magához valo szeretet, [13a:] az elsö szent Agos-
ton szerént, gyükere minden jónak, és a másika, szent pál. szerént, 
minden gonosznak agyükere, mindenik meg üsmérteti tehát magát. 
amaga tselekedeteiböl, ós maga viselésiböl, könnyen meg üsmér-

0 hetik hogy mitsoda indulatbol munkálodik. és mitsoda szeretet ural-
kodik szivében, ha jóé, vagy rosz fa. 

K Mit tesznek ezek a szók, minden fa, mely nem hozjó gyümöltsöt, 
ki vágaltatik, és a tüzre vettetik. ? 

F Azt teszik, hogy nem elegendö az üdveségre., hogy rószat ne 
10 tselekedgyünk, hogy külsö, otromba, és otsmány vétekben ne esünk, 

hanem jót kel tselekedni, ajó tselekedeteknek gyümöltsét kel hozni, 
ós az Évangyélium tanitása szerént kel élni, aki ezt nem tselekeszi, 
bizonyára az örökké vaio tüzre vettetik, ha szinte más roszat nem 
tsolekedet volna is, hanem hogy a maga rendének, és hivatallyának 

15 gyümöltsét nem hozta, és keresztyéni munkákot nem tselekedet, 
a gyümöltstelen fát, szintén ugy ki vágják és meg égetik, valamint 
arosz gyümöltsöt hozó fát, jó tselekedotek nélkül nem lehet részesülni 
az örökös jutalmakban, igon nagy tóvclygés volna azt gondolni 
magunkban, hogy azok nelkül lehet üdvezülni. tsak a szenttségekhez 

20 járullyunk, némelykor, ahit ágazattya, hogy a hit jó tselekedetek 
nélkül meg holt, meg holt hittel, és jó tselekedetek nélkül. [13b:] a 
menyeknek országában bé nem lehet menni, mivel szont jakab, sze-
rént, az ördögökis hisznek, és hogy szent Agoston, az Isteni szeretet 
nélkül valo hitet, ördögi hitnek nevezi. 

25 K. Mind azoknak, akiknok j ó szándékj ok, és j ó gondolattyok vagyon, 
akik az Istenröl sokat beszélnek, és hoszas imádságokot mondanak, 
üdvezülneké ? 

F Mind ezek nem elegendök az üdveségre, mind azok mondgya 
akristus, akik nékem azt mondgyák, uram, uram, nem mennek bé azért, 

30 amenyeknek országaba. az üdveséget, nem a sok beszédért, és ajószán-
dékért nyerik el. azt az egész életünkben valo jó tselekedetünkel 
kol keresni, egy szoval a menyei Atyának akarattyát kel követni, 
mivel tsak azok mennek menyekbe, akik azt követik, söt még azok 
is kik jövendöltek, tsudákot tettek, ördögököt üztok, oda bé nem 

35 mehettek, hogy ha tsak az ö akarattyát nem követték, hogy pedig-
len részünk lehesen abban a menyei örökségben. szükséges, hogy 
egész életünk. tselekedetünk, minden magunk viselése meg egyezék 
az ö akarattyával. 
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[14a:] P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 8^IK VASÁRNAPON. 

Imádság. 

kérünk uram. tölts bé minket lelkedel. a mely minket a jónak 
gondolattyára, és tselekedetére vezesen, mert mint hogy lehetetlen 
nékünk, te nálad nélkül maradnunk, mindenkor a te akaratod fize-
rént élhessünk. ami urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál. rom. 8. 12. 

5 Azokáért atyám fiai. adosok vagyunk nem atestnek, hogy atest 
szerént éllyünk, mert ha atest szerént éltek, meg haltok, hapedig 
lélekel atest tselekedetit meg öldöklitek, éltek, mert valakik az Isten 
lelkétöl vezetetnek, azok az Isten fiai, mert nem vettétek a szolgá-
lat lelkét, ismég a félelemben. hanem a fogadot fiak lelkét vettétek, 

10 a melyben kiáltt^mk. Abba, (atyánk). mert ö maga alélek bizonyságot 
tészen a mi lelkünknek hogy az Isten fiai vagyunk, ha pedig fiai, 
örökösi is. az Istennek örökosi ugyan. a kristusnak pedig örökös tár-
sai, de ugy ha együt szenvedünk, hogy együt meg is ditsöitessünk 

Magyarázat 

K. Miért mondgya az Apostol. hogy nem vagyunk adosok a test-
15 nek, hogy atest szerént élyünk, tartozunké hát mi annak valami 

másal: 
[14b:] F Mint hogy két részböl állunk, testböl. és lélekböl, és 

hogy atest egyik része lévén létünknek, mi annak valamiben tarto-
zunk, de nem mindenben, tartozunk arra gondot viselni. azt táplálni, 

20 a menyiben lehet, az ö természet szerént valo rendiben. azért hogy 
eszközül légyen a léleknek, a keresztyeni jó erköltsök végben vite-
lébe. de nem hogy tartoznánk néki hajlandosági szerént élni, és enge-
delmeskedni rendeletlen kivánságinak, de söt tartozunk azok ellen 
állani, azokot meg zabolázni, sanyargatni, és azokal keményen bánni, 

35 követvén szent pált, és atöbb szentéket. hogy atestet, alélek engedel-
mesége alá vessük. mint szolgáját, egy szoval Isten fíaivá lettünk. 
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ne légyünk többé avétek szolgai, hogy atest szerént élyünk,30 az igas-
ságnak pedig szolgai lévén, tsak az Isten lelkének igazgatásit kövesük 
ez után. 

K. Miért mondgya az Apostol. hogy azok meg halnak. a kik test 
5 szerént élnek? 

F Mert avétektöl fogvást. atestnek minden hajlandosági, meg rom-
lottak, azért azokot követvén, és azoknak engedelmeskedvén, a 
test, aléleknek ura lészen, az után avétekben valo esése miat. az örö-
kös halálra adgya magát, atesten. az Apostol., nem tsak a testi vét-

10 keket adgya ruagát, atesten. az Apostol., nem tsak a testi vétkeket 
érti, hanem közönségesen mind azokot31 a roszra válo hajlandoságo-
kot. is, a melyeket a vétek hagyot ater-[15a:]mészetben, de söt 
még alelki vétkeket is, ugy mint akevélységet, irigységet, a magunk-
hoz valo szeretetet, a nagyra valo vágyást, azért az Apostol. mon-

15 dása szerént, testi lenni, és az ember szerént járni, mind egy. 2. Cor. 
3. 3. 

K. Mit kel tselekedni. hogy a kegyelemnek élettyével élhesünk, ? 
F El kel fogyasztani alélekel, atestnek rosz kivánságait, és tsele-

kedetit, mert valamint hogy. ahalál büntetése atest szerént valo élet-
20 nek, az élet, jutalma, alélek szerént valo életnek, és azoknak, kik 

alélekel. ellene állanak, atest rosz kivánságinak, az a lélek pedig, az 
Istennek lelke, aki szeretetét hinti szivünkben, ezzel is lehet ellene 
állani, és meg gyözni rosz kivánságinkot. mert egyedül ez is olthattya 
el azokot bennünk. 

25 K. AMidön32 a szentlélekigazgattya azlston fiait, a nem a szabad-
ság ellen valoé,? 

F A nem hogy a szabadság ellen valo volna, nem hog3r aztmeg 
gyengittené, de söt még neveli, és erösiti, azt, soha az ember nem 
szabadgyab, mint mikor meg válván avétek szolgálattyátol. magát 

30 egészen az Istennek adgya, és a jót tellyes, és tekélletes akarattal 
tselekeszi, ugyan azt is miveli, a midön az Isten lelkétöl. igazgatta-
tik, mert ugyan azon lélek szeretetvén, és akartatván véle ajót, olyan 
tiszta, [15b:] és gyözedelmes gyönyörüséget is hint szivében, amely 
meg vettetvén véle ameg romlot testet,33 az igasságot kedvessé tészi 

30 ne légyünk többó a <test)vétek szolgai, hogy {avétek szolgai legyünk) 
atest szerént élyünk, [vétek: <(test) fölé írva; atest: (avétek) fölött.] 

31 azokot [Javítva: azokrahól.] 
32 AMidön [A-t utólag írta M elé.] 
33 [íráshiba:] testest, 
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elotte, és meg érezteti véle, hogy mely kedves az ur, és hogy mitsoda 
hasznos ötet szolgálni. 

K.34 Az Isten lelke igazgatván az erabert, ö tehát nem munkálodik, ? 
F Távul légyen az ilyen gondolat töllünk, söt még azért igazgat-

5 tatik hogy munkálodgyék. mondgya szent Agoston. a szent lélek 
munkálodik benne, és munkálkodtattya ötet, ugy hogy a munka 
egészen az Isten lelkétöl vagyon, és egészen az embertöl, az egyiké-
töl mint az elsö oktol, amásikátol, mint a második oktol, vallya meg 
tehát az ember, hogy az Isten lelke igazgattya, és vezéreli. arra, hogy 

10 jól éfyen szabadságával, egy betcgnek. mind lába, mind keze vagyon. 
de ezeknok ugy veszi hasznát. ha meg segittik, avétek után az emberi 
szabadság néki meg maradot, de beteg lévén, szükséges hogy az Isten 
meg gyógyittsa, és munkálodgya benne, szent pál szerént. az aka-
ratot, és atselekedetet, hogy munkálodhasók, és jót tselekedhessék. 

10 K. Az embernek szabadsága nem elegendö tohát arra hogy jót 
tselekedhessék ? 

F Ahitágazattya, hogynemelegendö, evoltape!ágiá-[16a:]nusokté-
velygése, arra elegendö hogy vétkezhesék, és magátel veszeshese, mivel 
anyirael erötlenedet, és meg romlot, a vétok által, hogyjót nemtsele-

20 kedhetik. mégaztnemis akarhattya, akristuskegyelme nélkül., aztsem 
kel gondolnunk., hogy arra a segittségre tsak anyiban vagyon szük-
sége, hogy a jót könyebben és tekélletesebben követhesse, ez is még 
a pélagianusok tanitása volt, a melyet kárhoztatta az Anyaszent 
egyház, ez a segittség tehát néki tellyeségel szükséges, mivel szent 

25 Agoston szerént, amidön akristus azt mondá. az Apostolinak, és 
ö bennek az egész Anyaszent egyháznak, Én nálam nélkül semit sem 
Iselekedhetek, azt nem mondá hogy tsak kovés dolgot tselekedhettek, 
vagy hogy a jót nehezen tselekedhetitek, hanem tellyeségel mondá 
hogy nálam nélkül semit sem tselekedhettok, 

30 K. Mit ért az ur, a szolgálat lelkén, és a fogadot fiak lelkén? 
F Érti szent Agoston szerént, magát az Isten lelkét, a ki magát meg 

külömböztetvón. azöböltseséginekrendelésihezképest,35némelryekben. 
félelmet ólt, másokban szeretetet, ugyan ezt a szent lelket is nevezik 
az Isten ujjának, a mely irá az ó törvényt akö táblákra, hogy meg 

35 mutassa, hogy a félelem által irta az Izraéliták szivóben, akiknek, 
a köhöz hasonlo kemény szivek vala, ugyan az is irja az uj törvényt 

34K[F.-ből javítva.] 
35 rende<lése szerónt,)lésiliez képest, 
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a szeretet által a keresztyének szivében, a kikben fel gerjeszti sze-
retetét. 

[16b:] K A büntetéstöl valo félelem nem rosz tebát ? 
F Rosz nem lehet magában, mivel a szent Lélektöl származik, 

5 akit az irás félelem lelkének nevezi, mind természet szerént valo,3'' 
mind igaságos az Isten haragjátol, és boszu állésátol félni, de a nem 
elegendö abünös meg igazulására. az Isten. és az igasság szeretete 
nélkül, mivel az egyedül meg nem változtattya a szivet, és szolgáká 
tészen, hanem a szeretet változtattya azt meg, és a tészen Isten 

10 fiaivá, ugyan ezért is mondgya az. Apostol. hogy nem vettük a szol-
gálat lelkét, hogy még félelemben élyünk, hanem a fogadot fiak lelkét, 
az az, hogy az Isten minket fiainak fogadván, akereszttségben. a 
szent Lélek által, melyet sziveinkbe37 Öntötte. azért már nem ugy 
kel néki engedelmeskeni, és szolgálni, mint szolgáknak, és tsak féle-

lo lemböl, mint arabok,38 kik a vétket nem gyülölik, akik tsak avéte-
kért valo büntetéstöl félnek, hanem szeretettel, és örömel, a mint 
illik a fiakboz, ezért is mondgya, hogy ugyan azon szent Lélek által 
kiálttyuk Atyánk. Atyánk, az az, hogy a szent léleknek indulattyá-
bol és kegyelméböl imádkozunk, azal abizodalomal., a melyel kérik 

20 a gyermekek az attyokot, azt mondgya hogy kiálttyuk, mert a bünö-
söknek imádságok, akik érzik terheket, és nyomoruságokot, a suhaj-
tásban, és kiáltásokban áll, [17a:] a melyeket a kegyelem indittya 
fel bennek. 

K. Szent pál miért mondgya, hogy az Isten lelke tészen bizonyságot 
25 a mi lelkünknek, hogy az Isten fiai vagyunk. ? 

F Mert a mi lelkünk bizonyságanak. nem lehet hitelt adni hogy ha 
egyedül vagyon. a magahoz valo szeretet, el áltathattya, és meg 
vakithattya, szükséges tehát hogy a szent lélek maga tégyen néki 
bizonyságot, hejában mondgyuk, Atyánk, hogy ha nem a szent lélek 

30 által mondgyuk, és hogy ha nem igyekezünk ötet követni, a menyi-
ben lehet töllünk, ugy kel gondolkodni és élni, a mint illik az Isten 
fiaihoz. hogy bizodalomal szolgálhassunk néki, irtoztato39 vakmerö-
ség ötet Atyának nevezni, egy ollyannak, aki ugy éll. mint az ördög-
nek fia, és a világnak fia, az ollyan ötet boszonttya, 

36 [Ékezethiba valo, vagy való, helyett:] válo 
37 [íráshiba:] sziveinbe 
38 [A.m. a rabok] 
39 irtoztato <do) vakmeröség 
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K. Miképen vagyunk, az Istennek örókösi, és akristusnak örökös 
társai ? 

F Ugy hogy részünk vagyon abban ameny országban, a melyet 
az Isten fiainak el készitette öröktöl fogvást, mint örökségeket, és 

5 mint hogy akristus azt nékünk meg érdemlette. halála által, és a ki 
az Istennek Fia, a minket atyafiainak nevezet. hatalmat adván nékünk 
arra, hogy [17b:] Isten fiaiva lehesünk, kegyelméböl, ö örökös tár-
saságában fogadot minket. és örökös társaivá tett, de mint hogy szen-
vedésekel nyerte meg nékünk azt arészt, tsak anyiban részesülünk 

10 miis abban, a menyiben véle szenvedünk, és az ö lelkében. 

Evangyélium. 
szent luk. 16. 1. 

Mondá pedig az ö tanitványinak is. vala egy gazdag ember, kinek 
safára vala, és az bé vádoltaték nála, mint ha el tékozlotta volna az 
ö jóvait, és hivá ötet, és mondá néki. mit hallok felölled, adgy szá-
mot sáfárságodroJ. mert már nem sáfárkodhatol. mondá pedig a 

15 sáfár önnön magában. mit mivelyek hogy im az uram el veszi tölem 
a sáfárságot. nem kapálhatok, koldulni40 szégyenlek. tudom mit 
tselekedgyem, hogy mikor ki vettetem a sáfárságbol. bé fogadgya-
nak engem az ö házokban. egybe hiván azért, az urának minden 
adosit. mondá az elsönek, menyivel tartozol az uramnak, apedig 

20 mondá, száz tonna olajal. és mondá neki ved elö a szám tarto köny-
vedet, és üly le hamar. irj ötvent, az után mondá a másiknak, te pedig 
menyivel tartozol., ki mondá, száz köböl buzával. mondá neki, vedd 
elé ate leveledet [18a:] és irj nyoltzvant, és ditséré az, ur, ahamiság-
nak safarát. hogy eszesen tselekedet volna, mert evilág fiai eszeseb-

25 bek., a világoság fiainál. az ö nemekben, én is mondom néktek, sze-
rezetek magatoknak, barátokot, ahamiság mamonájábol, hogy mikor 
meg fogyatkoztok, bé fogadgyanak titeket, az örök hajlékokba. 

Magyarázat 

K.41 kitsoda az a gazdag akiröl szól a mái Évangyélium ? 
F A maga az Isten. aki el fogyhatatlan kut feje minden testi. és 

30 lelki gazdagságoknak, aki azokot közli az emberekel, és amelyekért. 
40 [Ékezethiba:] kóldülni 
« K. [F-ből javítva.] 
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kemény szám adasal tartoznak néki az utolso napon., mivel nem ugy 
adgya nékik hogy ugy birják mint sajátyokot, és hogy azt tseleked-
gyék azokal amit akarnak, hanem mint ki osztogato sáfárok, és az 
ö akarattyának szolgai, ö pedig azokon. mindenkor meg tarttya ha-

5 talmát. és tulajdon uraságát, az övét42 más nem birhattya, aki pedig. 
azt magának akarná tulajdonitani, avétkes eröszakoskodás volna, 
a más joszágával élni, örökös ura lévén tehát. mindennek, ajoszágo-
kot el veheti másoktol, és annak adgya, akinek akarja, 

K Mit jelent nékünk ez a sáfár? 
10 F Jelenti az embereket, akik evilágra, a földi, és alelki [18b:] jók 

iránt, mezitelenségben, és szegenységben jönek, egyebek nem lévén, 
hanem amit az Istentöl vesznek, és akik azt is tsak azért veszik, 
hogy arol számot adgyanak, halálok oráján, nintsen olyan szegény 
ember, aki valamit ne vett volna, és a melyröl nem kelletnék számot 

15 adni, példának okáért, ki ki tartozik számot adni az egéségröl, atesti 
eröröl, a jó gondolatokrol, a maga rendihez valo köteleségokröl. 
söt43 még a szegenységröl, és a szenvedésröl is. minden vett kegyel-
mekröl, hogy abetegségeket mire forditotta, ajó erköltsökröl, ame-
lyeket kelletet volna követni; ajó példákot, oktatásokot, és mind 

20 arrol, hogy mitsoda modgya volt az üdveségit keresni, ki ki számot 
ád arrol., hogy ha ezeket jóra, vagy roszra forditottaé, mind ezek 
szolgálhattak volna üdveségire, és mind ezek okozhattyák vesze-
delmit. 

K. Mitsoda gondolatot okozhat. minnj'ájunkban ez a szám adás, a 
?5 melyel tartozunk mind ezekröl ? 

F Űdveséges félelmet kel bennünk okozni. és szüntelen tartanunk 
attol. hogy talám, jóra nem fordittyuk mind azt, valamit Istentöl 
veszünk. akár mi legyen a, akár gazdagság, betsület, érték, kegyelem, 
meg aláztatások, és több effélék, a melyek jonkra fordulnak, [19a:] ha 

30 jól élünk vélek, vagy veszedelmünkre ha roszra fordittyuk., az illyen 
gondolatoknak., a melyeket szüntelen kel elménkben forgatni. arra 
kel minket eröltetni, hogy igen vigyázunk magunkra, ugy hogy, meg 
ne fojttsuk magunkban alelkünk üsméretinek dorgálását, azért hogy 
el tekozoltuk az Isten jovait, és hogy jobban vigyázunk. azoknak 

35 meg kimélésekre, és meg tartásokra. 

12 [Ékezethiba:] övet 
43 söt ( a ) még a szegenységröl, ^is,) és a [és— e'-je a-ból javí tva. ] 
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K. Mit kel egy gazdagnak tselekedni, hogy ahoz aszám adáshoz 
készülhesen, a melyel tartozik gazdagságáért ? 

F. Ugy kel magát tekénteni, mint gazdagságának tsak ki osztoga-
toját, és sáfárját, és nem akivánsági szerént viselni magát, hanem, 

5 akeresztyéni okoságnak rendi szerént, és a felebaráti szeretet szerént, 
el hagyván ahejában és szükség felet valo költést, böségel adakozék 
a szükölködöknek. hogy büneit meg válthasa, és helyt készithesen 
magának menyekben. de emég nem elegendö, hogy a szegényekre 
hinttse alamisnáit, hanem szükséges még ehez tenni, az igazán valo 

10 meg térést, és a valoságos penitentzia tartást, az Isten soha meg nem 
botsát az olyan bünösnek, aki nem akar penitentziát tartani. de 
gyakorta meg adgya az alamisnáért., és4á más jó tselekedetekért, 
a penitentziára valo ajándékot, a midön arra avégre tselekeszik, 
hogy azt az ajándékot el nyerhesék, és mint hogy az Apostol szerént 

15 semit nem használ ha mindent a [19b:] szegényeknek adunk is az Isteni 
szeretet nélkül, azért mindenek felet azon kel lennünk, hogy azt a 
szivünkben helyheztesük. 1 Cor. 13. 3. az Istent kel szeretnünk mivel 
az ö szeretetiért kel meg segiteni felebarátunkot, a kristust szeret-
nünk kel. mivel ha alamisnát adunk a hitnek leikében. akristust 

20 tekénttyük a szegényekben. akik neki tagjai, és ugyan ö néki magának 
kel azt adni, hogy ha pedig valoságal. szerettyük az Istent, és akris-
tust, a felebarátunkban. aparantsolatokot bé tólttyük, és ugy élünk, 
mint valoságos keresztyének, ez is az igazán valo modgya, hogy el ne 
veszesük adakozásinknak hasznait. és meg nyerhesük a menyet. a 

25 földi jókal, 
K. Mitsoda gondolattal. kel lenni agazdagoknak a szegények felöl. 

a midön segittik öket? 
F Ugy kel öket tekénteni mint baráttyokot, és mint olyanokot. 

kik érettek esedeznek az örökös bironál, hogy öket kegyeségel tekint-
30 tse, amidön széke eleibe vitetnek, és akik helyt nyerhetnek nékik 

a menyeknek országába, azt el kel magokal hitetni, hogy több szük-
ségek vagyon arra, hogy a szegényeket segittsék, mint a szegények-
nek az ö segittségekre. abölts azt mondgya., hogy a gazdag és a sze-
gény esze találkoztak., és egyik, amásika nelkül nem lehet, agazdag 

35 ugy üdvezül, ha a szegényt segitti, és a szegény ha a gazdagért könyö-
rög, amái Evangyéliumban, az ur azt mondgya, hogy a gazdagoknak 
szük-[20a:]séges jo akarokot tsinálni a szegenyekböl., agazdagsá-

44 és <jó) más jó tselekedetekért, 
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gokal, hogy bé fogadgyák öket az örök hajlékokban, és ha egy szent 
Atya szerént, a gazdag Istene a szegénynek, mivel az Isten ád néki 
agazdag által, a szegény is amaga résziröl, üdvezitöje agazdagnak, 
mert a segittség, melyet néki ád, helyt készit néki, ameny országban. 

5 aszegénynek szüksége vagyon agazdagra, hogy táplálhasa ideig tarto, 
és nyomorult életét, de agazdagnak, azért vagyon szüksége a sze-
gényre, hogy örökös, és boldog életet nyerheson, ez elegendö ók tehát 
arra hogy szeresék aszegényeket, és soha azokot meg ne vessék, mivel 
az öket valo segitésel, sokal többet vesznek, mint sem a mit nékik 

10 adnak. 
K. A szegények meg vannaké fosztatva. attol a segittségtöl, amely-

röl most szollánk, mivel nintsenek abban az állapotban hogy alamis-
nát adhassanak. ? 

F A legg szegényeb sintsen attol meg fosztva, és agazdagnak álla-
15 pottya nem olyan hasznos mint a szegényeké, mivel 1. ha abban. 

az állapotban nintsenok is hogy tosti alamisnat adhassanak, adhat-
nak lelki alamisnát, a jó akarat az ö kintsek, szent Agoston szerént, 
és ha másbol nem adhatnak is, abbol kol nékik adni, szeretetet, szá-
nakodást, imádságot, és jó példát, segithetik atöb szegényeket. okta-

20 tásokal, tanátsokal, vigasztalhattyák azokot nyomoruságokban, 
ezek ollyan gazdagságok, a melyekelfogyha-[20b:]tatlanok, 2. asze-
gények az ö állapottyokban., minden féle modot találnak, apeni-
tentziára, abékeséges türésre, hogy magokot mindentöl el vonván, 
tsak az Istenhoz ragaszkodgyanak. az alázatoságra, aszüntelen valo 

25 imádságra, emind anyi kints, amelyet agazdagok fel nem talalhat-
tyák, amagok rendiben. 

K. Mitsoda értelemel mondgya az ur, hogy avilág fiai eszesebbek, 
avilágoság fiainál, az ö nemekben? 

F Mert avilágiak, akiket világ fiainak neveznek, azért, hogy tsak 
30 a jelen valo világért élnek, mint ha más élet nem volna, tsak amostani, 

azok okosabbak, vigyázobbak, figyelmetesebbek, azö elömenetelek 
keresésére, és szándékjok végben vitelére, aveszedelmek, és az aka-
dályok öket meg nem ijesztik, a midön lehet joszágot gyüjteni, és 
lehet fel menni atiszttségekre. ezek tehát eszesebbek, mint sem az 

35 Isten fiai, ajó erköltsök, és az örökös jutalmaknak keresésében, a 
világ fiaibol nagy szentek lennének. hogy ha akeresztyéni okoság 
azt tselekedtetné vélek az üdveségért. a mit atesti okoság tseleked-
tet vélek., hogy a világi dolgokotvéghezvihesék.epedig attol vagyon., 
hogy a világi jókhoz valo szeretet sokal eröseb. és buzgóbb. az örö-
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kös jókhoz valo szeretetnél, szeresük tehát ugy az Istent. valamint 
avilagiak szeretik avilágot. és azt fogjuk tselekedni az üdveségért, 
a mit ezek tselekesznek veszedelmekre 

[21a:]PÜNKÖSD UTÁN VALO 9MK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Nyisd meg uram irgalmaságodnak füleit kérésünkre, és hogy meg 
5 adhasad kérésünket. adgyad, hogy tsak azt kérjük, a mi elötted 

kedves. ami urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál. 1. Cor. 10. 1. 

Mert nem akarom atyám fiai, hogy ne tudgyátok, hogy az atyá-
ink minnyájan a felhö alat voltak, és minyájan által mentek aten-
geren. és minyájan Mojsestöl kereszteltettek a felhöben. és atenger-

10 ben, és minyájan ugyan azon, lelki eledelt ették, és minyajan ugyan 
azon lelki italt itták, ivának pedig az öket követö lelki kösziklábol, 
aköszikla pedig akristus, vala, de sokakhoz közüllök nem volt kedve 
az Istennek, mert apusztában meg ölettettenek, ezek pedig nékünk 
példában lettek, hogy gonoszt kivánok ne legyünk, a mint azok is 

15 kivánták., se balványozok ne45 legyetek, mint némellyek ö közüllök, 
a mint irva vagyon, le üle anép, enni, és innya, és fel kelének játzani, 
se ne paráználkodgyunk mint némellyek azok közül46 paráználkodtak, 
és el estek egy nap huszon három ezeren, [21b:] se ne kisérttsük akris-
tust, mint némellyek azok közül kisértették, és a kigyok miá vesztek 

20 el, se ne zugolodgyatok, mint némellyek azok közül zugolodtak, 
és el veszének apusztito miá, ezek pedig mind példában történtenek 
vala nékik, meg irattak pedig a mi oktatásunkra, kikre. az az. utolso 
idök jutottak, azért, aki magát fent állani álittya,47 meg lássa hogy 
elne essék, emberi kisértetnél egyéb meg ne fogjon titeket, hiv pedig 

25 az Isten, aki nem hágy titeket a felet kisértetni, a mit el szenvedhet-
tek, de akisértettel elö menetelt is szerez, hogy el szenvedhessétek. 

45 ne .(legyünk,) legyetek, 
46 közül [Beszúrás a sorvégi margón.] 
47 [Értsd: alitja, véli.] 
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Magyarázat. 

K. Miért hozza eló szent pál amái letzkében az Izraéliták. példá-
ját. hogy avétek el kerülésire, és ajóban valo meg maradásra inttse 
akeresztyéneket. ? 

F Mert amint maga mondgya, minden valami dolog meg lett, az 
5 Izraéliták közöt, az, azt jelentette, a minek meg kelletet lenni, ake-

resztyének közöt. és mind azok a mi48 oktatásunkra irattattak fel, 
ugy hogy az öpeldájok minket okosoká tegyenek. és irtozásal kerül-
tessék el velünk avétkeket. amelyek öreájok, ollyan rettentö bószu 
állását okozák az Istennek, akeresztyének vétke sokal. nagyob, 

10 lenne, mint ennek arégi népnek vétke., mert in-[22a:]káb meg vilá-
gositattak, és töb modgyok vagyon az üdveségre, és mint hogy azok 
figurái valának ezeknek, tarthatunk attol., hogy az ö büntetések, 
ne jelenttse azt a büntetést, amelyel az Isten fenyeget minket ha 
vétkezünk. 

15 K Mellyek azok arosz kivánságok, amelyekre int az Apostol hogy 
ne adgyuk magunkot, valamint az Izraéliták tselekedónek. ? 

F Azok, amértékletlenségnek kivánsagi, amelyekre49 adák magokot, 
amidön egyiptumból50 valo ki jövetelek után a második esztendö-
ben meg unván amannát, igen nagy kivánságok volt, ahus ételre. 

20 az Isten meg halgatá igasságábol kivánságokot, és látván hogy meg 
vetették volna azt a tsudalatos53 eledelt., és nem hogy meg eléged-
nének azzal. amit minden nap szükségekre rendelt, hanem még 
bé akarnák tölteni torkoságokot és,52 mértékletlensegeket. is, meg 
boszonkodék reájok, és sok számu fürjet botsáta táborokra. 

25 K. Hasznos valaé a nékik hogy az Isten meg halgatá kéréseket? 
F De53 söt még anagy veszedelmekre volt, mert az Isten haragjá-

bol engedé meg kéréseket, az ö sziveknek rendeletlen kivánságira 
botsátá öket. hogy keményen meg büntetné öket mértékletlensége-
kért, amint azt meg is tselekedé hogy meg elégedének, a hus még a 

30 szájokban vala, mondgya az irás, és még az ételt el nem végezték 
vala, amidön az Isten haragja [22b:] ellenek támadván, rettentö bün-

48 a mi^k) oktatásunkra 
49 [re— ragot utólag írta hozzá:] amelyek.re 
60 [Javítva: egyiptumbanból. ] 
61 [Első a — fölött áthúzott vessző.] 
62 és, <ren) mértékletlensegeket. 
53 De [e — fölött áthúzott vessző.] 

715 



totésit botsátáreájok, megláthattyák ezen példábol, hogy tarthatunk 
attol. ha az Isten meg halgattya rendeletlen kivánságinkot., és mit-
soda tisztelettel kel vennünk azt a kegyelmét, amidön irgalmaságá-
bol meg nem adgya. azért, hogy üdvezüllyünk, a mit meg engedhetne 

5 haragjában de veszedolmunkre, ezért is int minket az Apostol. hogy 
ne adgyuk magunkot az olyan kivánságokra. és hogy soha ne kiványuk 
azt, a mi meg vagyon tiltva, vagy veszedelmes, vagy pedig roszul 
ne kiványuk azt, ami magában jó. 

K. Hogy kiványák roszul ajó dolgokot? 
10 F Roszul kiványák ajó dolgokot, amidön azokot az Isten rendelése 

ellen kiványák, azért hogy valamely rosz kivánságnak eleget tegye-
nek, valamint az Izraéliták kivánnák torkoságbol. a hus ételt, a mely 
magában jó, az Isten teremtése lévén, roszul lehet kivánni még aleg 
szentebb dolgokot is, példának okáért, hogj' haazért kivannak ko-

15 munikálni, hogy jó erköltsünek tartassanak. apapságot kivánni aha-
szonért, mind ezekre valo nézve, igen tartozunk vigyázni kivánsá-
ginkra, és hajlandoságinkra, és azokot az Isten törvénye alá vetni, 
mert mi nem tudhattyuk, mi hasznos, vagy ártalmas a mi meg szen-
telésünkre, sem azt, hogy az Isten mit kiván mi töllünk, azért átal-

20 lyában. tsak az örökös jókót kel kivánni, a többit mind olyan formá-
ba kel kérni, hogy ha Isten akarattya. 

[23a:] K. Miért54 inti az Apostol akorintus béli hiveket arra hogy 
bálványozok nelegyenek, mint némellyek az Izraéliták közül valá-
nak, ? 

25 P Mert azok a keresztyének ellene mondottak vala a bálványok-
nak, amidön a kristus hitét bé vevék. mind azon által. még is követ-
nek vala holmi bálványozást, meg évén a balványoknak valo szen-
telthust, amely mint egy tisztelet volt, és alkalmatoságot is adtakazal 
apogányoknak, kik azt gondolhatták, hogy valamely tisztelettel vannak 

30 még az ö bálványokhoz., ezekel a szokal, mint némellyek közüllök tudni 
illik az Izraéliták közül, meg akarja vélek utáltatni, annak a népnek 
tselekedetit, aki is az alat, hogy Mojses55 a hegyen vala, az Isten 
törvényiért, aranj^56 bornyut tsinála, imádá, és annak áldozék, nem 
akarja hogy ezt a példát57 kövesék. ahivek valamiben 

35 K. Mitsoda vétket hágy még ahiveknek az Apostol. hogy el kerüllyék ? 
64 Miért [Beírás a <(Mint>-ből javított] <Miert> [törlés fölött.] 
65 [íráshiba:] Mosjes 
56 arany {bárány> bornyut 
57 példát [e' — l-hő\ javítva.] 
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F A tisztátalanságnak vétkit, a niely otsmány vétket ha aháza-
ságon kivül tselekeszik, és58 hogy meg mutassa. mint nem tettzik az, 
az Istennek. elejekben adgya. a büntetést. a melyel meg bünteté 
azokot, az IzraéHtak. közül. kik abban estenek vala. mivel tsak egy 

5 nap, huszon három ezer embert ölete meg. 
[23b:] K Mitsoda vétket akarja még hogy a hivek meg utállyák? 
F Azt hogy akristust ne kisérttsék, ebben esének az Izraéliták, 

meg is bünteté öket, mert az Isten kigyokot külde reájok, a kik ma-
rásokal égeték, és meg is ölók öket, az urat kisérteni az, amidön, 

10 nem hisznek igéretinek., a midön meg akarják probálni hatalmát, 
kérvén jeloket tölle szükség nélkül, vagy békeséges türésit. gyakorol-
ván avétket, olyan szin alat, hogy ö jó, hogy ö elötte nehéz abünte-
tés, és könyü a meg botsánat,59 elejekben adván az Izraéliták példá-
ját, akiket60 a kigyok meg ölének ezen vétekért, azt mondgya hogy 

15 kisértékakristust.61 nohasoksaeculumokaljött el még az után. de Isten 
lévén, még Abrahám elöt volt, a mint maga is mondgya, ez igy lévén, 
az Izraeliták ugy kisértették mint Istent, a kik Abrahám maradéki 
valának. 

K. Mitsoda zugolodás az, a melyröl el akarja az Apostol forditani 
ahiveket, az Izraéliták példájára valo nézve? 

F E z olyan vétek, a mely a fellyeb valok, de söt még az Isten ellen 
is, kevélységböl valo fel támadásbol áll, vádolván öket keménysé-
gekröl, holot meg kollene üsmérni vétkeket, és alázatoságal. venni 
abüntetést, melyet meg érdemlették, szent pál ahivok eleiben teszi 

2o ismét, az irtoz-[24a:]tato büntetést, a melyel bünteté az Isten az 
Izraélitákot, a Mojses ellen valo zugolodásokal. és panaszolkodásokal. 
valo fel támadásokért, az Isten rettentö haláJal bünteté meg öket 
mind anyiszor, valahányszor zugolodának ellene, mint ha önnön 
magát bántották volna meg. azon gyalázatos szókal, amelyeket meré-

30 nek mondani hü szolgája ellen, aki is tsak az ö parantsolati szerént 
tselekedék, zugolodni ók nélkül azok ellen kik az Isten képit viselik, 
és az ö tölle vett hatalomal élnek rajtunk, akor ö maga ellen zugolod-
nak, Aki titeket vett meg, engemet vett meg. mondgya akristus, A ki 
ellene áll ahalalmaságnak, mondgya szent pál, az Isten rendelcsinek 

58 <h> és hogy 
59 [Ékezethiba:] meg botsanát , 
60 akiket [et: sor fölótti beszúrás.] 
61 akris tust . [Szóvógi í-t utólag í r ta be, kissé magasabban. ] 
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áll ellene, akik pedig ellene állanak, azok magoknak szereznek kárhoza-
tot.. rom. 13. 2. 
• K. Mitsoda okta tás t akarja szent pál hogy vegyenek magoknak 
ahivek. az Is ten keménységének anyi példájibol, a mellyekel meg 

5 bünte t te vétki t népinek. ? 
F Azt akarja hogy ki ki tar t tson amaga gyengeségitöl,62 és még azok 

is, kik azt á l i t tyák hogy álhatatosok, vigyázanak hogy meg ne ese-
nek, aki amaga erejében bizik, ha az Anyaszent egyház oszlopa volna 
is, de romlandob volna anád szálnál, de mindenek felet az ollyan 

10 vigyázon magára, aki még tsak rend szerént valo kisérteteket probált, 
mivel ha rend kivül valoban esik. ugy mint valamely [24b:] üldözteté-
sekben, vagy ha arosz kivánságok, inkáb fel gerjednek benne, az ol-
lyan állapotokban szükséges. még aleg erösebnek is vigyázni magára, 
és nagy alázatos bizodalomal kérni az Is tennek segittségit, de mi erö-

15 sitheti meg inkáb az Istennek szolgait hitekben, mint az, amit mond 
az Apostol., hogy az Isten hiven bé tölti igéretit. és meg nem engedi 
hogy erejek felet kisértessenek, tsak ö magok ne tegyék vak meröül 
magokot a veszedelemre, hogy az Is tent kövessék, és hogy semit se 
ne várjanak, se ne kiványanak, mástol. tsak azö joságátol, és minden 

20 hatoságátol. 
K. Az Is ten miképen tölt i bé igéretit azokhoz, kik a kisértetben 

vannak, ? 
F Ugy hogy akisértetnek nagyságához képest adgya kegyelmét, 

tsak az ö keze t a r t tya azt, aki akisértetben vagyon. hogy abban el 
25 ne veszen, ha az igaz meg esik mondgya aproféta, meg nem üti magát, 

mert azB3 ur alája teszi kezit. ps . 36. 24. az Is ten segittsége nélkül szün-
telen el esnénk, mert egy nagy pápa mondása szerént. mint hogj' meg 
gyözük avétket, a midön az Is ten meg segit. ugy at tol szükséges, 
hogy meg is gyözetessünk, ha segittsége meg szünik, necesse est, ui quo 

30 auxiliante vincimus, eoiterumnon auxiliante vincamur. Innocent. 1. 

Evangyélium 
szent luk. 19. 4 1 . 

És hogy el közeigete lá tvan avarost sira azon mondván, mert ha 
meg üsmerted volna teis, és föképen [25a:] ezen ate napodon, mellyek 
a te békeségedre vannak, most pedig el rejtve vannak ate szemeid 

62 gyengeségitöl, [Második e — fölött á thúzo t t vessző.] 
63 az <ul) ur alája [ur: w-ja a-ból javí tva . ] 
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elöl, mert reád jönek a napok, és környüJ vesznek téged,64 ate ellensé-
gid árokkal, és kornyül fognak téged, és meg szorongatnak téged 
minden felöl, és a földig le rontnak téged, és a fiaidot kik benned 
vannak, és nem hagynak te benned követ akövön, azért hogy meg nem 

5 üsmérted ate látogatásod idejit, és bé menvén a templomban, ki kezdé 
hánni azokot a kik abban árulnak és vesznek vala, mondván nékik, 
irva vagyon, hogy az én házam, imádságnak háza, ti pedig azt lat-
roknak barlangjává tettétek, és tanit vala minden nap atemplom-
ban. 

Magyarázat 

10 K. Akristus65 miért sira Jérusálem városán ? 
F Meg siratá a66 várost, és a népet, mert elöre el látta, hogy mitsoda 

nyomoruság szál reája, büntetésül. azért arettentö bünért, a mely-
ben fognak esni, egj^ nehány napok mulva, meg öletvén Istenét, és 
meg váltoját, akiben kelletet volna egyedül minden boldogságát, 

15 és örömét vetni, sira pedig az ö gyözedelmesen valo bé menetelekor. 
meg akarván nékünk mutatni, hogy tartanunk kel, aboldogságunk-
ban valo létünkor, hogy a minket meg ne67 ronttson. ugyan akor leg 
szükségeseb, hogy ö eleiben terjeszük lelki nyomoruságinkot, hogy 
a halálrol valo gondolatban foglalatoskodgyunk, és az Isten itéleti-

20 nek keménységiröi, a melyet el nem kerülhetni, epedig azért leg-[25b:]-
szükségeseb akor, hogy a szivünk el ne merüllyön, agyönyörüség-
ben, és avilági ditsöségben. 

K. A kristus jérusalemen sirván, tsak a sido népet tekintéé akor, 
F. Egyszers mind sok számu keresztyének nyomoruságát, és vesze-

25 delmét is siratá, a mollyeket jelenté a sidok nyomorusági. siratá az 
ö titkainak, és Évangyeliuma világoságával valo viszá éléseket, és 
arettentö büntetést, amolyel büntetni fogja öket az Isteni boszu 
állás, az ö példájára, valo nézve, suhajtozni kel a szent lelkeknek a 
bünösökön, és siránkazni nyomoruságokon, ajánlyák Istennek 

30 imádságokot., és köny hullatásokot, hogy könyörülvén rajtok, tölt-

64 téged, [d — [7-ből javí tva.] 
65 [Ak — ikf-ből javítva; alább a harmadik feleletnél is:] Azt hogy, [A — 

megkezdet t M-hő\ javí tva . ] 
66 a [Beszúrás.] 
67 ne [Későbbi beszúrás a sor fölé, ha lványabb t intával . ] 
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tsék élettyeket atöredelmeségben,, és apenitentziában, amidön 
avilágiak avigasságban68 töltik, az övéket.69 

K. Mit kol tselekedni hogy meg elözhesük, és el kerülhesük az 
Isten boszu állásának erejét? 

3 F Azt hogy, jól élyünk a kegyelemel melyet Isten ád, hozzánk 
küldvén valamely szolgáját, aki hirdesse az ö igéjét, és ki vigyen min-
ket, avéteknek setéttségéböl, vagy amidön valamely keserüséget, 
betegséget küld reánk, jóra fordittsuk mind ezeket aprobákot, ma-
gunkban szálván, térjünkazlstenhez, és szerezük meg ajó lelki üsmé-

10 retnek békeségit, igyekezünk azon, hogy az el mult látogatásinak 
viszá valo élesit, helyre hozhasuk, és ajövendö béliekel., jobban élhe-
sünk, ezokáért, két dolgot kel tselekedni, elsöben, szoktasuk magun-
kot arra, [26a:] hogy semmit se tekénttsünk, rosz akaratunknak, 
és kivánságinknak szemeivel., hanem ahitnek világoságival, másod-

lo szor, hogy szüntelen folyamodgyunk lstenhez, ujjab, ujjab kegyel-
miért, hogy meg tarthasuk azokot, amelyeket vettünk, és hogy álha-
tatosak legyünk, az el kezdet jó tselekedetekben. 

K. Mit hosz ki abbol. ajövendölésböl, amelyet tett az ur Jérusá-
lem el romlásárol, és a mely oly világos ? 

20 F Azt lehet természet szerént abbol ki hozni, hogy tsak az akarattal. 
valo vakság gátolhattya meg, hogy ne higyenek az kristusban. holot 
oly világosan jövendöli meg ennek avárosnak, meg szállását, és el 
rontását, példának okáért, azt a rettenetes környül valo véteht, 
irtoztato meg szorulását, és egészen valo veszedelmit, mind ezek bé 

2D tellyesedtenek valoságal, negyven, vagy negyven ött esztendö mulva, 
aki ezt a világoságot nem láttya., nem tsak vak, hanem ugyan megis 
hólt, 

K. A kristus miért haragudot meg. azokra, kik atemplomban, hol-
mit árultanak. ? 

30 F Példát akara nékünk adni, hogy mitsoda buzgoságal. kel lennünk 
az Isten házának tiszteletihez, tisztességihez, és szépségihez, a sidok 
temploma, tsak árnyékja, és figurája volt, a mi matériális templomink-
nak, amelyekben nagyob valoságal lakik, és ahol munkálodgya azo-
kot anagy titkokot., és osztogattya malasztit a szenttségekben. a 

35 melyeket a lelkek meg szentelésire rendelte, hogy ha az üdvezitö 

68 avigasságban [Második g — k-X>ól javí tva . ] 
09 az övcket. [z — ö-ből jav í tva ; ö ékezetét nem törölte.] 
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harag [26b:] nélkül nem nézheté abban az ó templomban azokot., 
kik vettek vagy árul tak. ollyan dolgokot., mellyek az At tyának 
valo áldozatokra szolgáltak, mitsoda haragal nem nézheti mostaná-
ban, hogy akeresztyének mitsoda gyalázatos állapotokot követnek. 

5 a néki szenteltetet helyekben, és a melyek sokal szenttyeb dolgokra 
rendeltettek, ? tsudálatos7 0 türésel szenvedi azt most, de nem fogja 
azt mindenkor szenvedni, és az utolso napon., re t tentö kcpen7] fogja 
ki mutatni haragját. mind azok ellen, kik mostanában meg szeplö-
sittik az ö házát, de nem tsak azok ellen kik abban mérnek menni 

10 kevélységel, hivalkodásal. szemérmetlenségel, és tiszteletlenségel, 
amelyek meg muta t tyák , hogy se hit, so Isteni félelem nintsen ben-
nek, de sokal inkáb meg mu ta t t ya az egyházi szolgai ellen, akik 
kötelesek az oktatásra, és hogy az illyen nagy rendeletlensége-
ket meg nem orvosollyák., és ezeket el szenvedik, mint ha nem öket 

15 illetné, és olyan gondatlanságal., a mely nem illik az üdvezitö 
tanitványihoz, 

K. A kristus ki haj tván haragal azokot. kik atemplomot. meg gya-
lázák, nem szemléleé még mást is mely inkáb meg érdemlette haragját ? 

F ki mondhatat lan sokakot láta még másokot is, a melyeknek 
20 ezek tsak képei valának, a mi köböl valo templomaink, tsak figuráji,72 

a lelki és az élö templomok-[27a:]nak, akik akereszttségben, valosá-
gosan az Istennek szenteltetet lelkekböl állanak. azoknak a szent 
helyeknek meg szeplösitések, a melyekröl beszélettünk, tsak képei 
alelkek meg szeplösitésének, ahol uralkodik, arosz kivánságnak, ke-

2o vélységnek, tisztátalanságnak, vétkes kereskedése, a melyel az ördög-
nek adgya magát . at isztátalan gyönyörüségért, abetsületnek füsti-
ért, a meg vetést érdemlö jószágért. hejában valoságért, a mellyek 
meg ront tyák benne, az Is ten lelke templomcinak. szenttségit, ugy 
anyira hogy az ö ellenségének, lako helyévé lészen. etehát akut feje. 

30 mind azoknak a rendeletlenségeknek, a melyek uralkodnak, ami temp-
lominkban. ugyan azokon is követi el boszu állását az utolso napon. 
ki hajtván házábol örökösön ag^'alázokot73 a kik is, az imádságnak. 
és a szenttségnek házát, alatroknak barlangjává tsinálták. 

70 tsudálatos <(/̂  türésel szenvedi 
" re t tentö képen. re t tentö képen [ így, ismételve.] 
72 figuráji, [i — úgy látszik, javí tva a-ból.] 
73 [ Javí tva : agyalázatokotból. ] 
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P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 10 D I K VASARNAPON. 

Imádság 

oh' Istenünk aki fényeségel ki mutatod minden hatoságodot. fö 
képen abban hogy meg botsátasz abünösöknek, és meg vigasztalod 
a keseredetteket,74 hinttsed hová továb töb irgalmaságodot reánk, 
ugy hogy buzgoságal futván igéretid után. részeseké tégy minket 

5 amenyei jókban, kérünk tégedet ami urunk Jk. 

[27b:] Epístola. 
szent pál. 1 Cor. 12. 2, 

Tudgyátok hogy midön pogányok voltatok, a néma balványok-
hoz mentetek. amint vitettettek vala, azért tudtotokra adom. hogy 
senki az Isten lelke által szolván, nem mond átkot a Jesusnak. és 
senki nem mondhattya. ur Jesus, hanem tsak a szent Lélek által,75 

10 külömbségek vannak pedig az ajándékokban, de ugyan azon lélek, 
és külömbségek vannak a szolgálatokban.70 de ugyan azon az ur. és 
külömbségek vannak atselekedetekben, de ugyan azon az Isten aki 
mindeneket tselekeszik mindenekben., mindenek77 pedig haszonra 
adatik a léleknek meg jelenése, némeJiynek78 ugyan alélek altal, ada-

15 tik aböltseségnek beszéde, másnak pedig atudománynak beszéde 
azon lélek szerént, másnak a hit, azon lélek által, másnak agyogyitá-
soknak ajándéka, azon lélek által, másnak atsudáknak tselekedete, 
másnak aprofétálás, másnak alelkeknek meg választása, másnak a 
nyelveknek79 külömbségi, másnak abeszédeknek magyarázása, eze-

20 ket pedig mind azon egy lélektselekeszi, osztogatván mindennek amint 
akarja 

[28a:] Magyarázat 

K vannaké még mostanában is olyan keresztyének a kik meg 
hadgyák magokot vitetni a néma bálványokhoz ? 

74 keseredetteket, [hosszú / betűje r-ből javí tva.] 
75 által, (ós) külömbségek [<^és): sor fölötti beszúrás. ] 
76 a ( tse lekedetekben) szolgálatokban. 
77 [Ér tsd : mindennek] 
78 némellynek [Szóvégi n — sor fölötti beszúrás.] 
79 a {lelkekne) nyelveknek 
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F Igen is sokan vannak, még ollyanok kik ugy élnek mint a pogá-
nj^ok. ámbár most ne vitessenek is egy jupiternek, egy junonak, 
egy vénusnak képek eleiben, vagj' valamely oktalan állat képe eleiben., 
de ki ki istent tsinál magának, amagában uralkodo rosz kivánságok-

5 bol, vagy amértékletlenségböL telhetetlenségböl., gazdagságból, vagy 
a világi betsületböl. az Istent ugy imádgyák ha szeretik mondgya 
szent Agoston., a rosz kivánságot imádgyák tehát, ha az Isten helyet 
azt szeretik, az illyen bálványokhoz vitetnek, a természetnek haj-
landoságátol, a szokástol., a rosz példátol, erre valo nézve ót. pogány 

10 modra élnek. ahol az Istenre nem hajtanak, és ugy tettzik mint ha 
az emlékezetit elméjekböl és szivekböl ki törlötték volna. amint is ki 
tettzik az irásbol. hogy arendeletlen kivánságok hozták bé a világban 
akülsö bálványozásokot, és azok találták fel a hamis isteneket, hogy 
avétkeket szabadabban követhessék, azért is imádtatták aházaság 

15 törö, tolvaj, boszu álló otsmány isteneket, ez igy lévén, ameg romlot 
kivánságok hozák avilágban apogányságot, és ugyan azok miat 
tart még mostanában is. 

[28b:] K. Mitsoda, atkot mondani a Jésusnak? «• 
F Az abbol áll, a midön káromollyák az ö szenttséges nevét, meg 

20 vetik és üldozik ötet, valamint tselekedének a sidok, és apogánj^ok, 
az Anyaszent egyház kezdetekor, mostanában nem mondanak átkot 
néki, szoval, ö rolla vallást tésznek, a nevit viselik, de meg tagadgyák 
tselekedetekel, tit, 1. 16. élettyekel káromollyák, mondgya szent 
Agoston., a midön szájokal. ditsérik, és vallyák, ki vetik Évangyéliu-

25 mábol, és tanitásábol mind azt valami ellenkezik. ahaszon keresésel. 
akevelységel., a gyönyörüségel, mind azon által. azal ditsekednek hogj' 
keresztyének, hogy pcdíg néki átkot ne mondgyanak, az ö lelke által 
kel lenni a beszédnek., és a tselekedetnek, el kel kerülni mind azt, 
valami tölle el választ. vagy el választhatna, illyenek avetkek, és 

30 a világi szokások. 
K. Leheté kegyelem nélkül azt vallani hogy akristus az ur. ? 
F Erre meg felel maga az Apostol. mondván, senki nem mondhattya 

ur Jesus, hanem tsak a szent Lélek állal, aki ötet urnak valya, annak 
azö tanitása alá is kel magát adni. mivel tsak egyedül ötet kel halgat-

35 nunk mint mesterünket. meg kel üsmérnünk hogy ö ura a mi lelkünk-
nek, hogy tellyeségel valo hatalma vagyon rajtunk, mint meg váltonk-
nak, és üdvezitönknek. engedelmeségel hal-[29a:]gatni az egyházi 
szolgákot. kik az ö tanitásit tanittyák, kövotni kel azokot az áitatosá-
gokot, molyek az ö tiszteletire rendoltettek, az ö tudományához kel 
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szabni minden gondolatinkot, és kivánságinkot, egy szoval az ö nyom-
dokán kel járni, minden beszédinkel, tselekedetinkel, és minden 
magunk viselésivel. 

K. Mellyek azok akülömbözö ajándékok, amelyekröl szól it az 
5 ApostoU 

P Azok a profétálásnak. alelkek80 meg választásának, a nyelvek 
külömbséginek. ós anyelvek magyarázásának ajándéki, és utánna tészi, 
hogy mind ezek az ajándékok, egy lélektöl erednek és származnak, 
meg akarván nékünk mutatni, hogy ezek nem ami elménktöl jönek., 

10 és nem kel magunknak tulajdonittani, 
K. Mellyek azok a külömbözö szolgálatok. amelyekröl szól szent 

p á U 
F Azok az Apostoli, püspoki, papi, és diaoonusi szolgálatok, ezekböl 

áll, az Anyaszent egyház guberniumja, de tsak egy ur rendelé ezeket 
lo az Anyaszent egyházban, aki bennek, és ö vélek munkálodik, és 

tsak egyedül ötet is illeti hogy ezeket arendeket osztogassa, országá-
ban, a melyet maga vérivel szerzette. 

K. Mellyek a külömb féle munkák? 
F A betegeket meg gyogyitani, ördögököt üzni, tsudákot [29b:] 

20 tenni, de tsak azon egy Isten tselekeszik mindent, mindenben mondgya 
az Apostol., ezek azö mindenhatoságának külömb külömb féle erejé-
töl jönek, ezek igen közönségesek valának az Anyaszent egyház 
kezdetekor, meg is mutaták ezek, hogy a ki annak feje, és fel álitoja, az 
ura, és Istene atermészetnek, 

25 K Mind ezek az ajándékok. szolgálatok, tselekedetek, nem egyaránt 
jöneké az Isteni három személytöl? 

F Igen is egyaránt jönek attol., az Atya, a Fiu, és a szent Lélek, 
egyaránt, és egy mástol. meg válhatatlanul munkálodik mindenben, 
valamit tselekeszik, a három személynek munkája. másban meg nem 

30 külömböztetik, hanem tsak ahárom személyt illetö dologban, az Atya 
egyedül szülte a Fiat, a Fiu születet egj^edül, az Atya, és a Fiu. kez-
dete a szent Léleknek., és a szent Lélek származik egyedül az Atyátol, 
és a Fiutól., de ámbár a Három személy egyaránt munkálodgyék is 
mindenekben, mind azon által. a szent Léleknek tulajdonittyák az 

35 ajándékokot, mert azok bizonj^sági az Isten emberekhez valo jóságá-
nak, és ajóság az szent Léleknek tulajdonittatik, mert a szent Lélek, 
az Atyának. és a Fiunak szeretete, a Fiunak tulajdonittatik a szol-

80 [íráshiba:] alelkel 
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gálat, mert amaga vérin vál tván meg Anyaszent egyházát. ö is annak 
az ura, [30a:] és fel álitoja, és ötet illeti egyházi szolgákot rendelni, 
kik azt igazgassák, a munkák pedig az Atyának, mert néki tulajdoni-
ta tnak , aminden hatoságnak munkái, mint amás két személy kezdeti-

5 nek, ö néki magának kezdete nem lévén, mindent, mindenben ö 
munkálodik. 

K. Hány féle ajándéki vannak a szent Léleknek? 
F két félék, némellyek belsö képen valok, illyenek az ollyan aján-

dékok, amelyek kedvesé tészik alelket Is ten elött, azt meg szentelvén, 
10 az Istenhez kaptsollyák, illyenek, ahit, a reménség, és a szeretet, és 

akeresztyéni jó erköltsök, ezek kezdeti ajó tselekedeteknek, némelyek 
pedig külsö képen valok, ezek nem tsak annak meg szenteltetésire 
adatnak, aki ezeket veszi, hanem az Anyaszent egyház hasznára, 
hogy munkálodgyék, ahiveket oktassa, inttse, az Apostolazt mondgya, 

15 hogy azok az ajándékok adatnak, mert senki, se magának nem adhat tya , 
se senki azokot nem szerezheti fáradsága u tán , mivel azokot az Isten-
töl veszik ajándékon, és érdemles nélkül, 

K. Miért mondgya szent pál hogy a szent Lélek osztogattya azokot, 
mindennek amint akarja? 

20 F Azért hogy ahivek ne legyenek irigységel egyik a másikához, az 
illyen ajándékokért, és hogy azokért magokot fel ne emellyék, ezért 
is muta t tya meg nékik, hogy az egyenet-[30b:]len valo osztogatása 
az ajándékoknak, nem más ókból vagyon, hanem hogy az Istennek 
ugy tettzik, az, az ö akarat tya , fel fuvalkodni pedig azokért, ugy az 

25 Istentöl akarnák el venni aditsöséget, amely tsak ötet illeti, ajókót 
irigyleni, ugy az Isten ellen támadna valaki. és azal vádolná, hogy nem 
igasságosan osztogattya ajándékit,, mint ha ö tar toznék azokot egya-
ránt osztogatni. 

Évangyélium. 
szent luk. 18. 9. 

Mondá pedig némellyeknek. kik magokban biznak vala, mint iga-
10 zak, és meg utálnak vala egyebeket., a példa beszédet is, ket ember 

mene fel a templomba, hogy imádkoznának, egyik farisaeus, és a másik 
publikánus, a farisaeus álván, igy imádkozik vala magában. Isten, 
hálakot adok néked, hogy nem vagyok mint egyéb emberek, raga-
dozok, hamisak. paráznák, a mint epublikanus is. kétszer böjtölök 

35 egy hétben, dézmát adok mindenekböl, a miket birok, és publikánus 
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távul álván, szemeit sera akarja vala fel emelni az égre, hanem a 
mellyét veri vala, mondván, Isten légy kegyelmes nékem bünösnek, 
mondom néktek alá mene ez a házához, inkáb meg igazitatván aman-
nál, mert minden aki magát fel magasztallya, meg aláztatik, és aki 

5 magát meg alázza, fel magasztaltatik. 

[31a : ] Magyarázat 

K. kitsodák azok, akikröl mondgya akristus hogy magokban biz-
nak. mint igazak, és meg vetnek egyebeket? 

F Azok az ollyanok. akiket meg vaki tván amagokhoz valo szeretet, 
és amagok felöl valo sokat álitás, és meg elégedvén magokal. magokot, 

10 magok elött mentegetik, tsak magokot t a r tván igazaknak, és ugy 
tekéntik másokot, mint bünösököt, ök magokban tsak jó erköltsöt 
tapasztalnak, másokban pedig tsak vétket, és fogyatkozást81 látnak, 
mer t magokot igen szeretik, és másokhoz tsak meg vetésel vannak, 
ugy anyira hogy azt gondolhatnák, hogy az Istenhez hasonli t tyák 

15 magokot, tulajdonitván magoknak. az elegyes, és fogyatkozás nélkül 
valo jó erköltsöt, 

K. Mitsoda atulajdonsága a valoságos igazaknak, 1 
F A nagy alázatoság, akik érezvén magokban nyomoruságokot, 

magokhoz nagy meg vetéselvannak, amagok tselekedeteket, tsak azért 
20 tekéntik, hogy azokért hálákot adgyanak az Istennek, mint olyan 

jókért, amellyekö tölleszármaztak, ugyan ezért is tekint ikmagokot ugy 
mint haszontalan szolgákot, akik tsak azt tselekeszik a mivel tar toz-
nak, ha szinte bé töltenék is amit az Is ten törvényo parantsol, mago-
ko t nagy bünösöknek ta r tanák . mert nagy bünököt botsátot meg Is ten 

2o nékik, vagy ha szinte azokban nem estek is, de [31b:] tsak egyedül 
a kegyelem örzötte meg öket, azt is el hi tet ték magokal., hogy nem 
élnek ugy amint kellene, avéghetetlen sok kegj'elemel., a melyeket vet-
tek, és ha mások vet ték volna, azon kogyelmoket. meg tértenok volna, 
és penitontziát tar totak8 2 volna, a mi a felebarattyok fogyatkozásit 

30 illeti, arol el veszik szemeket, és tsak az ö jó erköltsököt, és tselekedote-
ket szemlélik, a fogyatkozásit, a menyiben lehet el fedezik, és ugy 
tekéntik, mint emberi gyarloságot, a melyben ö magok is vannak, 

81 fogyatkozást (tap)látnak, 
82 tartotak [Szóvégi t — k-h6\ javítva.] 
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amások vétkeit, ugy sirattyák valamint amagokét, és azokért ugy 
fohászkodnak Isten elöt, valamint amagokéért, hogy botsánatot 
nyerhessenek nékik, etehát aleg nagyob modgya, hogy senkit meg 
ne vessünk, hanem tsak magunkot, 

5 K. Mitsoda a mái Évangyélium béli farisaeusnak tulajdonsága ? 
F Ez ollyan ember. aki magával tellyeségel. meg elégedet, aki magá-

ban tsak atiszta jó erköltsöket, és atartozás felet valo jó tselekedete-
ket láttya., aki magát gazdagnak tartván, azt gondollya, hogy nintsen 
semire szüksége, aki tsak szájal ádhálákotlstennek, azért hogy ö nem 

10 olyan mint mások, ö nem tolvaj, nem igaságtalan, nem házaság törö, 
aki tsufságal tekintette apublikánust, atemplomban, aki magának 
tulajdonittya ajót melyben. nem83 vagyon. és aki tsak azért köszöni 
azt, meg az Istennek, [32a:] hogy a maga ditséretire vállyék, egy szo-
val ez ollyan ember, a ki magát, mindenre alkalmatosnak itéli lenni, 

15 aki azt gondollya hogy mindene vagyon, és mindent tselekeszik, és 
akinek mind azon által. semmije nintsen. és minden nélkül szükölkö-
dik, mi pediglen hitessük el magunkal, hogy semink nintsen, semit 
nem tehetünk, semit nem tselekedhetünk magunktol, és várjunk 
mindent Istentöl, és mindenre alkalmatosok lészünk, fedezük el ajót, 

20 melyet tselekeszünk, mind mások, mind magunk elöt, hogy az ördög 
azt elne ragadgya tölünk, ne keresük azt, hogy mások elöt tekintetbe 
legyünk, hanem tsak azt. hogy az Istennek tessünk, és igy el kerullyük 
a farisaeus vétkit., amely olyan vétek szent Agoston szerént, hogy 
abban. avaloságos igaz is részesülhet. 

25 K. Mit tselekedék a publikanus, hogy könyörületeségit nyerhese 
az urnak, ? 

F ö távul áll vala az oltártol, hogy azal meg mutatná érdemetlen-
ségit, és büneiért rettentö távul valo létit az Isten tisztaságahoz, és az 
üdveségéhez, nagy fájdalomal érzé szivében azt az ellenkezést, mely 

30 az Isten, és a vétek közöt vagyon. valamint szentpéter midönmondá. 
uram távozál töllem, mert én bünös vagyok. 

2. A szemeit nem meré fel emolni az ég felé. szégyenletiben. [32b:] 
hogy meg bántotta a menyeknek Istenét. 

3. A melyét veré. hogy meg mutatná azal. szivének töredelmeségiit 
3o és alázatoságát, és szándékját, amelyben vagyon, hogy magán boszut 

állyon, az Isten ellen tett vétkiért, 

83 nem {nem) vagyon. [Az elsö nemet utólag írta a sor eló, mert a másikat, 
melyet ne-ből javított, beleírta a vagyon v-jébe.] 
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4. Ollyan igen meg hatotta, volt szivét avétkiért valo töredelmesóg, 
hogy tsak ezeket akevés szokot mondhatá, Isten légy kegyelmes nékem 
bünösnek, de elegendök valának ezek, az irgalmaság el nyerésire, mert 
meg vallá büneit, és azokért botsánatot kére töredelmes szivel., 

5 emagában foglallya a penitentzia méltó gyümölts hozásának kivánsá-
gát. és az Istent, meg bántásáért valo büntetésnek kivánságát. aki meg 
nem veti atöredelmes és alázatos szivet. és aki fel szokta emelni azt, 
aki magát meg aláza, és aki mindenkor meg aláza azt, a ki magát 
fel emeli. 

10 K. Mit tanulhatunk illyen két ellenkezö példábol 
F Azt I. hogy utálva kerüllyük84 el a farisaeus maga hittségit, 

amelyel, mindennél nagyobra betsüllé magát. és másokot meg vetet 
mint hamisakot. az ollyan hálá adást. mely tellyes hivalkodásal., és 
kérkedékenj'ségel,85 az ollyan bátorságal valo imádságot, a melyben 

15 semit sem kérnek, mint ha semmire szükség nem volna. és mint ha 
az Isten mindenel tartoznék. 

[33a:] 2. A publikánus imádságát vegyük például. magunknak. 
alázuk meg magunkot. tarttsuk magunkot méltatlanoká akegyelemre, 
távozunk el a szent dolgoktol. üdveséges szégyenel., a midón azokot 

20 meg ferteztettük, hogy nagyob haszonal járulhasunk az után azokhoz, 
az imádságinknak pedig, szivünknek fohászkodásibol. kel állani. és 
nem a sok szóból, verjük meg magunkot a sanyargatásal. és a peni-
tentziával., hogy az Isten haragját meg engesztelhesük, és kegyelmé-
ben vétethesünk. 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO l lMK VASÁRNAPON. 

Imádság 

25 Minden hato örökké valo Isten. aki ki mondhatatlan jóságodal. 
felyül haladod érdemit. és kivánságit azoknak, kik tégedet kérnek. 
önttsed mi reánk irgalmaságodot. meg botsátván nékünk, amitöl 
lelkünk üsméreti tart, és ad meg azt, a mit magunktol meg nyerni 
nem tarttyuk, a mi urunk J. k 

84 <[kerur> kerüllyük el 
85 kérkedékenységel, [Első e fölött á thúzo t t vessző.] 
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Epistola 
Szent pal. 1 oor. 15. 1. 

Tudtotokra adom pedig nóktek atyám fiai az Évangyéliuniot, amel-
lyet néktek prédikálottam. amelyet [33b:] bé is vettétek, amely-
ben állotok is, mcly által üdvözültök is, miképen prédikálottam néktek, 
ha meg tarttyátok, hanem ha heában hittetek, mert elöször elötökben 

5 adtam, amit vettem is, hogy a kristus meg holt ami büneinkért, az 
irások szerént, és hogy el temettetett, és hogy fel támadot harmad 
napon. az irások szerént, és hogy meg jelent Czéfásnak, és az után 
atizen egynek, az után meg jelent egyszers mind töbnek ött száz 
atyafiaknál, kik közül sokan meg maradtak mind ez ideig, némellyek 

10 pedig el aluttak, az után meg jelent Jakabnak, az után mind az Apos-
toloknak, mindeneknél utobszor pedig, ugy mint idétlenül szültnek, 
meg jelent nékem is, mert én leg kiseb vagyok az Apostolok közöt. 
ki nem vagyok méltó Apostolnak hivatatni, mert az Isten Anyaszent 
egyházát üldöztem, az Isten malaszttyábol vagyok pedig ami vagyok, 
és az ö malaszttya. hivalkodo én bennem nem volt, hanem bövebben 
munkálodtam minnyájoknál, nem én pedig. hanem az Isten malaszttya 
én velem 

[34a:] Magyarázat 

K. Elegendöé az Evangyélium prédikálásának hallása az üdveségre ? 
F A nem elegendö, azt engedelmeségel kel venni, azt vallani kel. 

20 ahoz szabván életünket, és szokásinkot és azt követni kel szeretettel. 
de emég nem elegendö, azt meg is kel tartani, ahoz kel kaptsolni 
magunkot, és abban meg is kel maradnunk holtig., akristus kegyel-
mével valo Évangyélium üdvezit minket, de tsak azokot üdveziti, akik 
azt meg tarttyák és követik., minden résziben, ezért is szükséges 

25 apásztoroknak, és aprédikátoroknak., hogy meg ne elégedgyenek 
azon, hogy tsak egyszer hirdessék., ha haszonal volna is, szükséges 
némelykor meg visgalni, ha anép akit oktattak, követié az oktatást. 
és ha nem hagytaé el, avilági szokásért, az Apostolok szerént. eszek-
ben kel juttatni amit tanitottak, és meg visgálni, ha meg tartottáké, 

30 és ha eléb menneké az Isten uttyában. enélkül hejában vették volna 
ahitet és az igazságot, melyeket nékik prédikálottak, nem elég jól 
kezdeni, nem kel félben hagyni az utat, hanem eléb kel meni, jó erkölcs-
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röl, jóerkölcsre, mindvégig, mivel avógig valo meg maradás. koronáza 
meg bennünk az Is ten munkáját . a nélkül, mindent elvesztettünk: 

K Miért mondgya szent pá] ahiveknek. hogy elejekbe adgya amit 
ve t t ? 

[34b:] F. Hogy meg mutassa, mind azoknak, akik a népet tani t tyák, 
hogy tsak a szent Irás, és atrádit io béli tudományokot tani t tsák. 
és azt kinek. kinek. az Is tentöi vet t érteke szerént ke] tanitani . vala-
mit az Anyaszent egyház ád elönkben, hogy higyük, minden saeculu-
moktol fogvást, a kristus hozta azt nékünk, azokra az Apostolit meg 

10 tani tot ta , és kezekben adta, hogy azt meg tar t tsák, és örizzék, nem 
szabad tehát az ö szolgainak, más félét tanitani . az Apostolok, más 
tani tványokot , hagyának magok után, és akristus tudományát , örizé-
sek alá hagyák, az ö tani tványok, másoknak hagyák, és igy idöröl, 
idöre, a mi idönkigg, ezt is nevezik traditionak, hagyásnak, a mely 

lo ál tal ez a tudomány kézröl kézre ment az elsö saeculumtol fogvást, 
a mostaniig, haSi valaki tészen ehez valamit, mondgya akristus, az 
Isten meg veri, és ha valaki valamit el vészen ebböl, az Isten ki vonnya 
az életnek könyviböl apoc. 22. 18. 19 

K. Mit mond szent pál . hogy predikalotta ahiveknek, ? 
20 F Azt predikálotta nékik, hogy a kristus meg holt a mi büneinkért. 

az irások szerént, hogy el temettetet , és fel támadot . harmad napján, 
ugyan azon irások szerént, hogy egy Is ten meg halyon, és azérthalyon 
meg, hogy meg békéltesse ellenségeit az Istenel., és hogy el töröllye 
vétkeket, vérével, oly igen felyül haladgya. az emberi okoságot. ez 

25 az [35a:] igazság, hogy az Apostol nem mór arrol szoüani, az irások 
auctoritása,87 vagy bizonysága nélkül, akristus fel támadásárol szolván, 
ismét hozája tészi. az irások szerént. mert ez at i tok leg nehezeb88 

ahitelre, és mindennél felyeb haladgya az érzékenységeket. és az oko-
ságot, ugyan ezért is az Apostolok tselekedetében, igy bizonyittya 

30 meg egy sóltárbol, meg nem engeded ate szentedet. a ro thadás t lá tn i . 
act . 13. 35.89 ps . 15 10 

K. Mitsoda még más bizonyságot is hoz elé it az Apostol a kristus 
fel támadásárol? 

F Az apostolok bizonyságát hoza elé, akik ótet feltámadva lát ták, 
35 kezekel tapasztot ták, a kik övéle ettek, és akik valoságal. meg visgál-

86 ha (ty valaki tészen [Törlés a sor elején.] 
87 auctori tása, <(nélkül) vagy bizonysága nélkül, 
88 leg nehezeb [l — javí tva . ] 
89 35. [5 — 4-ből javí tva . ] 
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ták, bizonyosonvalofeltámadását. és az ött száz tanitványnak bizony-
ságit, végtire azt teszi fel, hogy atöbbi után, néki is meg jelent, ánibár 
olyan légyen is. mint egy idétlenül szült, és leg aláb valo a töbinél, 
nem érdemelvén. hogy az Apostoli nevet visellye, epéldája90 egy nagy 

5 Apostolnak, aki valoságos alázatos, aki magát olyannak hiszi, amint 
mondgya, meg tanulhatnok ebböl magunkot meg alázni, és azt soha 
el nom felejteni, hogy mik voltunk. hogy mik vagyunk. magunktol, 
és hogy még milehetunk. se semiben ne ditsekedgyünk, mivelnem ditse-
kedhetünk,91 semivel oüyanal., hogy az Istentöl nem vettük volna. 

10 [35b:] K Mire tanit minket a mái lettzkének92 utolso versében? 
F két nagy fö igaságra tanit, mely mind valoságos, mind pedig 

hit ágazattya, az elsö, akegyelemnek az emberben valo munkálodása, 
a második, az együt valo munkálodása, (Cooperatio) az emberi szabad 
akaratnak. Azlsten akarattyábol vagyok ami vagyok, mondgya az Apos-

15 tol., igybeszélvén. akegyelemnek tulajdonittya. mind azt. valami jó 
vagyon benne, hozája tészi, Azö malaszttya én bennem hivalkodo nem volt. 
hanem bövebben munkálodlam minnyájoknál. ez az együt valo munkálo-
dasa a szabad akaratnak. de, mondgj'a szent Agoston, hogy azt ne 
gondollyák, hogy az akarat munkálodhatot, magátol a kegyelem 

50 nélkül, mert utánna tészi. nem én pedig. hanem az Isten malaszttya 
én velem. ebböl világosan ki tettzik, hogy az igaz, hogy az embernek 
akarattya tselekeszi a jót, és hogy azt egész szabadságal.93 és szeretet-
tel tselekeszi. de azt akegyelem tselekedteti véle, munkálkodván benne. 
az Apostol szerént, az akaratot, és atselekedetet, szent pál, mondgya 

23 szent Chrysostomus, bizonyságot tévén maga magárol. szükséges 
képen., hogy tekintettel legyenek azokhoz a miket mondot; mindent 
az Isten ajánl, és az ö kegyolmének tulajdonittya, mind azt, amit 
tselekedet jót, meg valván azt, hogy tsak általa tselokedte. 

[36a:] Évangyólium 
szent márk. 7. 31. 

És ismég ki menvén a Tyrus határibol, jöve sidon által a Gaüilaeai 
30 tengerhez, a Docapolis határi közöt, és hozának néki egy siketet és 

némát. és kérik vala ötet, hogy reá tonné kezét, és félre vivén ötet a 
90 epéldája [ja: sor fölötti beszúrás.] 
91 [Iráshiba:] ditekedhetünk, [első d javítva.] 
92 [Elírás:] lettzékének 
93 szabadságal. [Második a — fólött áthúzott vessző.] 
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seregböl, annak füleiben botsátá ujjait, és pökvén, illeté annak nyel-
vét, és fel tekintvén menybe fohászkodék, és mondá néki effeta, az 
az, nyilatkozzál meg, és mindgyárt meg nyilatkozának a í'ülei. és meg 
oldaték az ö nyelvének kötele, és igazán szol vala, és meg parantsolá 

5 nékik, hogy valakinek, ki ne mondanák. menyivel inkább parantsollya 
vala pedig nekik, anyival inkáb hirdetik vala, és annál inkáb tsudálkoz-
nak vala mondván, mindeneket jól tselekedet, a siketeket is halloká 
tette, és a némákot is szóllókká. 

Magyarázat 

K. Mit jelent ez a süket és néma ember ? 
10 F Jelenti az ollyan akarattal valo lelki süketeket, kik az Isten igé-

jét nem akarják hallani. se a szent Léleknek szavát. ki szivekben 
beszél. mert el kellene hagyni azt, a mit oly igen szeretnek, jelenti 
még az ollyan némákot, kik meg nem vallyák vétkeket, kik az Istennek 
nem könyörögnek, kik az Evangyélium szerént nem beszélnek, az 

15 illyenek mind süke-[36b:]tek, mind némák, mert a midön nem akar-
ják az Isten szavát halgatni, és az ö igéjéröl szollani, akor lelki süke-
tek, és némák, 

K. Mit jelent ez az ember, akinek mind a szollás, mind ahallás meg 
adaték. ? 

20 F Jelenti az ollyanokot, akiknek akristus kegyelméböl ajándékját 
adgya. hogy halhassák beszédit, és az igazságnak szavát, és azt gyer-
meki engedelmeségel ha]gathassák, fel is szabadittya nj^elveket, hogy 
vallást tehessenek bünökröl, és hirdethessék irgalmaságát, és ditséretit, 
ez a kegyelem drága, és ritka, a mi idönkben, a melyben sokan a 

2o keresztyének94 közül, el merültek a világi hivságokban. tsak a világ 
beszédithalgattyák, és tsak a világi dolgokrol beszélnek, a mely beszéd. 
meg fojtotta az igazságnak beszédit szivekben: 

K. A kristus miért vivé félre ezt a süket, és néma embert hogy meg 
gyógyittsa ? 

30 F Meg akará nékünk mutatni, hogy ha meg akarunk gyogyitatni 
a lelki sükettségböl., a magános életet kel keresni, és el kerülni avi-
lágiakot, mert az érzékenységek a világi dolgokra figyelmezvén, azok 
meg gátollyák az elmét, és a szivet, hogy az Isten beszedit halgassák, 

94 keresztyének [ne: sor alatti beszúrás; k: utólag beírva a sorközbe.] 
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ugyanis, hogy lehetne azt halgatni, agyönyörüségek. a hivalkodások, és 
a világi sok dolgok közöt. 

[37a:] K. A kristus miért tevé az ujját ennek az embernek. a fülé-
ben, és nyálát anyelvére, és miért fuhászkodék ? 

F Az ujjai melyeket a fülében tevé, jelenté a szent Lelket, aki az 
Isten ujának neveztetik, és akit az embereknek adá. hogy meg nyissa 
sziveknek95füleit, és meg értesse vélek beszédit, anyál jelenté az Isten-
töl valo böltseséget., amelyet közölni akará az emberekel. hogy az 
Isteni dolgokrol szolhassanak, fohászkodék mondván, effeta, az az, 

10 nyilyál meg. azért hogy siránkozunk. és suhajtozunk büneinkért, 
amelyek okozák alelki sükettséget, 

K. Az ur miért tiltá meg hogy ki ne nyilatkoztassa a tsudát melyet 
tett? 

F Meg akará nékünk mutatni, hogy ámidön jót akarunk tenni 
15 másokal. abban ne keresük az emberek ditséretit., mind azon által. 

menyivel inkáb parantsolá. anál inkáb hirdeték. hogy meg lássuk, 
hogy vannak ollyan alkalmatoságok, a melyekben, hálá adásbol tar-
tozunk atiltás ollen is ki hirdetni ajót. melyet velünk tselekedtek, 
azért hogy mások is azt meg tudván, arra valo nézve, ök is az Isten 

2n ditséretire valo jókót tselekedgyenek. akik nagy dolgokot tselekesz-
nek, azoknak köteleségek a, hogy magokot meg alázák. és kerül-
lyék ahivalkodásnak kisértetit. köteleségek pedig azoknak kik vala-
mit vesznek, a, hogy ki hirdesék azokot, akiknek jó hirek nevek. 
szükséges az Anyaszent egyháznak. 

[37b:]PÜNKÖSD TJTÁN VALO 12MK VASÁRNAPON. 

Imádság 
25 Oh' Istenünk akinek hatalma, és irgaímasága véghetetlen, akinek 

segittségitöl vagyon. hogy hiveid tégedet méltán és ditséretesen 
szolgálhasanak, enged meg nékünk hogy minden akadály nélkül 
futhasunk a jók felé, melyeket nékünk meg igértél. ami urunk J k. 

Epistola. 
szent pál. 2. Cor. 3. 4. 

Illyen bizodalmunk vagyon pedig akristus által az Istenben, nem 
30 hogy elegendök volnánk mi magunktol valamit gondolni, ugy mint 

95 szivek^et,)nek füleit, 
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mi magunktol, de ami elégséges voltunk az Istentöl vagyon., ki 
minket az új testámentomnak. alkalmatos szolgaivá tett, nem abetü-
vel, hanem alélekel, mert abetü meg öl, alélek pedig meg elevenit, 
hogy ha ahalálnak ki szolgáltatása, betükel kövekre irattatván, ditsö-

5 ségbe volt, ugy hogy nem nézhetnénekaz Izraelfiai a Mojses96 ortzájára, 
az ö ábrázattyának97 ditsösége miat,98 mely meg üresül, miképen nem 
lészen inkáb, aléleknek szolgálattya ditsöségben, mert ha a kárhozat-
nak szolgáltatása ditsöségbe vagyon, sokkal inkáb bövölködik ditsö-
ségel. az igazságnak szolgálattya, mert ditsöséges sem volt, a mi fénlet 

10 erészböl, a fö ditsöséghez képest, mert ha ami meg üresül ditsöséges, 
sokal inkáb ditsöséges. ami meg marad. 

[38a:] Magyarázat 

K. Miért mondgya az Apostol; hogy a kristus által követi szolgálat-
tyát ollyan bizodalomal. ? 

F Mert ö azt kivánnya; hogy tsak az üdvezitö kegyelmének adgyák 
15 aditsöséget, ajóért, melyet99 ö tselekeszik szolgálattyában, vak merö-

ség lett volna az Apostoloktol.,100 avilág meg téritésihez kezdeni, és 
az Évangyéliumi hitet, a bálványok romlására épiteni, ha tsak a 
magok orejében vetették volna bizodalmokot, ha az Isten Fia nem 
küldötte volna öket, és ha vélek együt nem munkálodta volna azokot 

20 a sok jeleket, leg nagyob bizonysága. ami Isteni vallásunknak a, 
hogy tizen két ollyan ember, aki mind leg aláb valo, mind leg erötele-
neb volt avilágon. még is avilág meg téritésihez mertenek fogni, 
és azt véghcz is vitték. ebböl ki tettzik hogy a kristus beszéllet ö álta-
lok, ugyan. öis101 munkálodta ö általok. ezt a tsudálatos változást, 

25 ugyan az is adá nékik azt a bizodalmat, és bátorságot, hogy ollyan 
erövel, és hatalomal. munkálodgyanak. még mostanában is, egy, 
egyházi szolga tsak anyiban tehet jót hivatallyában, a menyiben 
akristus parantsolattyábol munkálodik., a menyiben benne veti bizo-
dalmát, és ha ditsöitti kegj'elmét. munkájának elö menetehért 

86 [Javítva: Mojes-ből.] 
97 ábrázattyának [áb — or-ból javítva; nyilván ortzájának-ot akart írni. ] 
98 miat, [a fölött áthúzott ékezet.] 
99 melyet [Javítás: mert-hő\; ly-t rt-re írta, majd hozzáírta: et] 
100 [Javítás, sor alatti boszúrással: Apostoltol.,-ból.] 
101 [Ékezethiba:] ois 
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K. Szent pál nem bizhatéké tudományában, nagy értelmiben, és 
ékesen valo szollásában, a mely néki, mint egy természet szerént 
valo volt. ? 

[38b:] F Halgasuk hogy mitsoda itéletet teszen maga felöl, és mi 
5 képen hasonlittya magát a többihez, nem hogy elegendök volnánlc mi 

magunklol jót gondolni, mint magunktol, de a mi elégséges, voltunk, az 
Istenlöl vagyon. etehát hit béli igazság hogy az embernek avétektöl 
fogvást, atermészetnek erejével nem lehet log kiseb gondolattya az 
üdveségre. se jó kivánsága, se jó indulattya, morthogy. szentAgoston 

10 szavaival élyek, az embernek nintsen egyéb magátol, hanem ahazug-
ság, és avétek, az Apostol mondgya, hogy azö elégséges voltok, az 
Istentöl vagyon, mert szent Celestinus pápa szerént, ollyan formában 
munkálodik az emberek szivébon. és a szabad akaratban. hogy a szent 
gondolatok, jó szándékok, ajó akaratok, tsak ö tölle jönek, és tsak 

15 az által tselekedhetünk valamit, aki nélkül semit sem tselekedhetünk. 
és az Apostol szerént, az Isten nem tsak annak a jónak kezdöje, amely 
mi bennünk vagyon. a mi magunk meg szentelésire. hanem még 
azoknak is a melyeket tselekesznek. az egyházi szolgák, kik, ahivek 
üdveségekért munkálodnak, ki minket, mondgya, az uj testamentum-

20 nak alkalmatos szolgaivá is tött, nemabetüvel,hanemalélekel, nem azért, 
hogy az emberekel, tsak az igazságot üsmértessük meg, hanem még 
a szent lelket, és akegyelmeket is mog nyerhesük102 nékik, amelyek, 
az ö meg szenteltetéseket munkálodgyák, követetvén vélek szcretette] 
azt, amit nékik tanyitanak. 

25 K. Mit ért szent pál abetün, és alelken. ? 
F Érti abetün egyedül atörvényt, és az igazságokot. ake-[39a:]gyel-

men kivül, a mely szükséges ezeknek bé töltésekre, és a lelken érti a 
szeretetet, melyet a szent lélek hint a szivben, mert a szeretet viteti 
vegben atörvényt, az is szereteti, és követeti az üdveséghez valo igaz-

10 ságokot, szent pál azt mondgya, hogy abetü meg öll, a midön tsak az 
elmében vagyon. és nem a szivben, mivel az Isten törvényéröl valo 
üsmerettségért, arosz kivánság fel támad, és elegendö erönk nintsen 
hogy az ellen ályunk, és azt meg gyözük, nem hogy roszra vinno 
atörvény, mivel atörvény magában szent, mondgya az Apostol másut, 

35 aparantsolat is szent, igaz, ésjó, de avétek, az az arosz kivánság, alkalma-
toságot vévén aparantsolat által, meg tsalt engem, és az áltál meg ölt, 
hogy fölölte igen bün tévö legyen. abün, aparantsolat által, rom. 7.12. 

102 mog <(üs) nyerhesük 
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11. 13. az Apostol hozája tészi, hogy alélek életet ád, az, az, hogy a 
szeretet, mely az új törvénynek kegyelme, abetüvel együt, bé tölteti 
atörvényt, és szeretteti, és103 életet ád lelkünknek, 

K. Mí volt akö táblára irot ó törvény104 szolgainak ditsösége? 
5 F A, hogy, az Izraéliták nem nézheték a Mojses ortzáját a nagy 

fényesége miat, ugy anyira, hogy a midön az Isten105 parantsolattyát 
kelletet nékik meg mondani, akor kételenittetet bé fedezni ortzáját, 
ez azt jelenté. hogy a sidok. nem nézhetnének annak idejében arra, 
akinek Mojses tsak képe vala, tudni illik akristusra, aki is vége vala 

10 a tör-[39b:]vénynek, és hogy vakságokban meg maradnának, a mint 
is hogy, a mái napig mondgya az Apostol., az ó tesiamentum olvasásá-
ban azon fedél fel fedetlen marad, mert akristus által üresül meg. de a 
mai napig. midön Mojses olvastatik, fedél tétetet az ö szivekre. midön 
pedig meg térnek az urhoz. el vétetik a fedél. 2 Cor. 3. 14. 

15 K. Mit hoz ki az Apostol mind ezekböl? 
F Azt hogy, az uj törvénynek szolgálattya. sokal ditsöségeseb, mert 

az ó törvénynek szolgálattya, halál szolgálat volt, az új törvénynek 
pedig szolgálattya, életet, és igasságot ád, nem hasonlithatni az ideig 
tarto szolgálatot, ahoz, a melynek örökösön kel tartani. ebböl ki 

20 tettzik, mitsoda nagy tisztelettel kel lennünk akristus szolgaihoz. a 
mely rend anyival is nagyob a Mojsesénel, hogy ö az ur házának 
szolgája volt, a kristusnak pedig mint Fiunak, abban egész hatalma 
vagyon. hebr. 3. 5. 6. 

Évangyélium 
szent luk. 10. 23. 

Es fordulván atanitványihoz mondá, boldogok a szemek. mellyek 
25 láttyák. a miket ti láttok, mert mondom néktek, hogy sok proféták, 

és királyok akarták látni a miket ti láttok, és nem látták, és hallani 
a miket hallotok, és nem hallották, és imé egy törvény tudo fel kele 
kisértven ötet, és mondván, Mester, mit tselekedvén birhatom az 
örök életet, ö pedig mondá néki, atörvényben mi vagyon irva, mint 

30 olvasod, amaz [40a:] felelvén mondá, szeresed ate uradot Istenedet, 
tellyes szivedböl, és tellyes lelkedböl, és minden erödböl, és minden 

103 ós [s — Z-ből javí tva . ] életet 
104 ó törvény<[nek}> szolgainak 
105 az Is- [Csonkán m a r a d t a sorvégi elválasztás u tán . ] 
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elmédböl, és felebaratodot mint tennen magadot, és mondá néki, 
igazán felelél, ezt tselekedgyed és élsz, amaz pedig akarván magát 
igazitani, mondá Jésusnak, kitsoda az én felebarátom, felelvén pedig 
Jesus. mondá. egy ember alá megyen vala Jérusálemböl, jerikoba, 

5 és atolvajok közé akada, kik meg is foszták ötet, és meg sebesitvén. 
holt elevenen hagyván ötet. el menének, történek pedig egy pap menne 
alá azon az uton. és látván ötet. el mene melölle,300 hasonlo képen 
egy lévita is midön a hely mellet volna, és látná ötet, elmene melölle., 
egy samaritánus pedig uton járván, melléje mene, és látván ötet, 

10 könyörületessegre indula, és hozzája közelgetvén, bé köté az ö sebeit, 
olajat, és bort töltvén azokba, és fel tévén ötet a barmára, vivé a 
szállásra, és gondgyát viselé, és másod nap két penzt vön elé, és 
agazdának adá, és mondá, viseld gondgyát ennek, és valamit ezen 
felyül költesz, én mikor meg térek, meg adom néked, ehárom közül 

15 ki láttatik néked hogy felebaráttya volt annak. aki a tolvajok köziben 
akadot, ama pedig mondá, aki irgalmaságot tselekedet véle, és mondá 
néki jesus. meny el. teis hasonlo képen tselekedgyél. 

[40b:] Magyarázat 

K. Mostanában leheté akeresztyéneknek részesülni az Apostoloknak 
boldogságában, akik látták azt, amit a proféták. és az Apostolok nem 

20 láthattak.? 
F Igen is részesülnek azon boldogságban, mivel láttyák a hitnek, 

szemeivcl. atitkoknak bé tellyesedésit, azoknak hasznait veszik, 
hallyák az egyházi szolgáktol. ugyan azon igazságokot, a mellyeket 
akristus hirdetet az Apostolinak, kik azokban meg erösödtenek, anem-

25 zettségeknek egyenlö akarattyokbol., kik akristusban; és azö Évan-
gyéliumában hittenek, tizenkét saeculumoktol fogvást, de ha nagy 
boldogság a kristust üsmérni, ez a boldogság tsak azoknak valo a kik 
ötet szeretik is, néki engedelmeskednek, és követik, az igazságnak, 
és az életnek uttyát, ellenben igen nagy boldogtalanság az ollyanok-

30 nak kik ötet üsmérik de nem szeretik, nem követik, söt még meg 
vetik, viszá élvén kegyelmével, és titkaival, ugyan ezért is lésznek 
ahamis keresztyének leg nyomorultabbak minden embereknél, az 

1 8 6 [ f r á s h i b a : ] m o l ö l l e , 
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ö számadások annál107 is irtoztatob lesz, mennél több kegyelmet 
vettek, és108 Isten Fia mennél többet tselekedet., és szenvedet 
érettek, számot adnak arrol is, hogy eléb valo, és jóbb állapotban 
voltak atöbb embereknél, ugy mint apogányoknál, sidoknál, törökök-

5 nél, és eretnekeknél,109 

K. Mit felele az ur atörvény tudonak aki azt kérdé hogy mit tsele-
kedgyék hogy üdvezülhesen. ? 

[41a:] F Az Isten törvényihez igazittá ötet, és kénszeritté hogy 
maga felelne meg magának, kérdésire, a mely feleletet tén, igen rövid, 

10 de mindent magában foglal. az üdveségre két dolog kivántatik, az 
Isteni, és a felebarati szeretet, az Isteni szeretet a, hogy ötet lelkünk-
böl és szivünkböl szeresük, és mindent valami bennünk vagyon., 
ennek a szeretetnek nevelkedésire fordittsuk, a testet, az érzékenysé-
geket, és az elmét, a felebaráti szeretet a, hogy ötet ugy szeresük mint 

15 magunkot, kiványuk néki azon örökös jót, melyet reménlünk magunk-
nak, hasonlo mértékel mérjünk néki, valamint magunknak., és ugy 
bányunk véle, valamint akarjuk hogy mások bányanak velünk, 
evala tehát a törvény tudonak fele'ete, a mely tettzék az urnak, és 
mondá néki, ezt tselekedgyed és élsz, ez elegendö az üdveségre. 

20 K. Ez a törvény tudo azal a szándékal kérdéé a kristustol ezt a 
tanátsot hogy tanulhasson tölle? 

F Tsak kisérteni akará kérdésével, és azért, havalamit nem monda-
naé atörvény ellen, hogy azért bé vádolhassa ötet, az illyen szándék 
tellyes hamiságal., mitsoda vétkes dolog valamely tanátsot kérni 

25 az Isten szolgájátol. azért hogy a törben110 ejthessék ötet. sokan 
vannak ilyen elméjüek, a kik irigységböl tsak azért vigyáznak az Isten 
félöknek beszédékre, és tselekedetekre, hogy valami vétekben talál-
hassák., akik tsak azért tanullyák, és visgállyák a [41b:] vallás béli 
igasságokot, és titkokot, hogy azok ellen szolhassanak és itélhessenek. 

30 K. Ugyan azon törvény tudó, miért kérdé, hogy ki volna az ö fele-
barattya ? 

F Azt akará meg mutatni. hogy ö igaz, és ezel meg elégedvén, azt 
gondolá hogy ö aparantsolatot bé tölti, ha baráttyát, attyafiát, szereti, 
de a kristus meg mutatá néki, hogy igen meg határozná a felebarati 

3o szeretetet, valamint tselekesznek mostanában is sok számu keresztyé-
107 annál (nyomorultabbak) is irtoztatob [is: i-je e-ből javítva.] 
108 és [az-hól javítva. ] 
109 [íráshiba:] eretnekelnél, 
110 a törben (erj) ejthessék 
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nek, kik azt igen kitsid mértekben zárják és továb nem terjesztik 
familiájoknál, jó akarojoknál, és régi üsmeröjöknél, mitsoda ritka 
avaloságos felebaráti szeretet, sokan akeresztyének közül azt tarttyák, 
hogy tsak azokot kel szeretni, kik öket szeretik, akiktöl valamit vár-

5 nak, vagy vettek, aki eszerént tselekeszik. annak nintsen felebaráttya, 
az ollyan tsak a maga hasznát keresi, a maga gyönyörüségiért szeret 
mást, vagy is inkáb tsak magát szereti, mindenben, és tsak magáért, 
egy szoval az ollyan akristus mondása szerént tsak azt tselekeszi a 
mit apogányok. és a publikánusok tselekesznek, 

10 K. Magyarázd meg nékünk akövetkezendö példa beszédet? 
F A meg sebesitetet, és fel holtan hagyatot ember, jelenti az egész 

emberi nemzetet, akit meg rontotta, és meg sebesitette az Ádám 
vétke, Jérusalem. a honnet ez az ember [42a:] le mégyen, jelenti azt 
az eredendö igazságot, a melytöl eleset, engedetlenségiért. jériko 

lo a hová lemégyen, jelenti a világot, és a világi életet, a melyre le szál-
lot a földi dolgokhoz valo szeretetiért, a tolvajok akik meg sebesitették 
azok az ördögök, akik az embert meg ejtették, és meg sebesitették, 
a köntösböl valo meg fosztás,111 jelenti, az ártatlanságot, melyet el 
vették töle, gyalázatos mezitelenségben tették. a pap, és alevita, jelen-

20 tik atörvényt, és aprofétákot, amelyek meg nem gyogyithatták az 
embert sebeiböl, és akik látván a beteget. nem hogy meg segitették 
volna, de tsak el mentek mellette, jelentik még ezek az uj torvénynek 
ollyan szolgait, kiknek nintsen valoságos buzgoságok, amások üdve-
ségéhez, akik azon meg elégesznek, hogy meg halgasák a szoval valo 

2'' gyonást, és meg nézék, a léleknek sebeit. de az után akarattyokra 
hagyák, hogy éllyenek, és nem illetik avaloságos orvoságal., jelentik 
még az ollyanokot, kik minek utánna el téritették volna abünösököt, 
a veszedelemnek uttyárol, és az üdveségnek uttyában tették volna, 
azonnal azt meg unnyák, és nem igyekeznek többé gyogyitásokon, 

30 fel holtan hagyák öket. mint ha, a felebaráti szeretetet felben kellene 
hagyni, és nem kellenék gyakorolni, és orvosolni a lelket mind addig 
még egészen ki nem gyogyul. és egéssé-[42b:]gire egészen viszá nem 
tér. 

K Magyarázd meg a töb részeit is ennek a példa beszédnek ? 
35 F A könyörületes samaritánus, a kristus, a mi lelkünknek orvosa, 

a ki is az égböl le szállot, hogy meg orvosolná azokot, a nyomoru-
ságokot, a melyekben az emberek valának el merülve, azolaj, és abor, 

111 meg <sz) fosztás, 
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melyet a samaritanus a sebre tölté, jelentik a szeretetnek kegyeségit, 
és a dorgálásnak112 erejét, amelyet el nem kel mulatni, egy értelmes 
lelki atyának, hogy a mi lelki betegséginkhez valoorvoságotadhason., 
a samaritanus bé köté sebeit annak az embernek. a mely jelenté, hogy 

5 a kegyelem. a mely a mi meg térésünket munkálodgya. meg tartoztat-
tya sebeségit rosz kivánságinknak, és rosz szokásinknak, a sanyarga-
tásal, és a penitentzia tartásal, és el kerülteti velünk az alkalmatosá-
gokot., melyek fel nyithatnák sebeinket, és roszab állapotban tehetnék, 
az elsönél, a barmára tevé, a samaritánus abeteget, és a vendég foga-

10 doban vivé, mely jelenté annak az örökös orvosnak jóságát, a ki 
viseli a bünösöknek gyengeségit, és fogyatkozásit, meg téréseknek 
kezdetekor, és minden módot, és alkalmatoságot ád nékik hogy az 
Isten kogyelmében viszá mohessenek, és abban meg maradgyanak. 

[43a:] K Mit jelent még a hogy avendég fogadoban viszi abeteget, 
15 és a gazda kezében adgya hogy meg gyogyittsa. 

F Azt jelenti, hogy a kristus a penitentzia tarto bünöst, az Anyaszent 
egyház kezében adgya, akit jelente a vendég fogado, és valamely pasz-
tornak gond viselése alá adgya, hogy gyogyittsa, azon orvoságokal. 
amelyoket az Anyaszent egyház rendelt, hogy azt oktassa. tanittsa, 

20 és vezérollye tsak lassan, az igazságnak uttyán, mivel akristus abete-
get, nem gyogyittya meg egyszers mind, nem kel azt gondolni, hogy 
egészen meg gyogyul. mihent büneinek botsánattyát veszi. mivel 
nagy gyengeségek maradnak még benne, és tsak ahalál szabadittya 
meg azoktol., alélek gyors. mondgya az ur, de atest gyenge, kinek, 

25 kinek arra kel vigyázni. hogy a kevélység, és amaga hittség, meg ne 
gatollyák, meg gyogyulását., mert a meg történik, hogy ameg térésnek 
kezdetekor., olyan dolgokhoz akarnak fogni, amelyek tsak azokot 
illetik, kik már jól elé mentenek az Isten uttyában, agyengeségihez 
kel magát mérsékelni, félelemben, és magához valo gyanakodásban 

30 kel élni, és Istentöl várni, minden eröt, meg. hagyván magát vezetetni, 
valamint egygyermek, az Anyaszent egyház bé fogadgya mind azokot 
kik az üdvezitö kezeiböl mennek hozzája, az ö kebeliben, meg talállyák 
gyogyulásokot, és [43b:] mind azt, valami alelki egésséghez kiván-
tatik, azon kivül nintsen so meg gyogyulás, se egósség, se üdveség, 

35 de hogy hasznát vehesük gond viselésinok, nagy alázatoságal kel néki 
engedelmeskedni. és az ö rendelési szerént élnünk, és nem ami magunk 
akarattya, és hajlandosága szerént. 

112 dorgálásnak [s— utólag beszúrva, á és n be tűk közé.] 
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K. Magyarázd meg végig a példa beszédet. 
F A két pénz melyet a samaritanus ád agazdának, hogygondgya, 

legyen abetegre. jelenti az ó, és az új testamentumot, mely ebböl áll, 
a szent irás, a melyeknek érteknit adgya az ur szolgainak, hogy a 

5 lelkeket táplállyák az ö szent igéjével, tanitván, és oktatván, azokot 
avallás igazságira, jelentik még akét nagy parantsolatot, ugy mint, 
az Isteni, és a felebaráti szeretetet, a melyeknek követésit hagya, 
mind a pásztorinak, mind a juhainak. és amelyek. a mi lelkünknek, 
mind élete, mind egéssége, mind ereje. a samaritanus visza térése jelenti 

10 az üdvezitö második113 el jövetelét. akoron. keményen fog számot 
kerni apásztoroktol, azö reájok bizattatot lelkekröl, meg is itéli 
mindenikét. érdemi szerént. és meg jutalmaztattya azokot, kik azt 
meg érdemlik 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 13MK VASARNAPON. 

Imádság 

örök mindenhato Isten, nevellyed bennünk ahitet, areménséget, és 
15 a szeretetet, és hogy meg nyerhesük igéretidet, adgyad hogy szeresük 

a mit parantsolsz. a mi urunk J. k. 

[44a:] Epistola, 
szent pál. Gal. 3. 16. 

Abrahámnak mondattak az igéretek, és azö magvának. nem 
mondgya és magvainak, ugy mint sokakban, hanem ugy mint 
egyben. és ate magodnak. ki akristus., ezt mondom pediglen. hogy az 

20 Istentöl meg erösitetet testamentum. atörvény. mely négy száz és 
harmintz esztendö után lett, nem tészi erötlené az igéretnek el törlésére. 
mert ha atörvény által az örökség, már nem az igéret által, Ábrahám-
nak pedig igéret által ajándekozta az Isten, mitsoda tehát atörvény, 
az által hágásokért tétettetett, mig el jöne amag, amelynek igérte vala, 

2o mely az Angyaloktol rendeltetett, aközben járonak keze által, a közben 
járó pedig nem egyé, az Isten pedig egy, atörvény tehát114az Isten igé-

113 második <visz) el jövetelét. 
114 (ped ig) tehá t [tehát <pedig) fölé írva.] 
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reti, ellené, távul légyen, mert ha törvény adatot volna, mely meg 
elevenithetne. bizony atörvényböl volna az igazság de az irás, min-
deneket abün alá rekesztet, hogy az igéret, a Jesus kristus hiti ál tal 
adatnék ahivöknek. 

Magyarázat 

5 K. Melyek az Ábrahámnak, és az ö maradékinak te t t igéretek. ? 
F Hogy minden nemzetek meg áldatnak ö benne,115 és az ö magvá-

ban., nagyságu igeret, mely minden helyekre és idökre terjed, és a 
mely magában foglallya mind azokot, a lelki jokot, a melyeket idövel. 
az Is ten hinté [44b:] mind azokra, kik az Ábrahám hitet követvén 

10 hinnének a kristusban, az Ábrahám magvában, test szerént, és akik 
fiaivá lennének, ennek a szent pátr iárkának, ez igy lévén, ezen szók 
által, az Is ten meg igeré néki a világ meg váltoját, hitét, meg térését, 
és üdveségét a sidoknak, és a pogányoknak, és az egész földön valo 
fel áli tását az Anyaszent110 egyháznak. 

15 K. A törvény sok idövel ada ta tván ki ezen igéret u tán, nem tevéé 
semmivé azt? 

F A törvény semmi képen nem teheté semmivé azollyan igéretet, 
a melyet az Isten maga tette, és maga által, és azt egy nehanyszor meg 
uji totta a maga Fiának a kristusnak. az Abrahám személyében, és 

20 azt ollyan formában., hogy lehetetlen volt, azt meg változtatni, tellye-
ségel igéré meg áldani, az az, meg szentelni, és meg szabaditani min-
den nemzeteket abban, aki az Ábrahám maradékábol születik. minden 
féle modot igér nékünk az üdveségre, meg váltot igérvén, aki meg 
érdemlette, és bé töl töt te az igeretet. ezért is mondgya másut az 

25 Apostol. hogy Ábrahám az Isten igéretiben nem kételkedet hitlenségel., 
hanem meg erösitetet ahitel, ditsöséget adván Istennek, tellyeségel tudván, 
hogy valamiket igért, hatalmas meg tselekedni is. rom. 4. 20. 21 . 

K. Magyarázd meg ezeket a szókót, mert ha atörvény által az örök-
ség, már nem az igéret által, Ábrahámnak pedig igéret ál tal ajándé-

30 kozta az Isten. ? 
F. Ezek aszók azt t an i t tyák nékünk, hogy a menyei [45a:] örökség, 

nem árra, se nem jutalma, a Mojses117 törvénye megtartásának, vala-
mint ezt gondolták a sidok, hanem az ingyen valo ajándékja, az Isteni 

115 (az ö magvában) ö benne, és az ö magvában., 
116 Anyaszent [A — javítva olvasliatatlan betűből.] 
117 [Iráshiba:] Mojes [alatta elírásból:] hanen 
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irgalmaságnak, a melyet meg igérték Ábrahámnak, és mind azoknak 
kik ötet követik hitében, az Apostol elleniben tészi az igéretet. atör-
vénynek, és világosan azt mondgya, hogy ha az örökség atörvény 
által adatatnék, az igéret semmivé, és haszontalanná lenne, leheté 

5 nagyob ingyen valo igéret, mint amelyel az Is ten arra igéri magát, 
hogy a maga Fiában meg áldgya a nemzeteket, meg szenteli, és örök-
séget ád nekik, annak órdemire valo nézve, érdemek, melyek az 
ö kegyelmének ajándéki, mind a föben, mind atagokban. 

K. Miért mondgya szent pá l hogy atörvény az által hágásokért 
10 té te t te tet? 

F. Azért, hogy meg üsmértesse velünk hogy a törvény nem azért 
adatot, hogy bé tölttse az igéretet, vagy hogy meg szentellye, és az 
üdveségre vezesse az embereket., hanem hogy meg üsmértesse vélek 
avétket, a melyben esnek ha azt ál tal hágják, és hogy meg mutassa 

15 nékik, gyengeségeket, és romlandoságokot, és nem azért, hogy kegyel-
met adgyon, avétek el kerülésire, atörvény által üsmértem meg avétket, 
mondgya másut az Apostol, mert akivánsáyot nem tudnám,, ha a törvény 
nem mondaná. ne kivány. rom. 7. 7. 

K. A törvóny mindenkorá adato t volté? 
20 F Tsak egy idöre adato t volt, és tsak addig a még Abra-[45b:] 

hámnak1 1 8 az a Fia el jöne, a kinek té te te t volt az igéret a mi pedig 
az igéretet illeti, annak nints határja, mert annak akristusban119 kelle-
ték bé telni, a ki örökké meg marad, és a meg igért jók, örökösök, a 
mely jokot pedig atörvény adot, ideig valo jók valának. 

25 K. Magyarázd meg, amit az Apostol mond, hogy atörvény aközben 
járó által adatot . ? 

F Az Apostol azt akarja velünk meg értetni, hogy atörvény sokal 
aláb valo az igéretnél., meg bizonyitom; az Is ten részéröl, az emberek-
nek. atörvény az Angyalok által adaték, a kik az ö képit viselték. és 

30 egy közben járo által, olyan mint Mojses, aki anép résziról munkálo-
dék, a midön pedig az Is ten kötést t e t t amaga Fiával . az Abrahám 
személyében. ót közben járo nem vala, annak oka ez, hogy ez a kötés 
tellyeségel ingyen valo igéretböl álván. nem volt szükség a közben 
járora, aki nem szükséges ót, ahol tsak fél rész vagyon. aki tsak épen 

35 azt igeri meg adni, a mi az övé, és ami tsak ö tölle füg. 
K Miért mondgya szent pál, hogy a közben járó, nem tsak egyé. 

az Isten pedig egy ? 
118 Ábra-[45b:] <ra)hámnak 
119 [Iráshiba:] akrisban 
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F Mertnem szükséges a közben járó az olyan kötesben, ahol valaki 
szabad akarattyábol köteledzi120 valamire valakinek magát, és azt 
igéri hogy vélejót tészen, tsak épen abbol az indulatbol hogy ötet 
szereti, az Isten tsak egyedül [46a:] köteledzi magát a Fiának tett 

5 igéretben, hogy neki adgya örökségül az egész nemzeteket. igéret, mely 
oly meg változhatatlan, és oly örökös, mint maga az Isten, de másként 
is, közben járó nem kivántatik, az Isten, és amaga Fia közöt, akinek 
teszi az igéretet, mert véle egy Isten lévén, köz nem adatik, az Atya, 
és a Fiu közöt, 

10 K. A törvény nem ellenkezik tehát az Isten igéretivel? 
F Eppen nem mondgya szent pál, mert ha törvény adatot volnu 

mely meg elevenithetne, bizony atörvényböl volna az igazság, és ugy az 
ellenkeznék az igérettel, de anem lehet, mert amint az Apostol mondgya, 
az irot törvény, mindeneket abün alá rekesztet, hogy az igéret, a Jesus 

15 kristus hiti által adatnék a hivöknek, az Apostol azt mondgya meg 
másut, atörvény pedig bé jött, hogy a bün bövölkodnék, rom. 5. 20. 
ebböl ki tettzik világosan, nem hogy igasságot adot volna, vagy semmivé 
tette volna az igéretet, söt még ennek bé töltésire szolgált, a bünnek 
bövölködése által, amelyet okozot, noha atörvény magában szent vala, 

20 mert meg tekintetvén az emberel amaga romlását. azzal meg alázta. 
és meg éreztetvén véle hogy mitsoda szüksége volna ameg váltora, 
és a meg szabaditora. arra vivé ötet, hogy az Istenhez fordulna, és 
kérne121 tölle hathatobb orvoságot a törvénynél, a mely akristusban 
valo hitt, és azö kegyelme, amely nélkül Adámtol fogvást, világ 

25 végezetig semmi féle ember nem üdvezülhetet, se soha nem üdve-
zülhet. 

[46b:] Évangyélium 
szent luk. 17. 11. 

És lön midön Jérusálembe menne. által mene samarián, es Galilaean. 
és mikor bé menne egy kastélyba., eleiben jövének tiz poklos férfiak, 
kik távul meg állának, és fel emelék szavokot mondván, Jesus Mester. 

30 könyörüly rajtunk, kiket hogy meg látá, mondá, menyetek el mutassá-
tok meg magatokot, a papoknak, és lön midön mennének, meg tisztulá-
nak, egy pedig közüllök, hogy látá hogy meg tisztult, viszszá tére, 

120 [Iráshiba:] köteldzi 
121 kérne [e — fölött áthúzott vessző. ] 

744 



íiagy szoval magasztalván az Istent. és orczájára borula az ö lábai 
elöt, hálákot adván, és ez samaritanus vala, felelvén pedig Jésus, 
mondá nem de tizen tisztultaké meg, és akilentze hol vagyon, nem talál-
tatott aki meg térne és ditsöséget adna az Istennek, hanem tsak ez 

5 idegen nemzet. és mondá néki,122 kely fel, meny el, mert ate hited, 
meg szabaditot téged. 

Magyarázat 

K Ezek atiz poklos férfiak miért valának mind együt ? 
F Az ö egy eránsu nyavalyályok egyeztette vala meg öket egymásal, 

akik nyomoruságban, vannak, mint egy vigasztalás azoknak., a 
10 midönhasonlonyomoruságban lévökel vannak, deaztiselmondhatni, 

hogy jelentik az ollyan bünösököt, akik egy társaságra adgyák mago-
kot. az ollyanokal. akiknek vélek egy aránsu hajlandoságok, és elmé-
jek vagyon., hogy egy mást meg tarttsák rosz kivánságokban. a rosz 
példával, melyet egy-[47a:]másnak adnak, ugyan eszerént is egyez-

15 nek meg egy másal hogy az Isten szolgait üldözék, és hogy meg fojttsák 
ha lehetne ajó erköltsöt, és az igazságot, amelytöl egy aránt el távoz-
tak, mert azokban láttyák rendeletlenségeknek kárhoztatását, holot 
azért kellene esze adni magokot, valamint atiz poklosok. hogy fe] 
szóval kiáltván, akristushoz, meg nyerhetnék tölle lelki betegségekböl 

20 valo meg gyogyulásokot. 
K. Miért állának távul akristustol., mikor fel szoval kérék meg 

gyogyulásokot. ? 
F Mert nem vala szabad a123 poklosoknak az egéségesokhez köze-

liteni, és senkivel nem társalkodhatának. ezek jelentik az124 olyan 
bünösököt, kik valoságal meg bánván rendeletlenségeket, magokot 
belsö képen méltatlanoknak tarttyák. és ezen okbol, a szent oltártol, 
el távoznak, és magokot el vonyák a szenttségektöl. egy ideig, alelki 
atyának jovallásábol, és az Istenhez kiáltanak szivekböl, hogy irgal-
maságot nyerhesenek, és penitentziát tartván; haszonal részesülhese-

30 nek a szenttségekben 

mondá<ná> néki, 
a <k> pokloaoknak 
az az olyan [Fölösleges ismétlés.] 
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K. Az üdvozitö raiért nem gyógyitá meg ezeket apoklosokot, minek 
elötte apapokhoz küldené, és meg gyogyittá öket. midön oda menné-
nek. ? 

F Azért hogy meg probállya az ö hiteket. és nékünk meg mutassa 
5 hogy az Is ten tsak azoknak adgya kegyelmét. kik engedelmeskednek 

akaratinak, kik hiven követik az Anyaszent egyhazban valo rendelésit. 
kik erös bizodalomal vannak hozája. kik ahoz készülnek, hogy aka-
r a t t y á t vehessék. és azért élete-[47b:]ket meg vál toztat tyák, el hagy-
ván rosz szokásokot, és el kerülvén a veszedelmes társaságokot. és 

10 avilág szeretököt. 
K Nom gyógyithatta volnaé meg, ha apapokhoz nem küldötte 

volna is ? 
F Igen is meg gyogyithatta volna, valamint meg gyógyittá midön 

u tban volnának. de meg akará nékünk világosan mutatni arendet, 
15 metyet akara szabni az Anyaszent egyházban, ugy mint, hogy tsak 

a papok által botsása meg avétkeket. mert ha szinte a papok eszköze 
nélkül125 meg botsát tya is némelykor avétkekat. valamint meg gyo-
gyit tá ezeket a poklosokot minek elötte a papokhoz mennének, de 
akor is ugy botsát tya meg, ha láttya, szándekunkot az egyházi 

20 szolgákhoz valo engedelmeségre. 
K Mit tanulha tunk annak apoklosnak példájábol aki viszá tére 

mihent meg gyógyulását érzé, hogy azórt hálákot adgyon akristus-
nak.? 

F Azt tanulhat tyuk, hogy a midön valamely kegyelmét veszük 
25 Istennek. a log elsöb, és leg nagyob köteleségünk a, hogy azért aláza-

toságal. adgyunk hálát néki, és ditsöittsük ötet, akegyelemért valo 
háláadásért . többet is várha tunk magunkra, ahálá adatlanság szent 
Bornárd szerént, ollyan mint a meleg szél, mely el szárazttya, és el 
fogyazttya az Isteni irgalmaságoknak eredetét, a mely követte volna 

30 hozánk valo folyását, ha hálá adok let tünk volna, az Istennek nintsen 
som-[48a:]mi szüksége javainkra, de nékünk véghetetlen szükségünk 
vagyon ö szent Felségire., ami hálá adoságunkért veszük tehát az 
ö kegyelminek áldásit, de az a háláadás kegyelem, és azt kérni kel 
az Istentöl . ha hajlandoságunkot érezük a hálá adatlanságra, az irás 

35 fel teszi, hogy ez apoklos, samaritanus, és idegon vala, azért is volt, 
mind alázatosabb, mind hálá adob, mert idegen lévén, magában 
meg üsmérte hogy az a kegyelem nem illette ötet anyira, mint 

125 nélkül <nélkül> 
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atöbbit, ellenbe pedig a töb kilentz poklosok sidok lévén, azt gondo-
lák hogy azal ö nékik tartoznak. ez is vala a sidok termeszete, hogy 
magokot ugy tekinttsék, mint ollyan népet. akinek több része vagyon 
az Isten kegyelméhez mint atöbb embereknek, ugyan ezert is valának 

5 olyan irigységel, amidön látnák, hogy a pogányoknak is hirdetik az 
Évangyéliumot, mivel az eredete aháláadatlanságnak., és az irigység-
nek, az a belsö kevélység, a mely azt gondollya, hogy mindenel tartoz-
nak néki, és amely mindeneket meg vett, hogy hálá adok lehesünk, 
legyünk alázatosok, el hitetvén magunkal, hogy az Isten nékünk 

10 semivel sem tartozik, tekenttsük magunkot, mint idegeneket Isten 
elött. és irgalmaságal fog reánk tekénteni. 

K. kire esik még a kristus panaszolkodása, melyet tett a kilentz 
poklos hálá adatlanságokrol. ? 

F Sok számu ollyan kerosztyénekre., kik meg szabaditatván a 
lo külsö nyomoruságoktol. aháláadatlanságnak betegségibe [48b:] esnek, 

a mely veszedelmeseb a nyomoruságnál, amidön pedig valamely 
veszedelemben. vagy betegségben vagyunk, akoron buzgoságal imád-
kozunk, másokot is imádkoztatunk. és jövendöre szép dolgokot126 

teszünk fel magunkban,. de mihent az Isten segittségiböl, meg szaba-
20 dulunk a veszedelemtöl, el folejttyük minden jó szándékinkot, és 

igéretinket, és ismét, szokás szerént valo életünkhöz fogunk, nem gon-
dolkodván arrol, hogy meg hálállyuk életünk meg jóbbitásával., az 
Isten joságátol vett kegyelmet, mondgyunk hasonlot, alelki nyomoru-
ságokrol., mitöl vagyon, hogy ollyan gyakorta esünk viszá avétekben, 

25 hanem attol, hogy minek utánna, atett vétkeinkért botsánatot, és 
kegyelmet vettünk volna, Istentöl, azokot mindgyárt el felejttyük, 
és az illyen háláadatlanság által. sokal roszab állapotban esünk az 
elsönél 

KÁNTOR S Z E R E D A j A N -

Imádság 

Enged meg uram, alázatos könyörgésire tselédidnek, hogy a szivek 
30 a vétektöl el távozék, amidön el távoztattyák a rend szerént valo 

eledeleket testektöl; a mi urunk J. k. 

126 szép dolgokot [A két szó között 3—4 betűnyi hézagban t intafolt .] 
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Epistola. 
Esdras 2. könyv. 8. 1. 

Es ol jöt vala ahetedik holnap, az Izrael fiai pedig az ö varasokban 
valának, és egyben gyüle az egész nép, mint egy férfiu, avizek kapuja 
elött valo uttzára, és azt mondák az irás tudok Esdrásnak, hogy elö 
hozná á Moj-[49a:]ses törvénye könyvét, melyet parantsolt vala az 

5 ur Izraelnek, elö hozá azért Esdras pap, atörvényt, aférfiak, és az 
aszszonyok sokasága eleibe. és minnyájoknak., akik érthetik vala, 
ahetedik honak elsö napján, és olvasa abbol nyilván az utzán mely 
avizek kapuja elött vala, regeltöl fogvadélig, a férfiak, és aszszonyok. 
és böltsek elött, és az egész nép fülei, figyelmetesek valának akönyvre, 

10 fel álla pedig az irás tudo Esdrás egy fa garáditsra, melyet a szollásra 
tsinált vala, és mellette állának matatiás, és semeia127 és Ania, és uria, 
és Heltzia, és Maásia. jóbja felöl, és bal felöl fádáia, Misael, és Melkia, 
és Hásum, és Hasbadana, zakaria, és mosollam, és fel nyittá Esdrás 
a könyvet, az egész nóp elött, mert az egész népen ki lattzik vala, 

15 és mikor azt fel nyitotta volna, fent álla az egész nép, és álda Esdrás 
anagy ur Istent, és felelé az egész nép. Amen, Amen. fel emelvén kezeit, 
és meg hajlának, és imádák128 az Istent, artzal borulván a földre, 
Josue pedig, és Bani, és Serebia, jamin, Akkub, septai, odia. Maásia, 
Czélita, Ázárias. jozabed. Hanán, fáláia, a leviták tsendeséget szerez-

20 nek vala anép közöt, atörvény halgatására, anép pedig helyén áll 
vala, és olvasának az Isten törvénye könyviben. világosan, ésnyilván, 
hogy meg érthetnék. és meg érték mikor olvastatnek, mondá pedig 
Nehemiás, (:ö az Atersata:) és Esdrás, pap.és irás tudo, és a leviták 
ma-[49b:]gyarázván az egész népnek,: Meg szenteltetet napja ez a 

25 mi urunknak, Istenünknek. ne szomorkodgyatok, és ne sirjatok, 
mert sir vala az egész nép, midön hallaná atörvény igéit, és mondá 
nékik, menyetek el, és egyetek kövért, és igyatok édest, és külgyetek 
részeket. azoknak, kik nem készitettek. magoknak, mert az urnak 
szent napja vagyon., és ne bánkodgyatok, mert az ur öröme a mi erö-

30 ségünk. 

Magyarázat 

K Mit tanulhatunk a sido nép példájábol. aki arra kéré a irás tudo 
Esdrast hogy olvasná el néki az Isten törvényit? 

127 semeia [Máaodik e éa i betűk közt egy olvashatatlarml törólt betű.] 
128 [íráshiba:] imád az Istent, 
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F Ez a példa120 sokakot szégyenbe hoz amostani keresztyének közül, 
kik olyan tudatlanságban élnek, nem tudván a vallásnak leg föveb, 
és leg szükségeseb részeit. és akik oly keveset gondolnak mind azal; 
a mi az üdveségeket illeti, az ó testamentum vala a sidok rende, az 

5 uj pedig amiénk, tartozának a Mojses törvénye szerént élni, mi is 
tartozunk élni az Evangyélium szerént, azok a sidok. képei, és árnyéki 
valának a keresztyéneknek, mind azon által, egy irás tudo eleiben 
gyülekeznek, és kérik hogy tanittsa öket, akeresztyének pedig egész 
életekben sem gondolkodnak arrol. hogy az olyanokhoz menyenek 

10 kik azért rendeltettek az130 Anyaszent egyházban. hogy öket tanit-' 
tsák. az Évangyéliumi igazságokra,, és az Isten uttyan valo járásra, 
lehete ennól nagyob gon-[50a:]dolatlanság, vannak pásztorok. és 
doktorok, de majd senki sem gondolkodik arrol, hogy azt meg tanul-
hassa, miképpen kerülhesse el az örökös veszedelmet. és üdvezülhesen. 

lD söt még a midön apásztorok prédikállyák az igazságokot, nem halgat-
tyák öket, hát még hogy oktatnák magokot a szent könyvekböl. és 
hogy halgatnák azokban. az örökös pásztor szavait. 

K. Mit tselekedék anép, a midön Esdrás fel nyittá a törvénynek 
képit, ? 

20 F Az egész nép fel álla, atorvényhez. és az Isten igéjéhez valo tiszte-
letéböl, ugyan ezen okbol kelnek fel mostanában is a midön az Évan-
gyéliumot kezdik olvasni a mise alat, mivel ahiveknek131 ugy kel 
magokot tekénteni mint szolgákot, kik fent álva halgattyák az urok 
parantsolatit, hogy hamaréb vihesék azokot végben., amidön az 

2o Evangyéliumot olvasák. akor akristus maga szól hozánk, és elönkben 
adgya szent akarattyát, kövesük azt gyorsaságal, akár mit kiványon 
töllünk. 

K Mire tanit minket Esdrás, a ki az urat meg áldgya, minek elötte 
az olvasást elkezdgye. ? 

30 F Ezel, igen nagy példát ád elönkben, hogy mi is az Istenhez emel-
lyük szivünket, minek elötte az ö igéjének olvasásához, és más egyeb 
tselekedetekhez fogunk. imádván ötet, mint mindennek kezdetit és 
végit, kérjük a szent Léleknek [50b:] meg világositását, és segittsé-
gét, amely nélkül semi hasznost nem tselokedhetünk az üdveségre, 

3a egyeztesük meg lelkünket, és szivünket akristusal, akinek nevében 

129 példa [l—d-hő\ javí tva. ] 
130 az <(Ay) Anyaszent 
131 ahivek{et)nek 
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kel tseleknünk132 szent pál szerént mind azt, valamit tselekeszünk, 
ditsérni kel az Istent, és meg hálálni néki mind azokot akegyelmeket. 
a melyeket vettünk az ö jóságátol, kérjük hogy azokot tarttsa meg, 
és nevellye bennünk, 

0 K. Mitsoda elmével halgatá anép, atörvénynek olvasását? 
F Az irás azt mondgya, hogy az egész nép sir vala. a midön hallá a 

törvénynek igéjét. ugy anyira, hogy Esdras. és a leviták kételeniteté-
nek a népet vigasztalni, hasonlo dolgokot kellene okozni a sziveink-
ben, az olvasásoknak, és az igeknek, a melyeket hallunk, de sokan 

10 akeresztyének közül, oly keveset gondolnak az igazságokal., hogy 
minek utánna azokot hallották, vagy olvasták volna, azon kemény-
segben maradnak mint annak elötte, mi okoza azt a meg keményedést, 
hanem avilági szeretet, mely a szivekben uralkodik, és tsak a földi jókót 
kedvelvén, a menyeiekel nem gondolnak, 

3o K. Mitsoda okal akará Esdrás meg vigasztalni keserüségében ? 
F Elejekben adá, hogy az a nap szent volna, és az urnak szentelte-

tett, és azért örömben kel lenni, az Anyaszent egyház, elönkben adván 
ezt apéldát, meg érteti velünk, hogy vagyon ideje a szomoruságnak, 
és ideje az [51a:] órömnek, a nagy böjt, akántorok, avigiliak. olyan 

20 idök. a mellyekben ahiveknek penitentzia tarto szomoruságban, 
és sirásban kel lenni, ellenben pedig ahusveti idök, ollyanok, a melye-
ket belsö, és lelki örömben kel tölteni, meg hatván sziveket azok 
atsudák, amelyeket az Isten tett üdveségekért. olyan idök, amelyek-
ben amenyei tárház meg nyitatik, és a menyei kints azokra hintetik, 

2o akiknek elegendö tiszta szivek vagyon hogy azt be vehessék, az, 
akegyelemnek, és az áldásnak ideje, a melyben, a földön lévö igazak-
nak meg kel egyezni amenyeiekel, hogy együt ditserhesék az Istent. 

K. A midön Esdrás azt jovallá anépnek. hogy egyék kövér hust, 
és uj bort igyék, és reszeltesse azokbol azokot akiknek nintsen, az 

30 Anyaszent egyház mitsoda oktatást akarja hogy vegyünk ezekböl 
magunknak. 

F Azt akarja ezekel meg mutatni, hogy mi formában kel az inne-
peit meg szentelni, ez által arra int, hogy legyünk abban az állapotban., 
a melyben méltán133 ehesünk a szent áldozatbol. melyet ajánlanak a 

35 mi oltárinkon, táplállyuk lelkünket a makula nélkül valo báránynak 
testével, igyuk, az érettünk ki ontot vérit, hogy a lelkünk tápláltasék 

132 [A szokásos: tselekednünk helyet t . ] 
133 mél tán <(el ehesük) [<£>?] ehesünk 
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akegyelemel. melyet azokban ád nékünk, azt is meg láthattyuk ezen 
példábol, hogy a midön enni adunk jó akaroinknak, és atyánk [51b:] 
fiainak, tsak az atyafi szeretet. abékeség. és az egyeség meg tartásá-
nak kedviért kel tselekedni. és nem a mértékletlensegnek, és adorbé-

5 zolásnak kedviért, a mellyek nem illenek akeresztyénekhez, de akor 
is, a sok költtségel kárt nem kel tenni a szegényeknek. hanem tiszte-
ségel, mértekleteségel, és keresztyéni modonmenyen végbenavendég-
lés, és hogy a szegények akik eleget nem tehetnek szükségekröl, leg 
aláb az olyan vendégségben., valamely könyebülésit vehessék nyomo-

10 ruságoknak, valamint erre inté Esdras a sidokot. 

Évangyélium. 
szent Mark. 9. 16. 

Es felelvén egy a sereg közül. mondá, Mester hozád hoztam a fia-
mot kiben néma lélek vagyon. ki valahol ótet meg ragadgya. le tsapja 
ötet, és tajtékozik, és a fogait tsikorgattya, ós el szárad, és mondám 
atanitványidnak hogy ki üznék azt, és nem tselekedhették, ki felel-

15 vón nékik mondá. oh' hitlen nemzettség, meddig leszek nálatok, med-
dig szenvedlek titeket, hozátok hozám ötet, és el hozák ötet, és134 

midön látta volna ötet, alélek mindgyárt meg haborittá ötet, és a 
fóldre vettetvén, fetreng vala tajtékozván, és kérdé az attyát, menyi 
ideje [52a:] vagyon hogy ez esett rajta, amaz pedig mondá, gyermek-

20 ségétöl fogva, és ötet135 gyákorta atüzbe, és a vizekbe vetette, hogj^ 
el vesztenó ötet, de hamit tehetz. segély bennünket, könyörülvén 
rajtunk, Jesus pedig mondá neki, ha hihetz. mindenek lehetségesek 
ahivöknek. és azonnal fel kiáltván agyermek attya, köny hullatásokal 
mondá, hiszek uram, segéllyed az én hitlenségemet. és midön látná 

25 Jésus az egybe futo sereget, meg fenyegeté a fertelmes lelket, mondván 
néki, siket, és néma lélek, én parantsolom néked meny ki belölle, és 
többé beléje ne meny. és fel kiáltván, és igen szaggatván, ötet, ki 
mene belölle. és lön mint a hólt, ugy hogy sokan mondanák hogy meg 
holt, Jésus pedig akezét fogván, fel emelé ötet, és fel kele, és mikor 

30 bé ment volna aházba, a tanitványi kérdékötet tikon. miért nem üzhet-
tük mi ki azt. és mondá nékik, ez a néma, semmive] ki nem mehet., 
hanem tsak. imádságal. és böjtel. 

134 és <(mind) midön 
135 és ötet gyákorta ötet atüzbe, [Fölösleges ismétlés.] 
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Magyarázat 

K. Mit jelent az a nagyeröszakalvaloküszködés a melyet tészen az 
ördög hogy136 ki ne menyen az iffiubol a kiben anyi esztendökig 
lakot, és akit süketté, és némává tette vala 

[52b:] P Ez a példa meg mutattya hogy mitsoda nehéz elhagyatni137 

3 az ördögel az ollyan lelket, akit birt, arosz szokások által, arra szüksé-
ges akegyelemnek hatalmas munkája, nagy eröszakot kel vennünk 
rosz kivánságinkon. hogy azokot meg zabolázhasuk, és arra a szabad-
ságra viszá mehesünk. a melyekben az Istent szolgálhasuk. szeretettel. 
szabadság. a melynek erejét. az üdveségnek ellensége igyekezik el 

10 rontani. hogy a maga, és arosz kivánságoknak138 rabjává tévén a 
lelket, azok azt a vétekre vigyék. 

K. Mitöl vagyon. hogy azt az ifiat az ördög hol atüzben. hol a viz-
ben vetvén, se meg nem egétte, se a vizben nem ölte. hanem tsak 
a veszedelmin igyekezet? 

lo F Mert az ö dühössége meg lévén határozva, tsak anyiban vagyon 
hatalma rajtunk. a menyiben az Isten azt néki meg engedi. jóbnak 
tsak egy juhát sem ölhette volna meg, ha arra engedelmet nem vett 
volna. ordithat. mint egy oroszlány, ugathat mint a komondor, de 
lántzon lévén, senkit el nem nyelhet., se senkit meg nem sebesithet 

20 mást, hanem aki hozája közelit, állyatok ellene az ördöanek, mondgya 
szent Jakab. és el szalad tölletek, közelittsetek az Istenhez, és hozátok 
közelit. 4. 7. 8. meg örizvén minket, hamiságátol. egyedül az Istentöl. 
[53a:] kel félnünk, és nem az ördögtöl. ami hüségtelen. és hitlensé-
gilnkel engedgyük néki lelkünkben valo menetelét, mivel, ha hivek 

25 volnánk az Istenhez, egy haj szálat. sem vehetne el fejünkröl. 
K. Mitöl vagyon hogy az Apostolok akik hatalmat vettek volt, 

atsuda tételekre. meg nem gyógyithaták ezt az ifiat? 
P Az ö hiteknek gyengesége okozá azt, ugy valamint130 a mi hitünk-

nek, és bizodalmunknak kitsinysége, meg akadályoza az Isten kegyel-
30 mét, és kénszeritti is még nómelykor arra, hogy viszá vegye töllünk 

adományát. 
K. A kristus miért szolla olyan keményen az Apostolokhoz, ? 

136 hogy (ne) ki ne menyen 
137 elhagyatni [Javítás: elhagyni-bol.] 
138 [Javítva: kivánságoJc.-hől, nah hozzáírásával.] kivánságok.nak 
139 valamint [i — fölött nincs pont.] 
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F Azért hogy meg gyógyitaná öket hitlenségekböl. valaraint egy 
ollyan orvos aki abetegnek keserii orvoságot ád, hogy meg gyogyit-
hasa. eszerént bánik akristus a bünösökel, akiket meg akar tériteni, 
fel indittya bennek alélek üsméretnek dorgálásit, és keményen bánván 

5 vélek betegségeket. joszágokban. valo kár vallásokot, és nyomorusá-
gokot küld reáj ok, amelyek kegyelméböl üdveségekre szolgálnak, ámbár 
azok nékik igen keményeknek, és keserüeknek láttassanak is lenni. 

[53b:] K. Miért mondá akristus. hogy minden lehetö annak a ki 
hiszen ? 

10 F Meg akará ezel mutatni az Apostolinak kitsiny hitüségeket, mivel 
ha anyi hitek lett volna. a mint kivántaték, meg szabadithatták 
volnaazifiatagonoszlélektöl. az ollyan aki, élö és tekélletes bizodalo-
mal valo hittel hiszen. annak mint egy kezében vagyon az Isten min-
den hatosága, és semmi nem lehetetlen néki, de az unadalom a melyel 

lo vagyunk az]4ü üdveségi dolgokhoz, és a mi lágyságunk hogy meg 
gyözük az akadályokot, melyek az Isteni szolgálatban találtatnak. a 
mi kevés álJando, és álhatatlanságunk a jóban, melyet az ö ditsösé-
gére141 akarunk kezdeni, mind ezek ahitlenségtöl jönek. minden lehe-
tetlennek láttzik nékünk, mert magunkban igen bizván, magunkal 

20 azt el nem hitettük, hogy ha142 magunktol semmit nem tselekedhetünk. 
is, de mindent tehetünk akegyelemnek segittségivel. tsak egyedül 
az Istentöl várjunk tehát mindent akristus által, élö hittel kérjük azt 
tölle, a mi nélkül szükölködünk, kérjük hitünknek nevelésit, és alha-
tatoságal könyórögjünk, és nem tsak meg lehetö lesz nékünk minden. 

2o de könyüis lesz, a kristus járma nékünk kedves lészen, és azö terhe 
könyü. 

K Mint hogy az iffiunak az attya hitt a kristusban. miért kéré 
tehát hogy segittse hitlenségiben ? 

[54a:] F Mert nem méré azt tartani maga felöl hogy meg érdem-
30 lené hitiért meg nyerni kérésit, ezért is kéré. hogy segitené meg 

hitének gyengeségit. agyengének, kételkedönek, és tétovázonak hítet, 
agonosz lélek, hamar fel fordittya hogy ha tsak akristus kegyelmét 
nemkériksegittségül., hittel kérje pedig mondgya szent Jakab, semmit 
nem kételkedvén, merl aki kételkedik, hasonlo atenger habjához, mely 

3o a széltöl meg indittatik, ide s'tová, hányattatik, ne álittsa tehát az ilyen 
hitü, hogy valamit nyerjen az urtol. 1. 6. 7. 

110 az <[akadályokhoz) üdveségi dolgokhoz, 
141 ditsösé- akarunk [Sorvégi elválasztás u tán csonkán marad t . ] 
112 l ia [ B e s z ú r á s . ] 

48 Mikes Keleuien Összes Müvei II. 753 



K. Mit jelent nékünk ez az ifiu a ki sok esztendökig az öi'dög hatal-
mában lévén, más képen onnét megnem szabadulhatot, hanem az 
imádság, és a böjt által, 

F Azt jelenti, hogy az ollyanok, kik régi vétkes szokásokban vannak. 
5 fö képen a mértékletlenségben, és atisztátalanságban, különös szüksé-

gek vagyon arra, hogy azon rabság alol. ki szabaditassanak, hogy az 
imádságal, és aböjtel., a penitentzia tartásra adgyák magokot, sanyar-
gassák, és meg büntessék. abünös testet. mint oUyan ezközt, a melyet 
az órdög roszra forditotta, ez a gonosz lélek. a mi tagjainkot, és rosz 

10 kivánságinkot veszi ezköszül,143 hogy azokal kisérttsen, a midön mi 
is azoknak engedünk, és kényeztettyük, ,44hogy pedig meg gyözhesük. 
és el üzhesük. azt a go-[54b:]nosz145 lelket, leg jóbb modgya, a, 
hogy arosz kivánságokot meg sanyargasuk, és a testet apenitentzia 
tartásnak szolgálattya alá vessük. 

KÁNTOR P É N T E K I N 

Imádság 
15 Kérünk mindenhatoIstenünk tégedet, segits meg minket, és amidön 

testünköt böjtöltettyük. méltoztassad táplálni lelkünket, parantsola-
tidnak végben vitelével, kérünk tegedet a mi urunk. J. k. 

Epistola. 
oséás prof. 14. 2. 

Térj meg Izrael ate uradhoz Istenedhez, mert el estél ate hamiságod-
ban. vigyetek igéket magatokal. és térjetek az urhoz, és mondgyátok 

20 néki, minden hamiságot végy el, vedd bé ajót, és ajakink borjait 
néked adgyuk, assur nem szabadit meg minket, lora fel nem ülünk, 
se nem mondgyuk többé, a mi Istenink, a mi kezeink alkotmányi, 
mert abenned valo árván könyörülsz, meg gyógyitom az ö romlásokot. 
szeretem öket jó akaratbol, mert el fordult az én haragom ö rollok. 

25 én mint aharmat, Izrael virágozni fog mint a lilioni, és a gyükere, meg 
foganodik mint alibanusé, nevekednek az ö ágai, és lészen azö ditsö-
sége, mint az olaj fáé, és az ö [55a:] illattya, mint alibánusé, meg tér-
nek, le ülvén az árnyékan. buzával élnek, és virágoznak mint a szölö, 

143 ezköszül, [eszközül,] 
14,1 kényezte t tyük, [tty — első í-je hosszú /-ből javí tva . ] 
145 go-[51b:]nosz [g-jc javí tva . ] 
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az ö emlékezete, mint alibanus bora, Efraim, mire többé nékem abál-
ványok, én meg halgatom, és én igazgatom ötet. mind146 a zöldellö 
jegenye fát, én általam találtatot meg. ate gyümöltsöd, kitsoda bölts, 
és érti ezeket, értelmes és tudgya ezeket. mert igazak az ur utai. és az 

° igazak járnak azokon, az engedetlenek pedig el esnek azokon 

Magyarázat 

K. Mitsoda modot ád nékünk a proféta, arra, hogy meg engesztel-
hesük az Isten haragját, amidön ostorát botsáttya reánk? 

F Azt a modot adgya, hogy valoságal térjünk meg az Istenhez, 
mert ami gonoszságunk, ejtet minket, a nyomoruságokban. az ostorozás 

10 akor szünik meg, amidön ellene mondunk avétkeknek, melyek azt 
okozták, avéteknek pedig ugy mondunk ellene, ha szivünkböl meg 
térünk, de mint hogy mi magunktol, semeg nem térhetünk Istenhez, 
se avétket el nem hagyhattyuk, kegyelme nélkül, azért, ö azt akarja, 
hogy abünös meg alázván magát. meg vallya elötte igazán vétkeit, 

15 és kérje azon, hogy azokot meg botsása, és [55b:] töröllye ki szivéböl. 
leg elsöben is azt kel tehát tselekednünk. hogy magunkot vétkeseknek 
üsmervén, vallyuk meg az egyházi szolgákban, büneinket, aminden 
hato orvosnak, és kerjük, hogy azokot töröllye el maga. 

K. Miért mondgya a proféta, vedd bé ajót. és néked adgyuk az aja-
20 kink áldozatit? 

F Azt akarja velünk meg értetni, hogy az ollyan bünös, a ki nem 
kezd az Istenhez térni, semit olyat néki nem ajálhat a mi kedves 
légyen, se semit olyat nem tsolekedhetik. mind adig még gonoszságá-
ban meg marad; de mihent a kegyelem meg szabadittya a nyelvét, 

25 hogy vallást tehesen vétkeiröl, és nyomoruságárol, az a vallás, ugyan 
maga, ollyan ajándéké lészen, amelyet ajánlhattya néki, mivel ö meg 
nem veti147 atöredelmes és alázatos szivnek áldozattyát, de a proféta 
szerént, szükséges. hogy a vallás tételt ahálá adás kövesse, hogy pedig 
háláadatlan ne legyen meg szabaditojához, meg kel köszönni a meg 

30 térésnek drága kegyelmét, hogy lehesen ujjabbakot is nyerní, 
K. Mit jelentnek még azok a szók. a melyeket abünösel mondattya 

a proféta, nem várunk többé segittséget Assurtol. se lovainkban. 
nem vettyük reménségünket ? 

1 4 6mind [d — javí tva i-ből?] 
147 veti [e — fölött á thúzot t vessző.] 
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F Ezek azt tészik, hogy meg térése után, nem veti reménségit a 
teremtet állatban, mint annak elötte, se többé nem [56a:] bizik az 
emberi segittségben, ebböl meg láthattyuk, hogy meg térésünket. ne 
tulajdonittsuk. a magunk erejének, se annak kezdetit, se végit., hanem 

5 a kegyelemnek, amely egyedül tselekedteti velünk ajót, melyet tseleke-
szünk, és tsak Istentöl kel várnunk meg igazulásunkot. és a nyomoru-
ságokbol valo meg szabadulásunkot, a melyeket okozta avétek, hogy 
ha valoságal meg térünk, azt fogjuk mondani az Istennek,, valamint 
az Izraéliták. tellyes szivünkböl lelkünkböl, hogy többé nem akarunk 

10 magunk kezeivel tsinált bálványoknak szolgálni. és abban a szándékban 
vagyunk. hogy tsak egyedül az Istent imádgyuk, szeresük, és szolgál-
lyuk, és ellene mondgyunk a148 rosz kivánságoknak, melyek bálványi 
szivünknek, az illyen szándék pedig, az Isten irgalmaságára légyen 
épitve, aki meg könyörül, az olyan árván, aki tsak ö bennebizik, a 

15 ki minden dolgát ö reája hagya, a ki minden nyughatatlanságit ö 
eleiben terjeszti, és aki mindent,149 tsak ö tölle vár. 

K. Mit jelentnek azok a földi jók, melyeket böségel igér Isten az 
Izraélitáknak kik hozája meg térnek. ? 

F Jelentik akegyelmet, és az áldást, amelyeket böségel hinti az 
20 Isten azokra, kik az ö parantsolatinak uttyan járnak, meg gyogyittya 

lelkeknek sebeit. szeretetét adván beléjek. mert tsak épen jóságábol 
szereti [56b:] öket, és nem azért hogy meg érdemlének, le botsáttya 
reájok szent lelkét, valamint Isteni harmatot, hogy termékennyé 
tegye szivekben igéjót, és abban keresztyéni jó erköltsöket formályon, 

25 a melyek aliliumhoz, az olaj fahoz, és a szöllóhöz hasonlitatnak, mert 
azok a kristusnak jo illattyát el hintik, hogy azok a szivben tisztasá-
got, ártatlanságot, és kegyeséget teremptsenek, és hogy táplállyák150 

erösittsék, és vígasztallyák alelket. 

Évangyélium. 
szent luk. 7. 36. 

Kért vala pedig nómely ötet a farisaeusok351 közül, hogy véle 
30 ennék, és bé menvén a farisaeus házban. le telepedék. és imé egy 

aszszony állat. ki avárosban bünös vala, hogy meg érté hogy le tele-
118 a [Beszúrás.] 
149 <mindent) mindent, 
160 táplál- [Sorvégi elválasztás után csonkán maradt.] 
151 farisaeusok [r — s-ből javítva.] 
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pedet volna. a farisaeus házában, hoza alabastromot kenettel. és meg 
álvánhátul alábainál, köny hullatásokal kezdé öntözni lábait, és fejé-
nek haj szálaival. töröli vala. és tsokolgattya vala lábait, és akenettel 
keni vala, látván pedig a farisaeus aki ötet hitta vala, szolla ö maga-

5 ban. mondván, ez ha proféta volna, tudná bizonyal kitsoda. és mi némü 
aszszony állataki ötet illeti, mert bünös, ésfelelvén Jesus mondá néki, 
Simon vagyon valami mondásom hozád, az pedig mondá, Mester 
mond el, két adossa vala egy költtsön adonak, egyik ött száz pénzel 
tartozik vala, és amásik ötvenel. nem lévén azoknak [57a:] a honnét 

10 meg adnák, meg engedé mind a kettönek. azért152 melyike szereti ötet 
inkáb, felelvén simon mondá. vélem hogy az, akinek153 többet engedet 
el. öpedig mondá néki, igazán itéléd. és fordulván az Aszszony állat-
hoz, mondá simonnak., látodé ez Aszszony állatot,354 bé jöttem ahá-
zadba, vizet a lábaimnak nem adtál, ez pedig köny hullatásokal 

10 öntözte alábaimot., és haj szálaival törlötte meg, tsokot nékem155 

nem adtál. epediglen miolta bé jöt, meg nem szünt tsokolgatni lábai-
mot. olajjal a fejemet meg nem kented. epedig kenettel kente meg a 
lábaimot, ez okáért mondom néked. meg botsáttatnak. néki sok bünei, 
mert igen szeretett, a kinek pedig kevesebb botsátatik meg. kevesebbé 

20 szeret; mondá pedig az aszszonynak., meg botsátatnak néked bünoid, 
és a kik együt le telepedtek vala, kezdének mondani ö magokban., 
kitsoda ez, aki még a bünököt is meg botsáttya. mondá pedig az 
aszszony állatnak,156 ate hited meg szabaditot téged. meny el. békével. 

Magyarázat 

K. Az Anyaszent egyház mivégre olvastattya nékünk amái Évan-
25 gyéliumot, ? 

F Hogy elönkben adgya, apenitentzia tartásnak tekélletes formáját, 
abban az aszszonyban., akinek meg [57b:] téréséröl emlékezet vagyon, 
ez akristushoz, a mi lelki orvosunkhoz mene, mihent meg tudá hol 
létit, ebéd közben mene eleiben. nem vigyázván arra, hogy mit mond-

30 hatnak mások felölle, se attol nem tarta, hogy mit gondolhatnak 

152 azért azórt [Fölösleges ismétlés.] 
153 az, a <kin) kinek [A törölt részben: <in) wi-ből javítva.] 
154 [Iráshiba:] állat, 
155 nékem^nek) nem 
156 állatnak, [Első a — fölött áthúzott vessző.] 
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akevély farisaeusok kik a kristusal valának, hanem lábaihoz borul-
ván, azokot köny hullatásival mosogatá, és hajával törölgeté, meg 
tsokolgatá, és azokra kenetet tölte, 

K. Mit tanulha tunk mi mind ezekböl? 
5 F Azt tanulhat tyuk, l.157 hogy egy bünösnek, tsak egy szem pillan-

tásig sem kel. halogatni meg térésit, amidön akegyelemnek indula t tyá t 
érzi magában, hanem ezt az aszszonyt kel követni. akit, se az emberi 
tekéntet, se egyéb akadály meg nem tar toztat tya. , hogy a kristushoz 
ne menne, mihent meg tudhatá , hogy egy farisaeus házánál volna, 

10 az ember nem ura, se az idönek, se a kegyelemnek, és talám nem is 
lészen több azon a szem pillantáson kivül, a melyben, az Is ten maga 
szolittya, hogy ha azt, valaki el mulat tya, t a r tha t attol, hogy mindent 
el vesztet, és az Is ten is eltávozhatik tölle. 

2. Az a szent szemérmetlenség,758 valamint egj^ Atya mondgya, a 
15 melyel nem ta r ta anyi asztalnál lévö emberek eleiben menni. oly 

alázatoságal, meg muta t tya az olyan [58a:J bünösnek, aki az Isten-
hez akar térni, hogy ne szégyenelrye a penitentzia tartást , és minde-
nek lá t tára helyre hozni abotránkoztatcást, melyet okozot vétkeivel, 
ez a példa pedig kárhoztat tya. vétkes félékenységit azoknak. a kik 

20 szégyenlik követni, hivatallyokot. t a r tván at tol . hogy az emberek ne 
beszéUyenek felöllök, vagy helyben ne hagyák tselekedeteket. 

K. Honnét vagyon az a sok emberi tekéntet, a melyekel anyi sok 
keresztyének vannak avilághoz, és amelyek meg ta r toz ta t tyák öket. 
apenitentzia ta r tásnak u t tyában 

2o F Az, az ö kevés, hitektöl, kevés Isteni félelmektöl, és szeretetektöl 
vagyon. hogy ha élö hit tel hinnök avilágnak semmi voltát , az Is ten 
itéletit. az örökös büntetést , és jutalmat , sokal inkab keresnök az 
Istennok kedvét, mint sem avilágét. hogy ha félnénk az Istentöl, 
a t to l is felnénk hogy kedvetlenségiben ne esünk, és haragjában ne 

30 legyünk. és ha az ö szeretete uralkodnék szivünkben, semminek ta r ta -
nok. a világ gyülölésit. 

K Magyarázd meg, még a több részeit is ennek a bünos aszszony 
penitentzia tar tásának ? 

F Egy valoságos penitentzia tar tonak szükséges, valamint ez az 
35 aszszony tselekedék, akristus há ta megé159 [58b:] állani, érdemetlen-

167 1. [Beszúrás.] 
158 szemórmetlenség, [Második m — í-ből javí tva. ] 
159 megé [megi: is olvasható.] 
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nek ta r tván magát eleiben menni, borullyon az ö lábaihoz. és magát 
mindeneknél aláb valonak tar tván, sirassa vétkeit, suhajtozék töre-
delmes alázatos szivel, hinttse lábaira köny hullatásit, könyorülete-
ségel lévén a szegényekhez, akik akristusnak lábai, töröllye meg azo-

3 kot hajával. az az, segittse azokot. a szükségin felyül160 valobol, me-
lyet jelenti ahaj, hinttsen keneteket azokra, könyörögvén érettek, 
és jó példákot adván nékik, 

K. Miröl feddé meg az ur a farisaéust, aki asztalához hi t ta vala ötet , 
F Meg feddé ötet, arrol az igasságtalan és bal iteletröl melyet t e t t 

10 mind ö rolla, mind az aszszonyrol, aki lábainál sira, igasságtalan 
dolog volt tölle, ugy tekinteni azt az aszszonyt, mint egy rosz életü 
személyt, amidön oly nagy változást láta benne, mivel. emagát meg 
alázván, büneit siratá, és apenitentzia tar tásra fordittá mind azokot 
a mik az elött ahivalkodásra szolgáltak, ugy mint, szemeit, haját, 

15 szépségit, kenettyit ,1 6 1 látá a farisaeus hogy mind ezeket meg vetette, 
de még is162 kárhoztatá ötet, igen igasságtalan, és vak merö itélet 
volt., azt gondolni, hogy a kristus nem volt proféta, azért mer t magá-
hoz hagyá közelgetni egy olyan aszszonyt, mind enem titkos helyt 
ment végben, hanem nyilvánságosan, és mind azoknak [59a:] lát-

20 tokra, kik asztalnál valának, nem más okbol tehát, hanem meg vetö 
kovélységböl itéle illyen formán. a farisaeus, ezen aszszony felöl, az 
üdvezitö felöl is belsö irigység tén olyan vak merö itéletet, el kel ke-
rülni, okoságal, arosz erköltsüeknek társaságokot. de nem meg vetés-
bö], vagy kevelységböl. 

23 K. Miért mondá az ur, hogy meg botsá ta t tak néki sok bünei? 
F Maga meg mondgya nékünk az okát . mert sokat szeretet, és egy-

szers mind, el is igazittá a nagy kérdést, tudni illik, ha szükségesé 
az Isteni szeretet abün botsánat meg nyerésire, kel tehát szeretni az 
Istent, hogy ha botsánatot akarnak tölle nyerni, de mérték nélkül, 

30 kel ötet szeretni, mivel sok vétkek botsáta tnak meg annak, aki sokat 
szeret. és a kevés szeretetért, kevés vétek botsátat ik meg, keveseb 
dolgot nem tselekedhetik egy olyan bünös. aki penitentziát akar tar-
tani, mint azt, hogy az I s ten t ugy szerese, valamint a teremtet álla-
to t szerette, apedig igasságos volna, hogy ötet sokal inkáb szeretné, 

35 mint sem avilági dolgokot, szerette, az Is ten véghetotlen szeretetre 

160 felyül [Beszúrás. ] 
161 <(keny) kenettyi t , 
162 is [Beszúrás.] 
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méltó magában., és lehetetlen ötet ugy szeretni ez életben., a mint ki-
vántatnék., de mint hogy nem lehet ötet véghetetlenül szeretni, legg 
aláb azzal. [59b:] tartozunk, hogy ötet inkáb szeresük magunknál, 
és mind annál, a mit leg inkáb szerethetünk evilágon. nem is lehet 

5 vétek nélkül, szivünkben eleiben tenni ateremtet állatot, de mint hogy 
az életbéli dolgokhoz valo szeretet okoza avétket, azért. azt a szere-
tetet163 nem lehet el törleni, hanem tsak avéle ellenkezö szeretettel., 
a mely egyedül az Isteni szeretet. ez igy lévén, valamég azt az órókös 
jót nem szerettyük, mindenek felet, addig arendeletlen szeretet 

10 meg marad a szivben, és abün is meg nem botsátatik. 
K Nem lehetneé azt ki hozni akristus szavaibol, hogy az Istent 

inkáb szerethesük sokat kel vétkeznünk, vagy hogy a ki leg keveseb-
szer bántotta meg. annak kevesebet is kel ötet szeretni? 

F Isten ne adgya.,hogy az ö szavaival. olyan vétkesen, és igaságta-
15 lanul élyünk viszá. soha sem szabad roszat tselekedni, hogy abbol 

jó következék., se az Istent azért meg bántani, hogy inkáb szeresék., 
az illyen, igen vétkes dolog volna, hogy ha ameg történik némely-
kor, hogy ahol. avéteknek bösége volt, ót az után akegyelemnek, és 
az. Isteni szeretetnek is fellyeb halado bösége is volt, etsak, az ö ki 

20 mondhatatlan irgalmaságátol volt, hogy ha ez az aszszony sok vétkei 
után sokat szeretet, atsak, egyedül akegyelemnek erejétöl volt, a me-
lyel néki nem tartoztanak, mivel vétkes [60a:] volt, söt még azt érdem-
lette, hogy az Isten tsak magára el hagyta volna, az illyen kegyelem 
ritka, a mi pedig azt illeti, a ki leg kevesebszer bántotta meg az Istent, 

25 az ollyannak nem kel. semmi képen magával azt el hitetni, hogy 
kevesebet is kel neki szeretni, emeg más vétkes hüségtelenség volna. 
tartozunk az Istent szeretni szent Agoston szerént, nem tsak azért, 
avétekért melyet meg botsátot, hanem még azért is a mellyet nem 
tselekedtünk, mivel tsak azö különös kegyelme oltalmazot meg attol. 

30 nintsen olyan vétek, mondgya ez az Atya, melyet egy ember tsele-
keszi, hogy azt más is ne tselekedhetné, hogy ha az Isten aki az embert 
teremtette, ötet el hagyná magára, a mi ártatlan életünkre valo nézve, 
nem kel. hogy meg hidegedgyünk a szeretetben., a melyel tartozunk 
az ö véghetetlen jóságának, egy ollyan bünös, aki inkáb szereti 

35 ótet, eléb valo egy olyan ártatlannál. a ki kevesebet szereti. 

163 [Iráshiba:] szeretet 
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KÁNTOR SZOMBATTYÁN 

Imádság 

oh' Istenünk aki alángnak sebeségit meg tartoztattad, a három 
ifjuért, engedgyed nékünk szolgaidnak, hogy semmi vétkes indulat 
bennünk fel ne gerjedgyen. ad meg ezt a kegyelmedet a mi urunk J.k. 

[60b:] Epistola. 
szent pal. sidok. 9. 2. 

Mert az elsö sátor meg tsináltatot, melyben agyertya tartok valá-
5 nak, és az asztal, és aki tött kenyerek, mely szentnek mondatik, a 

második superlát után pedig a sátor, mely szentek szentinek monda-
tik, benne lévén az arany temjénezö, és a szövettség szekrénye, min-
den felöl aranyal bé boritatván, melyben a manna tarto arany veder 
vala, és az Aaron veszeje, mely meg leveletzet, és a szövettség táblái, 

10 és azon felyül a ditsöségnek kerubimi valának, bé árnyékozván a 
kegyelem táblát, melyekröl egyenként most nem kel szollani. ezek 
pedig igy lévén el rendelve. az elsö sátorba ugyan mindenkor bé men-
nek vala a papok, az áldozatok szolgálattyát el végezvén, amásodik-
ban pedig, esztendöben egyszer, egyedül a fö pap. nem vér nélkül, 

15 melyet bé mutat az ö maga, s'anép tudatlanságáért, azt jelentvén 
a szent Lélek, hogy még nem nyilatkoztatot volna meg a szentek 
uta, az elsö sátor még fent álván, mely a jelen valo idönek példája. 
mely szerént ajándékok, és áldozatok mutattatnak bé. melyek lelki 
isméret szerént, tekélletesé nem tehetik a szolgáltatót, ha nem tsak 

20 az164 ételekben., és italokban., [61a:] és külömb féle mosodásokban, 
és atestnek igazságiban. melyek a meg jobbitásnak idejéig voltak 
rendelve. a kristus pedig a következendö jóknak fö papja, elö álván, 
nagyob és tekélleteseb sátor által, mely nem kézel tsináltatot, az az, 
nem efféle alkotmányu, sem a bakok. vagy borjuk vére által, hanem 

25 atulajdon maga vére által, ment bé egyszer a szent helybe, örók 
válttságot találván. 

az (é te lben,) ételekben., 
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Magyarázat 

K.165 Magyarázd meg nékünk mind azokot, a miket166 szent pál 
mond az ó törvényröl a mái letzkének a kezdetin. 

F Az Izraéliták sátora. olyan templom vala, a melyet hordozhat-
ták, ejelentette akristnst, az ö halando életében, és az Anyaszet egy-

5 házat, az ö167 eföldön lévö idegen, és utozo voltában, valamint a Jéru-
sálemi templom képzelé akristust, az ö feltámadot, és ditsöséges 
életében, és amenyei Anyaszent egyházat, örökös és meg maradando 
voltában, az Isten elött ki tett kenyerek, jelenték akristus ember-
ségit, aki élö kenyér lévén, azt minden nap ajánlyák az Istennek. 

10 atemplomban, és a mely kenyér eledele avaloságos168 hiveknek, agyer-
tya tarto jelenti az Isteni szeretetet, és annak ahét ágai, a szent lélek-
nek hét ajándékit. 

[61b:] K. Mit jelent még. amit az irás szentek szentinek nevezi, 
és mind azok valamik azokban valának? 

15 F A szentek szenttye, leg belsöb, és titkosab része vala a sátor-
nak, és a templomnak, ebben vala a szövettség szekrénye, ejelenté 
amenyei tekélletes vallást, mely a földön kezdödik, ót minden arany-
bol volt, mert menyben minden tiszta, mert ót egyedül az Isteni 
szeretet uralkodik, és a ditsöség tellyes, az arany temjénezö, jelenté 

20 a szentek szivét, akiknek szivek tellyes lévén Isteni szeretettel., 6s a 
szent léleknek tüzével, azokbolditséretek, és háláadások szivárkoznak, 
a melyek mint kedves illatok. fel hatnak az Isten széke eleiben. a 
szövettségnek szekrénye, jelenti a ditsöséges kristust, a ki magában 
foglallya, minden kegyelmeknek tellyeségit, és tekélleteségit. melyeket 

25 jelenté amanna, a királyi, és apapi szenttséget. és hatalmat, melyet 
jelenté az Aaron. veszeje, az Isteni, és a felebaráti szeretet, melyeket 
jelenté az Isten ujával., akét kö táblára iratot törvény, aditsöségnek 
két kerubimi, kik bé fedezék szárnyokal. a kegyelemnek táblaját, 
ahonnét az Isten ád szozatot, azt jelentik nékünk, hogy aleg tekélle-

30 teseb teremtet állatok is tsak az Isten ditsöségére valok. 
K. Mit mind az Apostol. a sidok fö papja felöl? 

165 K. Magyarázd meg [K. — megkezdett M-ből javítva.] 
166 a miket [a — után 6 — 7 betűnyi hézagban patkóalakú tintafolt.] 
167 az ö [ö — után elkezdett, de be nem fejezett betű; tt-nek látszik.] 
168 avaloságos (k) hiveknek, 
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F Azt mondgyá, hogy tsak egyedül ö ment bé a szentek szentiben, 
esztendöben189 tsak egyszer, akór is nem vér nélkül, a melyet az Is-
tennek ajánlotta, ejelenté a kristust, [62a:] egyedül valo fö papját 
az uj törvénynek,170 ajövendö beli jóknak fö papját, melyek a me-

5 nyei jók, aki is a maga tulajdon vérit vivé a sanotuariumban. dit-
söséges fel menetele napján, hogy az embereket meg békéltesse, és 
vétkeket el töröllye, oda bé menvén. az ö halálának, és örökös áldo-
zattyának érdemeivel, azt is láthattyuk, hogy az Istenhez tsak az 
ö közben járása által mehetünk, hogy nintsen foganatos. és kedves 

10 áldozat Isten elöt, tsak az üdvezitöé, nem is lehet más képen. irgal-
maságot, és üdveséget várni. tsak az ö érdemi által. 

K. Miért mondgya nékünk az Apostol. hogy a szent Lélek azt je-
lenti, nékünk, hogy avaloságos sanctuáriumnakuta, kinem nyilatkozta-
tot mind addig, meg az elsö sator fent állot ? 

13 F Hogy nékünk meg mutassa, hogy a menyei szenteknek szente, 
bé vala zárva az emberek elött. mind addig még az ó törvény fent 
állot, tudni íllik akristus haláláig, ö nyittá meg nékünk azt az uj utat, 
és ö, tagjaival együt, kik aválasztottak, aki bé mégyen. az Isten-
nek, azö Attyának kebelében. a mely is avaloságos sanctuarium, hogy 

20 ót helyeket készittsen nékünk. követvén ót apapi, és aközben jároság-
nak hivatallyát, és szent lelkét küldvén meg szentelésünkre, és hogy 
méltoká tégyen minket. ahoz a mennyei örökséghez, a melyet halá-
lával érdemlette meg nékünk. 

[62b:] K.171 Mit mond szent pál. a Mojses törvényének ajándé-
20 kirol, és áldozatirol? 

P Azt mondgya, hogy ezek tisztává nem tehették a lelki üsmére-
tét, azoknak, kik ezek szerent szolgálták az Istent, mert a mi tsak 
tsupan külsö, és testi, anyira nem mégyen hogy az ember szivét 
meg változtassa, és meg szentellye, amind a példákhoz, és a sidó val-

M láshoz valo. ami Isteni szeretet nélkül vagyon. mint hogy akristus 
meg igazitotta ezt a vallást, és nékünk azt tanitotta. hogy az Istent. 
lélekben. és igazságban kel imádni, ha ki az illyenekben vetné bizo-
dalmát. az ollyan nem üsmerné vallását, és esze elegyitené az ó tör-
vényt, az ujal. 

35 K. Az apostol miért nevezi akristust. a jóvendö jók fö papjának? 

169 <es) esztendöben [Törlés tollhiba miatt. ] 
170 törvénynek, [Előtte hosszú /, vagy / vonala törölve.] 
171 K. [F-böl javí tva.] 
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F Meg akarja velünk értetni. hogy azért követte a papi hivatallyát. 
amidön az Attyának ajánlotta, és fel áldozta magát a kereszten., 
hogy örökös jokot nyerjen nékünk, mivel az ó törvénynek papjai, 
tsak az ideig tartó, és a jelen valo joknak voltak fö papjai, ez igy lé-

5 vén, aki a világi jókót szereti, és azokban veti reménségit, annak 
nintsen része, akristus. áldozattyának hasznaiban, ugyan ezért is 
tartozunk, ha jelen akarunk lenni, és részesülni az oltári szent áldo-
zatban., hogy szivböl mondgyunk ellene, a földi dolgoknak. halyunk 
meg magunknak, és a világnak, és ne kivánnyunk, se ne kérjünk, 

10 Istentöl mást, [63a:] azon nagy áldozatnak. érdemi által, hanem teak 
az örökös jókót, és azt, ami azokhoz vezethet. 

K. A kristus miképen ment bé amenyei sanctuariumban. ? 
F ö oda szent pál szerént, nagyob. és tekélleteseb sátor által ment 

bé. mint sem az ó törvény béli sator, a mely által. a fö pap ment bé 
lo a sanctuariumba, az új törvény béli sátor, nem emberi kéznek alkot-

mánya, mivel az. a kristus szenttséges Embersége, az ö maga teste, 
aki egy szüznek mehében formáltatot, a szent Léleknek munkája 
által, avolt az út, a melyen menyekben ment, minékünk is azon ke] 
oda mennünk, jaj annak, aki, akristuson. az ö szenvedésein. és halá-

20 lán kivül más utat keres, az Apostol azt mondgya, hogy oda bément, 
nem a bakok vére által, hanem amaga vére által. 

Évangyélium. 
szent luk. 13. 6. 

Mondá pedig ehasonlatoságot is. egynek szölöjében füge fa vala 
plántálva, és el mene gyümöltsöt keresvén azon. és nem talála, 
mondá pedig a szöllö mivesnek, imé harom esztendeje vagyon miolta 

25 jövök172 gyümöltsöt keresni e füge fán, és nem találok, azért vagd ki 
azt, miért foglal tsak földet is. amaz pedig felelvén mondá néki. 
uram. hadd meg azt ez esztendöben is, mig meg kapállyam körös 
körül, és meg ganéjozam, és ha gyümöltsöt hoz, jó, ha pedig [63b:] 
nem, jövendöben vagd ki azt, tanit vala azö synagogájokban szombat 

30 napokon. és imé egy aszszony kinn abetegségnek lelke. tizen nyolcz 
esztendeig vala, és meg görbedet vala, és tellyeségel fel nem nézhet 
vala, kit midön látná Jesus, hozája hivá ötet, és mondá néki, asz-

172 miolta jövök gyümöltsöt jövök kereani [Fölösleges ismétlós.] 
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szon el hagyattattál a tebetegségedtöl, és reája tévé kezeit, és azon-
nal fel egyenesedék, és ditsöitti vala az Istent. felelvén pedig a syna-
gogának fejdelme. boszonkodván. hogy szombaton. gyogyitot volna 
Jesus. mondá a seregnek, hat nap vagyon, a mellyeken dolgozni kel. 

0 azokon jöjjetek, azért. és gyogyitassatok meg, és ne szombat napon. 
felelvén pedig néki az ur mondá, kép mutatok, ki ki közülletek szom-
baton nem oldgyaé el ökret, vagy szamarát ajaszoltol, és nem viszié 
itatni, ezt pedig az Ábrahám leányát. kit meg kötözöt asátán, tizen 
nyolcz esztendeig. nem kelletté meg oldozni akötéstöl azombat napon., 

10 és mikor ezeket mondaná. pirulnak vala minden ö ellenkezöi. és az 
egész nép örül vala mindeneken, melyek ditsöségesen lesznek vala 
ö tölle. 

Magyarázat 

K. Magyarázd meg nékünk173 a füge fárol valo példa beszédet? 
F A ki füge fát plántála szöllöjében, a maga az Isten, a szöllö, 

10 az Anyaszent egyház, a füge fa, akeresztyének, akik az Anyaszent 
egyhazban vétettek, akereszttség által, hogy ab-[64a:]ban jó gyü-
möltsöt hozanak, a gyümölts melyet atselédes gazda keres a fán, 
ajó tselekedetek, amelyeket vár, és kiván az Isten akeresztyénektöl, 
a szöllö mives jelenti a pásztorokot, és az ollyan szent lelkeket, kik 

20 felebarattyok üdvesegeken munkálodnak, a fuge fa, amelyröl panaszol-
kodik a tselédes gazda, hogy hejában foglallya ahelyt, jelenti az 
ollyan lágy keresztyéneket, akiknek annak idejében szemekre hánya 
akristus. avett kegyelmekel valo viszá élést, és a melyekel mások jób-
ban éltenek volna. 

20 K Mit tészen az, a mit az irás mond atselédes gazdárol. hogy fel 
számlálta az esztendöket, a melyekben a füge fa nem termet. és aki 
azt akarja hogy ki vágják. hogy ha még bizonyos ideig nem fog hozni ? 

F Az ur, arra int minket ezzel. hogy az Isten fel számlállya az esz-
tehdöket. anapokot, az orákot, amelyeket hejában töltünk el. és a 

30 melyekben gyümöltsöt nem hozunk, az örökké valoságra, hogy ö 
azt meg visgállya mire fordittyuk az életet, és az idöt, melyet nékünk 
ád, és ha láttya, hogy azt haszontalanul tölttyük, az ö irgalmasága 
ád még egy kevés idöt arra hogy üdveségünkért munkálodgyunk 

1,3 [Javítás: nékük-ből, n betű sor fölötti beszúrásával.] 
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de az után ha láttya. hogy azal az idövel sem élünk jól, meg röviditti 
napjainkot, és több idöt nem ád. 

K Mit jelent a szöllö mives aki a füge fa mellet szól az urának, 
hogy kine vágassa, hanem hagya meg még egy ideig mert ö meg ka-
pállya atövit? 

[64b:] F Jelenti apásztorokot, az Isten félöket, és a szenteket. a 
kiknek könyörgések meg tartoztattyák. az Isten haragjának erejét 
abünösökön, és függöben tarttyák iteletinek végben vitelét. és nékik 
idöt nyernek, hogy a penitentziának, méltó gyümöltsét hozhasák, 

10 deha, amások igyekezetek sem fog rajtok, hogy meg térjenek, és 
gyümöltsöt hozanak, nem érdemlik a botsánatot, és attoltarthatnak, 
hogy végtire az Isten türése el ne unnya öket a földön. szenvedni. 

K. Az Anyaszent egyház mitsoda igazságokra akar minket oktatni 
a meg görbedet aszszonyrol. 

15 F A gonosz lélek ezt az aszszonyt anyira nyavalyásá, és görbévé 
tette vala, hogy tsak a földet kelletet nézni, eképe a meg romlot ter-
mészetnek, az ember avétekért, agonosz lélek hatalma alá esvén, 
kemény szolgálat alat tarttya ötet,174 és olyan meg nyomoritásban, 
hogy azt tselekeszi vélek amit akar, az ember szivének, olyan haj-

20 landosága vagyon a földi dolgokhoz. hogy magátol fel nem nézhet, 
nem szeretheti, senem kivánhattya a menyei jókót, nem is lehet már 
néki, mondgya szent prosperus, fel emelni rabságban lévö szemeit 
a felsö világoság felé, nints anyi java, hogy meg üsmérhesse a go-
noszt 

25 K. Miért szohttá a kristus ezt az aszszonyt. hogy meg gyógyitaná, 
és miért nem várá hogy maga kérje ötet, valamint tselekedének tsak 
nem mindnyájan azok, a kik kegyelmét175 vették? 

[65a:] F Azért hogy meg éreztesse velünk, mitsoda szükségünk 
vagyon a vétekben valo létünkor. hogy meg elözön kegyelmével, 

30 fel emelvén bennünk azt a hajlandoságot, mely tsak a földi dolgok-
hoz hajlandoztat minket, és hogy azt az egyenes szívet176 és elmét 
adgya nékünk, mely az Istenhez emeltesse velünk gondolatinkot, 
és kivánságinkot, ateremtet állathoz hajlot bünös, nem gondolkod-
nék sohais az Istenhez valo meg térésröl, hogy ha a kristus magához 

35 ne szolittaná ötet. 

174 ötet , [ Javí tás : öket-hől.] 
175 [Sorvégen:] ke [új sor elején:] kegyelmét 
176 szívet szívet [Fölösleges ismétlés.] 
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P Ü N K Ö S D ÜTÁN VALO 14.MK VASÁRNAPON 

Imádság 

Tarsd meg uram Anyaszent egyházadot. szüntelen valo irgalma-
ságodot hintvén reája. és mint hogy az ember, ahalál alá vettetett, 
tsak ameg esésre alkalmatos., hogy ha nem tartod ötet, engedgyed, 
hogy ate segittséged meg oltalmaza szüntelen mind attol., ami néki 

5 árthat, és vigye mind arra, a mi üdveségire szolgálhat: a mi urunk J.k. 

Epistola 
szent pal. gal. 5. 16. 

Mondom pedig lélek szerént járjatok., és atestnek kivánságit vég-
hez nem viszitek, mert atest alelek ellen kiván, alélek pedig atest 
ellen, mert ezek egy másal ellenkeznek, hogy nem mind azt tseleked-
gyétek amit akartok, hogy ha alélektöl viseltettek, nem vagytok 

10 atör-[65b:]vény alat, nyilván valok pedig atestnek tselekedeti, 
melyek ezek, aparáznaság, atisztátalanság. szemtelenség, bujaság, 
bálványozás, büvölések, ellenkezések, öszve veszések, irigységek, 
haragok, versengések, viszszá vonások, part ütések, irigykedések, 
gyilkoságok, részegségek. tobzodások, és ezekhez hasonlok, melyek-

15 röl mondom néktek, a mint ez elöt is mondottam. hogy a kik effélé-
ket tselekesznek, az Isten országát nem veszik. a léleknek gyümöltse 
pedig ez, a szeretet, öröm, békeség, türés, kegyeség, jóság, hoszszu 
várakozás, szelidség, hit, mértékleteség, maga meg tartoztatása, tisz-
taság, effélék ellen nints törvény, a kik pedig a kristusé, az ö teste-

20 ket meg feszitették a vétkekkel, és kivánságokal. 

Magyarázat 

K. Mitsoda lélek szerént akarja szent pal hogy a hivek járjanak., 
és mitsoda testi kivánságot ne vigyenek véghez? 

F A lélek, amely szerént akarja az Apostol., hogy a hivek járjanak. 
más nem lehet, hanem a szent Lélek a ki az Isteni szeretetet hinti 

25 a szivekben, és az Istennek törvényit olttya azokban, tsak egyedül 
az is gátolhattya meg, hogy atesti kivánságokot yéghez ne vigyék. 
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[66a:] clZ clZj BJZ embernek minden kivánságit, a melyek ellenkez-
hetnek a szent Léleknek sugarlásival, és amelyek az ö sziviböl szár-
maznak, az Apostol. azokot mind testi kivánságoknak nevezi, mert 
a lélek testié let avétek által, és annak kivansági testié lettenek, a 

5 melyet nevezik177 Cupiditasnak, Concupiscentianak, rosz kivánságnak, 
a tagok törvényének, ó embernek, meg romlot természetnek, vagy 
tsak természetnek, 

K. különösön ad elönkben, az ellenkezö kivánságit a testnek, és a 
léleknek. ? 

10 F Egy nehányat elé hozok azokbol., egy aitatos auctor után. de 
imitatione Christi. aki is azt mondgya, hogy a természet gyönyör-
kodik abban. hogy betsültessék. és tiszteltessék, a kegyelem ellen-
ben. huségel, és szorgalmatoságal adgya az Istennek a tiszteletet, 
és aditsöséget, a természet szereti ahenyélést, és a nyugodalmat, a 

15 kegyelemnek nem lehet henyélésben lenni, és szivesen meg öleli a 
munkát, a természet, a teremtet állatokhoz vonszon., és ingerel 
a test kedve bé töltésire, a természet szereti ahejában valo mulatt-
ságot, a sétálást, és a futkozást, eilenben a kegyelem az Isten-
hez, és a jó erkóltsök szeretetire vonszon. ellene mond ateremtet 

20 állatoknak, kerüli avilágot, gyülöli a testi kivánságokot. fent hágy, 
a hejában valo beszélgetésen, és látogatáson. és szégyenli, midön, 
mindenek eleiben kel menni. 

[66b:] K. Mitsoda indulatokot okoznak az ember sziviben ezek a 
testi. és lelki kivánságok. ? 

2o F Ezek tusakodást, és ellenkezést okoznak. mind abban valamit 
kellene tselekednünk hogy boldogok lehesünk, amidön az üdveségen 
munkálodunk, erre valo nézve, hogy a lélek meg gyözhese atestet, 
és akegyelem alá vethesse, szükséges egy keresztyének, vigyázásban 
lenni. és szüntelen figyelmezni magára, gondolatira, és indulatira, 

30 magát meg aláza, nyomoruságára valo nézve, magát bátorittsa, erö-
sittse, vigasztallya, az Isten irgalmaságára valo nézve, a melyet ahit 
ád eleiben, akitöl kel várni segittségit, folyamodgyék hozája mint 
Attyához, eleiben terjesztvén szükségit, ne várjon semit a természet-
töl, se amaga erejétöl, hanem egyedül abban vesse reménségit, aki-

35 nek kegyelmével mindent tehet, 
K. Mit tesznek ezek a szók. ha alélektöl viseltettek, nem vagytok a 

törvény alat. ? 

177 nevezik [i—í-ből javítva.] 
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F Ezek azt teszik, hogy azokakikazon szeretetnek indulattyábol 
tselekesznek, amelyet a szent Lélek hinti a szivben, azok nem szol-
gai atörvénynek, a mely erölteti.fenyegeti, és meg bünteti avétkese-
ket, hanem az Isten fiaihoz valo szabadságal élnek, szeretettel., és 

5 gyönyörüségel szolgálván ötet, nem is ugy vannak már most atör-
vény alat mint szolgák. mivel azt, kedvesen viszik végben. 

K. Mind azok avétkek, a melyeket szent pál a test tselekedetei-
nek nevezi, ki zárnaké minket amenyeknek országábol. ? 

[67a:] F Vannak olyanok, azok közöt, amelyek ki nem zárnak 
10 örökösön, ugy mint, egy kis izetlenség, valamely kevés indulat, és 

irigység. vagy az olyan veszekedés mely nagyra nem fokad, ezek is 
mind azon által ki zárnak, hogy ha anyira terjednek, hogy a feleba-
ráti szeretetet el ólttyák a szivben. és arosz kivánságot teszik helyé-
ben. atöbbi pediglen mind olyan vétkek, a melyek egyszers mind. meg 

13 ölik a lelket. és tsak azok közül egynek végben vitele, poklot érdemel., 
de söt még tsak akivánságért is. ámbár anyira ne menyenek is hogy 
külsö képen meg tselekedgyék. illyen aházaság törés, paráznaság. 
tisztátalanság, és töb efféle, ugyan ezért is tartozunk valoságal azon 
lenni minden tehettségünkel, hogy ki irttsuk magunkbol. ahajlan-

20 doságokot melyek azokra visznek. és hogy el fogyaszszuk azokot, az 
érzékenységek, és az elme sanyargatási által, ne hogy némellyek178 

azok közül lassanként eröt vegyenek rajtunk, és egyszers mind a vé-
tekben179 ejttsenek minket, ez igy lévén igen szükséges dolog. ellene 
állani a leg kiseb kezdetin arosz kivánságnak, és szüntelen elménk-

25 ben tartani ezt a rettentö mondását az Apostolnak, hogy azolc akik 
eféléket tselekesznek, nem lésznek örökösi az Isten országának. 

K. Mit mondasz arrol amit szent pál mond a léleknek gyümöltsiröl 
F Azt mondom szent Agoston után. hogy nem ók nél-[67b:]kül. 

teszi fel leg elöbször a szeretetet. meg akarván velünk értetni, hogy 
10 atöb gyümöltsi tsak anyiban ditséretesek, a menyiben azok, a szere-

tettöl jönek. és indittatnak, mivel az a gyükere, minden valoságos 
j óknak, és180 atöbbi anélkül haszontalanok Isten elöt, még a böségol valo 
alamisnálkodás, és a martyrumság is. 1 Cor. 13. 

K Miért mondgya. hogy nintsen törvény azok ellen akikben a sze-
3o retet. és a szent Lólek gyümöltsi vannak. ? 

178 nómellyek ( k ) azok közül 
179 <^eröt vegy) a ( t ) vétekben 
180 <és) és atöbbi [Az első és-t a tintafolt neliezen olvashatóvá t e t t e ; 

utólag a sor fólótt újra kiírta. ] 
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F Mert mind azok, akikben a szent Lélek. azokot a mennyei gyü-
möltsököt hoza. a törvénynek minden parantsolati t bé töltik. szere-
tet tel , és az által nem ta r tha tnak azoktol., a mikel fenyegeti a tör-
vény azokot. akik azt ál tal hágják. de söt még várha t tyák azt a ju ta l -

5 mat , a melyet igér azoknak., kik hiven azt meg ta r t tyák . és igy atör-
vény. nem ellenek, hanem mellettek vagyon. 

K. Miröl lehet azt meg üsrnérni hogy akristusé vagyunk,1 8 1 és hogy 
ha valoságos keresztyének vagyunké? 

3? Arrol, amidön fel feszittyük atestet rendeletlen kivánságival. 
10 együt, ugyan ezt is tselekeszik, a midön el kerülik az alkalmatoságot 

mely arosz kivánságokot fel indithatná, a midön az érzékenységek-
nek kapuját bé zárják, meg fosztván öket agyönyörüségektöl. a melye-
ket ohajt tyák a midön a szüntelen valo tusakodásal atestet meg gyö-
zik, és sanyargat tyák. hogy meg tsendesithessék sebeségit, és el 

15 olthassák kivánságit. amidön minden magunk viselé-[68a:]siben 
aléleknek kivánságit követ tyük. és azokot ajó erkölttsököt mivel-
lyük, a melyek ellenkeznek a természet hajlandoságival., illyenek 
a szeretet, az alázatoság, a békeséges türés, a tisztaság, és több illye-
nek. 

Évangyélium 
szent ma t th . 6. 24. 

20 Senki két urnak nem szolgálhat, mert vagy egyikét gyülöli. és a 
másikát szereti, vagy egyikét el szenvedi. és a másikát meg veti, 
nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak, az okáért mondom 
néktek, ne legyetek szorgalmatosok lolketekröl, mit egyetek, se 
testetekröl miben öltözetek, nem jóbbéalélekazeledelnél, és atest nem 

25 jóbbé az öltözetnél, tekintsétek az égi madarakot mert nem vetnek, 
se nem aratnak, sem tsürökben nem gyüjtenek, és ati menyei a tyátok 
táplállya azokot. nem betsületesebbek vat toké ti azoknál. kitsoda 
pedig közületek gondolkodván adhat magosságához egy könyöknit, 
és aruházatrol miért va t tok szorgalmatosok. nézzétek a mezei lili-

30 umokot, mint nevekednek, nem munkálodnak, se nem fonnak. mon-
dom pedig néktek, hogy salamon sem volt minden ö ditsöségében 
fel öltözve. mint egy ezek közül. ha pedig amezei füvet mely ma 
[68b:] vagyon, és holnap a kementzében vettetik, az Is ten igy ruháza, 

181 [Sorvégen:] va [új sor elején:] vagyunk, 
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menyivel inkáb titeket kitsiny hitüek, ne legyetek azért szorgalma-
tosok mondván, mit eszünk, vagy mit iszunk, vagy mivel ruhazta-
tunk, mert mind ezeket apogányok keresik, mert tudgya ati Atyátok, 
hogy mind ezek nélkül mind szükölködtök. keresétek azért elöször 

5 az Isten országát, és az ö igazságát., és mind hozzá adatnak néktek 
ezek. 

Magyarázat 

K. kitsoda az a két ur. akiknek182 nem lehet egyszers mind szolgálni ? 
F Az a két ur, az Isten, és avilág, mind az egyikét, mind a másikát, 

a szivben uralkodo szeretettel szolgállyák, hogy ha a szivben, az Is-
10 teni szeretet uralkodik, az Istent szoigáilyák, hogy ha pedig avilági 

szeretet, akor avilág az ura, ami lelkünk illyen183 formában lészen 
szolgája annak. a mit szeret, abban is tészi gyönyörüségit, és örömit, 
attol várja boldogságát, és nyugodalmát, de nem szeretheti ezel az 
uralkodo szeretettel egyszers mind, az Istent, és avilágot, mert az ö 

15 törvények, és tanitások, tellyeségel. ellenkeznek egy másal, az egyike, 
az alázatoságot, és a sanyaruságot parantsollya, a másika a fel 
menetelt, a hivalkodást, agyönyörüséget, agazdagságnak szerete-
tit, az egyike azt akarja [69a:] hogy aboldogságot, a szegénység-
ben, szenvedésben. és akeresztekben keresék, és a másika, a világi 

20 jókban, és a teremtet állatokban. 
K. kitsodák azok, akik két urnak akarnak szolgálni? 
F A kik egyé akarják tenni az Istent avilágal., egyszers mind akar-

nának lenni mind akettöé. el osztván sziveket a menyei jókk, és a földi 
jók közöt, holot az Isten nem akarja az osztást a mi szeretetünk-

25 ben, és a lehetetlen is. szükség képen kel egyikét, a másik eleiben 
tenni, ö egyedül akar ura lenni szivünknek, minden féle okból ötet 
is illeti hogy birja, és a midön láttya hogy azt el akarják osztani, 
ö közötte, és a teremtet állatok közöt, akor el távozik, és mindent 
el hágy. ötet boszonttyák akor. a midön ateremtet állatokhoz hason-

30 littyák. nem is lehet azért rettentöbb büntetést, mint ha az ember-
töl el távozván, a maga rosz kivánságira hagya. 

K. Nem voltanaké olyan nagy szentek, kik nagy gazdagságokot 
birtanak, és a kik az Istent is szolgálták egyszers mind ? 

182 [Javítás: akinek-hő\, a 1c betű sor fölötti beszúrásával.] 
183 illyen [Beszúrás.] 
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F Igen is voltanak olyanok, de azok nem szolgálták gazdagságo-
kot, se azokot nem szerették, se fellyeb nem betsülték az Istennél, 
nem agazdagságok birták öket. hanem ök birták agazdagságokot, 
azokal szentül éltenek, az Isten rendelésit tekintették, aki azért adta 

5 volt nékik a gazdagságot, hogy az ö rendelésit követvén, gazdálkod-
gyanak azokbol. a szegényeknek, és azoknak osztogasák szüksegek-
[69b:] hez képest, minek ntánna magoknak meg tartottak volna 
anyit. a menyi szükséges volt. a kristus nem mondgya hogy nem bir-
hattyátok az Istent, és agazdagságot, hanem, hogy nem szolgál-

10 hattok Istennek, és a pénznek, nem vétek tehát gazdagságot birni, 
de vétek, ha az bir minket, és ha ugy annak adgyuk szivünket, hogy 
tsak azt kövessük a mit arosz kivánság tanátsol, annak szerzésére, 
vagy meg tartására, ö azt nem akarja, hogy magunkot ugy tekentt-
sük mint jószágunknak örökös és tellyeségel valo urát, hanem mint 

15 a szegények ki osztogatoit, és ki szolgáltatoit, az ö akarattya az, hogy 
agazdagságot meg vessük. és tsak hozzája ragaszkodgyunk. mint 
örökös urunkhoz. 

K. Miért nem akarja az ur, hogy szorgalmatosok legyünk az eledel, 
és az öltözet iránt. ? 

20 F Mert az ur kárhoztattya arosz kivánságot, a mint már ezt láttuk, 
ugyan ez az indulat kaptsollya a szivet a földi jókhoz, és el felejtet-
vén véle az örökösököt, azokot anyughatatlanságokot okoza, a me-
lyekben el merülnek az emberek, az élet szükségiért, pedig tsak attol 
vagyon. hogy, sehitek, se bizodalmok nintsen. az Isten gondviselé-

2o siben, és rendelésiben, mind azon által, nem tilttya, az élet szüksé-
giröl valo okos gondot, és foglalatoságot, tsak hogy, az a foglala-
toság az Evangyélium rendi szorént legyen. hanem azt akarja, hogy 
a nyughatatlanság nélkül mennyen végben. mert a nyughatatlan-
ság, atesthez, és avilági [70a:] dolgokhoz valo titkos ragaszkodás-

30 tol vagyon. de még másként is, a haszontalan. és hejában valo. 
K. Miért mondád. hogy a nyughatatlanság hejában valo? 
F A hejában valo. 1. mert szintén olyan lehetö nékünk hogy min-

den nyughatatlanságinkal az élethez valo szükségest meg szerezük 
magunknak, valamitsoda lehetö, hogy valamivel meg toldgyuk. 

35 testtink hoszaságát, 2. mert az Isten. a ki kezdete, a mi létünknek, 
ö kezdete is meg tartásunknak, és a mi nyughatatlansagink, nem segit-
hetnek többet egyikén. mint amásikán, meg bántanok az Istennek 
jóságát, és minden hatoságát. hogy ha néki nem tulajdonittanok 
az állatoknak meg tartását. és táplálását. akiket teremtett, mind azon 
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által ha a meg törtenik, hogy nyomoruságban. és szegénységben esünk, 
és még az életet is el veszttyük, minek utánna azon voltunk minden 
igaságos tehettségünkel hogy azokot el kerülhesük, Isten 
rendelésitöl jö, a ki is hasznosabnak itóli nékünk, hogy töllünk el 

5 v egy° a szükséges dolgokot, mint sem hogy meg adgya, ahalálra is, 
az ö rendelése itél, a mi üdveségünkért, ki merne az ö rendelése ellen 
zugolodni. és igasságtalannak mondani, a nagy káromkodás volna, 
hálá adásal kel az alá vetni magunkot, és meg üsmérni, hogy az ö 
itéleti igaságosok. és imádásra méltok, el kel magunkal hitetnünk. 

10 hogy a mi nyughatatlanságink, el nem kerültethetik velünk anyomo-
ruságokot, a melyek az ö bólts itéletiböl vannak, de söt még azokban 
ejt-[70b:]hetnek, a mi kitsiny hitünkért valo igaságos büntetésért, 
az Isten tudgya mitsoda modal kel meg tartani szolgainak élettye-
ket, és ha töllök azt ol veszi, tsak azért tselekeszi, hogy jobbat ad-

15 gy o n helyette, a mely nem lészen aváltozás alá vettetve 
K. Az ur miért küld minket amadarakhoz, a kik senem vetnek, 

se nem aratnak, és a mezei liliumokhoz, kik senem dolgoznak., senem 
fonnak, 

F Azért, 1. hogy meg bátorittson az eledel., és az öltözet iránt valo 
20 félelmünkben, és nyughatatlanságinkban, mint hogy az ö gond vise-

lése el terjedamadarakra.es a mezei liliumokra, lehetneé atölle hogy 
el hagyná szolgait szükségekben. 2. hogy tsudállyuk az Istennek184 

ki mondhatatlan jóságát. áldgyuk, imádgyuk kut fejét ki merithe-
tetlen gazdagságinak, ditsérjük mind abban valamit tselekeszik. 

2o kezeinek leg kiseb munkáit.185 és hogy hálákot adgyunk néki, mind 
azokért ateremtett állatokért, a melyeket az emberek szolgálattyára 
teremtette. 

K. Mitsoda rend az, amelyet akristus akarja hogj^ kövesük egész 
életünkben,186 valo magunk viselésiben, a mi a test szükségeit illeti ? 

30 F Azt a rendet adgya elönkben, hogy mindenek felet. az Isten or-
szágát keresük, és az ö igasságát. azt187 akarja, hogy elménkben, 
szivünkben, és188 minden igyekezetinkben, leg inkáb, az Isteni szol-
gálatra. és az örök üdveségre vigyázunk, és tsak ezek után valok 

184 az lstennek ^joságát.^ ki mondhatatlan jóságát. 
186 munkáit. [t — utólag beszúrva, világosabb tintával. ] 
186 [íráshiba:] életünben, 
187 azt [t — utólag beszúrva. ] 
188 és [Beszúrás.] 
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legyenek a világi dolgok, [71a:] az Istennek országát,189 a mely ami 
boldogságunk, ugy kel tekéntenünk mint mindennek végit, és az 
igazságot, ugy mint; az Isten törvényének, és a keresztyéni jó er-
költsöknek követésit, mely magában foglallya mind azt, valami oda 

5 vezethet, mind azt, valami arra nem vezet, és valámit arra nem 
fordithatni; el kel vetni, mint olyat, a mi artalmas üdveségünknek. 
nem kel tehát avilágiakot kovetni, akik fel forditván a kristus sza-
bot rendét., leg nagyob részit életeknek. a magok dolgainak, és gyö-
nyörüséginek adgyák. és a mi meg marad az Istennek, adgyuk tehát 

10 az Istennek. leg jóbb részit életünknek. és a mi meg marad a mi 
szükséges dolgainknak, vagy is inkáb, adgyuk egészen az Istennek, 
forditván az igazságra. mindent, a mi dolgaink közöt is, és hagyuk 
reája, munkáinknak végben menetelét, és gondgya lesz reánk. 

K. Mit igér az ur azoknak: a kik ezt a nagy szükséges rendet köve-
15 tik. ? 

F Ha az üdvesógen munkálodunk, ha mást nem keresünk tsak az 
Isten országát. és az ö igazságát. azt igéri nékünk hogy gondgya lé-
szen dolgainkra. és hogy anyi jószágot, egésseget, és életet ád. a menyi 
szükséges lészen, hogy meg nyerhesük azt az országot, ha mulando 

20 jókot ád a gonoszoknak. mit nem fog adni azoknak., kik tsak az 
ö [71b:] szolgálattyában foglalatoskodnak, nagy böségel meg adgya 
nékik, a mit keresnek. ugy mint országát. igazságát, és magát, 
mind azon által. ha szükségben hagynáis öket. attol volna, mert azt 
hasznosabnak itélné nékik, és a hellyet, ki mondhatatlan jobbat 

2D adna nekik, tudni illik, boldog, és örök életet. 

P Ü N K Ö S D TJTÁN VALO. 15"iK VASÁRNAPON 

Imádság 

Kérünk uram tégedet hinttsed szüntelen valo irgalmaságodot, 
Anyaszent egyházadra. hogy azt meg tisztittsa, és bé tölttse erövel, 
és mint hogy nálad nélkül, üdveségit meg nem nyerheti, töltsd bé 
ötet ajándekidal, és vezérellyed szüntelen, a mi urunk J. k. 

189 országát, [ Jav í tva : át rész sor fölötti beszúrásával g — í-ből ja-
vítva. ] 
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Epistola. 
Szent pál . Gal. 5. 25. 

Ha lélek szerént élünk, lélek szerént járjunk is, ne legyünk heá-
ban valo ditsöségnek kivánoi, egy mást ingerlök, egy másra irigy-
kedök, a tyám fiai, ha az ember hirtelen valami bünben talál tat ik 
is, ti kik lelkiek vat tok, az ollyant oktassátok. a szehdségnek lelkével. 

5 meg gondolván magadot, hogy te se kisértettessél meg, egy más ter-
heteket visellyétek, és ugy tellye-[72a:]siti tek béakr is tus törvényit , 
mert ha valaki magat valaminek álittya1 9 0 lenni, holot semmi. ö maga 
tsallya meg magát. a maga tselekedetit pedig probállya meg ki ki, 
és ugy tsak önnön magában lészen ditsösége, és nem másban, mert 

10 kiki amaga terhét viseli, közöllye pedig minden javait . az, aki tanit-
tat ik az igével, azzal. aki ö te t tani t tya . meg ne tsalatkozatok, az 
Is ten meg nem tsufoltatik., mert amiket az ember vetend, azokot 
ara t tya , mert a ki az ö testében vet . atestböl a ra t tya aveszedelmet 
is, aki pedig alélekben vet, a lélekböl a ra t tya az örök életet. jó t tse-

15 lekedvén pedig meg ne szünnyünk., mert idejekor,191 a ra tunk meg nem 
szünvén. azért a mig idönk vagyon mindenekel jó t tselekedgyünk., 
fö képen pedig ahitnek tselédivel. 

Magyarázat. 

K.192 Magyarázd meg ezeket a szokot, ha lélek szerént élünk, lélek 
szerént is járjunk. ? 

20 F Ezek a szok azt teszik, hogy ha a szent lélek elevenitti, és élteti 
lelkünket, azt nékünk meg kel muta tnunk tselekedetinkböl, és életünk-
nek minden maga viselésiböl. kovetvén annak indulatit , és sugarlá-
sit, ez az, Is-[72b:]teni lélek, nem sugorollya nékünk a hasznunk 
keresésit, a nagyra vágyást, a kényeséget, a fát meg üsmérik gyümolt-

25 séröl, és az Istennek lelke ki nyi latkoztat tya magát . egy keresztyen-
ben, tselekedeteiben, 

K. Mitsoda az a heában valo ditsöség a melyet el kel kerülni? 
F A nem más, hanem a másoknál felyeb valo emeltetésnek kiván-

sága. hogy betsületet, tiszteletet, és heában valo ditséretet nyerhes-
190 [Értsd: alítja, véli.] 
191 mert idejekor, mert idejekor [Fölösleges ismétlés.] 
192Magyarázd [M — javítva íf-ból?] 
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sünk magunknak, hogy tudományunkért, ékesen valo szollásunkért. 
gazdagsaginkért, tzifra köntösinkért. házainkért, meg külömböztes-
sük magunkot., kivánság, amely kut feje, a boszonkodásnak, és az 
irigységnek. melyek el távoztattyák a felebaráti szeretetet, fel há-

5 borittyák abékeséget, és meg gátollyák az egyeséget, a melyeknek 
kel lenni a keresztyének közöt. 

K. Miképen akarja az Apostol. hogy oktassák az ollyat, aki hirte-
len valo bünben. és gyengeségben esik? 

F Azt akarja, hogy kegyeségel. és szeretettel légyen az oktatás. 
10 mert azt, nem egyéb végre kel tselekedni, ha nem hogy az olyanokot, 

fel emellyük esetekböl. el kel tehát kerülni a kemény, és durva szo-
kot. mert a nem oktatás, hanem haragra valo ingerlés volna, hogy 
ha az atyafiságos intést nehez ugy végben vinni. a mint kivánta-
[73a:] tik, azt még nehezeb jól venni, ezért is biza ezt szent pál 

15 azokra akik lelkiek, az az, akik meg holtak. atesti indulatoknak, 
akik tsak felebaráti szeretettel vannak, és akik tsak az üdveségit 
tekéntik annak akit intenek. 

K. Miért akarja, hogy az intés elöt ki ki gondolya meg magában 
hogy hasonlo kisértetben ne esék, mint az, akit inteni akar? 

20 F. Mert semi ugy fel nem gerjeszti bennünk.akönyörülö szeretetet. 
a melyel kel lenni az intésnek, mint ha meg tekénttyük elsöben ama-
gunk gyengeségit. és ha attol tartunk, hogy hasonlo kisértetben ne 
esünk. az illyen gondolatra valo nézve, ugy fogunk bánni felebará-
tunkal. a mint akarnok. hogy mások is bányanak velünk, hogy ha 

25 ollyan állapotban esnénk. 
K. Mitsoda egyik a másikunknak terhét viselni ? 
F A nem egyéb, hanem hogy békeséges türesel, és kegyeségel 

szenvedgyük. felebarátunknak. gyengeségit. fogyatkozását, és még 
vétkit is, meg botsátván azokot, ha ellenünk vannak, kérjünk irgal-

30 maságot néki, bátorittsuk apenitentziára. a melyet tarttsunk mi is 
véle együt., inttsük, oktassuk ötet. kegyeségel. a midön azokban 
mint egy akarattya ellen eset, de ugy kel azt viselni, hogy elne esünk 
vóle együt, és ne táplállyuk benne fogyatkozásit. [73b:] helytelen 
lágyságinkal. és hizelkedésinkel, ehez szelidség, és békeséges türés 

35 kivántatik, de193 ehez, elevenség, és buzgoság is kivántatik. a vétek 
meg ölésire, és a vétkes meg tartására., de mind ezekre. alkalmatos 
orát kel keresni, és el kerülni. a helytelen idöt. 

193 (eF> de eliez, elevenség, 
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K. Miért mondgya az irás, hogy aki amás terhét viseli, akristus 
törvényit bé tellyesiti. 

F Mert semmi jóbban meg nem mutattya akeresztyéneknek egy 
máshoz valo szereteteket, mint az illyen egy máshoz szeretettel valo 

5 engedelmeség., a melyel ki ki szenved attyafiátol. és ki ki arravigyáz 
hogy okot ne adgyon a szenvedésre, ez is tarttya meg leg inkáb a 
hivek közöt. az egyeséget, és az egyet értést, ugyan ez is valojában 
a kristus törvénye, ebben foglaltatik egeszen az ö Evangyéliuma, 
ezért is mondgya maga, hogy az illyen egy máshoz valo szeretetröl., 

10 üsmérhetik. hogy kik az ö valoságos tanitványi. 
K. Miért mondgya szent pál. hogy ha valaki valaminek álittya194 

lenni, magát, meg tsallya magát, mivel semmi, mitsoda hasonlatoság 
vagyon ezen mondása közöt, és a miket ide fellyeb mondot. ? 

F Mert mint hogy magunk felöl alatomban sokat [74a:] álittunk,19° 
10 azért meg is vettyük azokot akikben fogyatkozásokot, és gyengesé-

geket látunk, és azokot nem szenvedhettyük, tartozunk tehát annál 
is inkáb ki irtani magunkbol. az illyen magunkrol valo jó gondola-
tot. hogy tsak semmik vagyunk, és hogy magunktol. egyebünk nint-
sen, ahazugságnál. és a véteknél, a természet rendi szerént az Isten 

20 a mi teremtönk, és örökös urunk, a kegyelemnek rendi szerint pedig, 
egyebünk nintsen hanem tsak az, a mit vettünk az ö irgalmaságatol. 
az ö kegyelméböl vagyunk mind azok, a mik vagyunk. mindenel ö 
néki tartozunk, és semiröl nem ditsekedhetünk, mitsoda okbol 
betsülhettyük tehát fellyeb magunkot másoknál. akár fogyatkozások 

2o legyenek is bennek, Isten elött pedig. aki láttya szivünk titkát, leheté 
nagyob fogyatkozás, mint az a belsö kevélység, a melyel meg vettyük 
azokot akik jobbak nálunknál. 

K. Hogy kel szent pálnak ezeket a szavait érteni. a maga tselekede-
tit probállya meg ki ki, és ugy tsak önnön magában leszen ditsösége, és 

30 nem másban? 
[74b:] F Az Apostol szándékja az. hogy el töröllye azt az betsü-

letet, a melyel az ember betsüli magát, ollyanokhoz hasonlitván ma-
gát, akikben fogyatkozásokot lát. az magáétpedig nem üsméri, azt 
nem akarja tehát az Apostol. hogy azzal ditsekedgyék. mert tsak 

3o alatomban valo kevélységböl visgállya amások tselekedetit. hogy 
azokban valamit ollyat találhason, a miért aláb valoknak tart-

la4 [Értsd: alítja, véli.] 
195 [A.m. alítunk, tartunk.] 
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hassa öket magánál, erre valo nézve akarja azt, hogy ki ki, inkáb 
amaga tselekedeteit visgállya, mint sem amásokét. azért, hogy ha 
hizelkedés nélkül magában valami jó t talál, néze meg ha az egyeziké 
az Is ten törvényével, és ugy ditsekedgyék, de nem magában, mint 
ha az magátol volna, hanem az Istenben., akikezdete minden jóknak. 
és mindeneket néki kel ajánlani, ha másban fogyatkozások vannak. 
azért mi jobbak nem vagyunk, de söt még ez az egy fogyatkozás hogy196 

magunkot nálánál fellyeb valoknak ta r t tyuk , és meg ve t tyük ötet 
fogyatkozásiért, sokal aláb valo-[75a:]ká tészen minket nálánál. 

10 kiki, mondgya az Apostol; hordozni fogja a maga terhét . az urnak 
napján, amelyen mindennek197 számot kel adni amaga tselekedeté-
röl, és nem a másérol, hogy ha abban valami része nem volt, ki ki 
visgállya meg tehát magát . és ollyan figyelmeteségel. nem fog vigyázni 
a mások fogyatkozásira 

15 K. Mellyek az Apostol szerént hivatallyi azoknak a kiket oktat-
nak, azokhoz, kik öket ok ta t tyák . 

F. Azok. hogy segittsék mestereket magok jóvokbol. ennél mi 
igasságosab. ki ki tartozik háláadásal lenni az Évangyélium szolgai-
hoz fáradságokért. a melyel tani t tyák, meg segitvén öket, hogy ha 

20 szegények, mivel mind a természetnek, mind az Istennek törvénye 
szerént, akik az oltárnak szolgálnak. az oltárol élyenek. 

K. Miért mondgya az Apostol, hogy az ember azt fogja aratni amit 
el vetet . ? 

F Azt akarja velünk meg értetni, hogy nem elég tsak valamiben 
25 segiteni meg az Evangyélium szolgait, hanem az Istenért kel néki 

adni, és az ö szeretetiért, mivel e nélkül ajó tétel. nem érdemel örökös 
juta lmat , az ala-[75b:]misnában is erre kel vigyázni. sokat kel vet-
nünk. ha sokat akarunk aratni , mert ha az adásban nem az Is tent 
teként tyük, és ha nem akristust szemléllyük tagjaiban, és szolgai-

30 ban., a mit vetünk, nem fogjuk meg aratni, az örökké valoságra. 
K. Mitsoda. atestben, vagy alélekben valo vetés? 
F A testben valo vetés az, a midön magunkot inkáb szerettyük 

Istenél. és hogy nem más végre adunk1 9 8 alamisnát, hanem hogy tsak 
kedvünket bé töl t tsük, illyen formában, tsak az emberi tekéntetre 

3° vigyázunk, tsak magunkot keresük, és a jó tételben. az emberek 
ditséretit, a lélekben vetni az, amidön minden jó tselekedetinket 

196 {hogy) hogy [Törlós a sor végén.] 
197 mindennek [Második n— sor fölötti beszúrás.] 
198 adunk [d—?-ből javí tva . ] 
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Istenért tselekeszük. és az ö szeretetivel valo hittel, a midön tsak 
az ö ditsöségiti a magunk üdveségit. és a másokét keresük, azok199 

kik atestben vetnek, tsak romlandoságot, vétket, és veszedelmet 
aratnak, érdemek szerént, de a kik a200 lélekben vetnek. az örök életet 

0 arattyák. 
K Mivel fejezi bé az Apostol. mind azokot a miket mondot. ? 
F Azzal hogy meg ne szünnyünk ajó tselekedettöl, mert [76a:] 

ha szinte ajutalom ki nem tettzik is ez életben, azt annak idejében 
el veszük, és hogy mindenekel jót tegyünk, amég idönk vagyon. az 

10 életnek minden része drága. azzal jól kel élnünk. és annak egyik ré-
szit se tölttsük ugy el. hogy véghez ne vigyük mind azt ajót. a melyet 
az Isten kiván töllünk, abban arendben. amelyben tett minket. de 
a jó tételböl, senkit ki nem kel rekeszteni, mert a keresztyeni szeretet, 
mindenekre el terjed. valamint a mennyei Atyáé, akit például ád né-

15 künk az Évangyélium. 
K. Az Apostol, nem hagyaé hogy leg inkáb bizonyos személyeket 

tartozunk segitteni szükségekben. ? 
F Igen is azt hagya, hogy leg inkáb ahitnek tselédivel201 tegyünk 

jót, akik velünk egy hitben vannak. tartozunk tehát. fö képen. az 
20 Isten szolgait segitenünk, azokot akik Istenesen élnek, akik nyomo-

ruságban estenek. valamely véletlen történetbol., vagy mások iga-
ságtalanságokért, az illyenek valoságal. a kiket nevezik az ur tselédi-
nek 

Evangyélium 
szent luk 7. 11. 

És lön. az után avárosban mégyen vala, mély Ná-[76b:]imnak 
~ö hivatatik, és mennek vala véle atanitványi, és sokaságos sereg, 

mikor pedig aváros kapujához közelgetne. imé egy halot vitetik vala 
ki. egyetlen cgy fia az annyának. és ez özvegy vala. és avá-
rosnak sok serege ö véle, kit mikor látot volna az ur, könyörül-
vén rajta, mondá néki ne sirj, és oda járula, ésilleté akoporsot,azok 

30 pedig akik viszik vala, meg állának, és monda. ifiu, néked mondom 
kely fel, és fel üle, aki meg holt vala, és szollani kezde, és adá ötet 

199<de> azok 
200 a kik a <tes> lélekben 
201 tselédi [Sorvégen csonkán marad t . ] 
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az ö annyának, el fogá pedig minnyájokot a félelem. és magasztallyák 
vala az Istent, mondván, hogy nagy proféta támadot közöttünk, és 
hogy az Isten. meg látogatta az ö népit. 

Magyarázat 

K. Mit példáz nékünk a mái özvegy aszszony202 fiának halála ? 
5 F Példáza avétekben valo lételt, a mely el választtya lelkünket az 

Istentöl, aki ami életünk, valamint a halál el választtya a testtöl a 
lelket., aki azt élteti, a vétek el veszi alélektöl, az Istenhez valo indu-
latokot, valamint a halál el veszi atesttöl amozgásokot, és az ér-[77a:] 
zékenysógeket. ebben az állapotban vannak mind azok akik tellyesek 

10 a világi szeretettel. és üresek az Isteni szeretettöl, mind azok, akik 
a szélyes uton járnak, mely a veszedelemre viszi öket, és a kik gyülölik 
a keskeny utat, noha egyedül tsak a vezethetné öket amenyekben. 

K. Mit jelent ennek az Aszszonynak sirása. amelyel könyörülete-
ségre inditá akristust? 

10 F Ez az. anya példáza az Anyaszent egyházat, és ennek fia, jelenti 
az Anyaszent egyház fiait. kik a vétekben halnak meg, ez az özvegy 
siratá egy fiának halálát. az Anyaszent egyház olyan lévén mint egy 
özvegy, férjének menyben menetelétöl fogvást, sirattya fiainak vesze-
delmeket, az özvegynek sirása meg hatá a kristus szivét, azért hogy 

20 meg lásuk, hogy az Anyaszent egyhaznak sirása, a könyörületeségre 
indittya akristust, ugyan az is nyeri meg tölle a bünösök meg terésit, 
ki ki tartozik tehát a kristusra valo nézve, aholt testhez, szánakodásal 
lenni. és valoságal meg visgálni, hogy a bünösök mitsoda állapotban 
vannak, meg tekintvén azt, hogy [77b:] abün hozta avilágban ahalált, 

25 amidön az itélet ki mondaték, minyájunkra,203 világ kezdetekor, és 
hogy annak az itéletnek végben kel rajtunk menni. talám hamaréb 
mint sem gondolnok, mi hathattya meg inkáb szivünket, mint a hogy 
minden nap láttyuk. mennyi sok számu lelkeket öll meg avétek. akiket 
sirattya az Anyaszent egyház. és akiket siratnunk kel véle együt keser-

30 vesen, a kinek az illyenen meg nem esik a szive, tarthat attol. hogy 
azok közöt a lelki és láthatatlan halottak közöt ne légyen. akiket 
annál is inkáb kel siratni. hogy ök magokot nem sirattyák 

202 aszszony^nak) fiának 
203 [íráshiba:] minyárunkra, 
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K. A midön az üdvezitö mondá ennek a keseredet anyának hogy ne 
sirjon, azal tilttyaé hogy sirasuk a meg holt atyánk fiait? 

F Azt nem tilttya, hogy ha sirásunkot meg enyhittyük a fel táma-
dásnak hitével, és hogy ha. szivünket az Isten rendelése alá vettyük, 

5 az üdvezitö azért mondá hogy ne sirjon, mert meg akará ötet vigasz-
talni. és fiát. néki viszá adni, hasonlo képen a midön [78a:]halál 
által, el veszttyük valamely jó akaronkot. atyánk fiát. atsak kevés 
ideig lészen. amely idö semi. hogy ha azt az örökké valosághoz hason-
littyuk, erre valo nézve kel tehát keserüséginket meg mérsékelni., 

10 reménlvén a hittöl valo reménségel. hogy az Isten kegyelméböl tsak 
hamar utánnok megyunk, és meg fogjuk öket találni. a fel támadás-
nak napján, és meg adgya hogy együt élhessünk aholdogságban. és az 
örökké valo életben 

K. A kristus miért közelgete a holt testhez hogy fel támasza? 
15 F Meg akará nékünk világosan mutatni., hogy abünösnek viszá 

adhassa akegyelemnek életét, szükséges hogy hozzája közelgesen, és 
meg elözze irgalmaságával. mivel más képen ahalálban maradna, 
örökösön, szükséges hogy ö mennyen elsöben hozája, és fel támasza 
kegyelméböl. a melyet ö meg nem érdemelheti. és a melyre méltatlan 

20 K. Miért illeté meg akoporsot, minek elötte fel támasza? 
F Mert 1. minek utánna abünöshöz járult volna, kegyelme által, 

annak szivét meg illeti, a felelem, a toredelmeség, abizodalom., és 
a szeretet által, 2. meg aláza öket, joszágok. tiszttségek. el vesztésivel, 
sok féle szomoruságokal, [78b:] és keserüségekel, illeti öket, sok féle 

25 modon bánik vélek, hogy ki üzhesse belölök, uralkodo rosz kivánságo-
kot. 

K. Mit jelentnek azok. kikakoporsot vitték és akik meg állapodá-
nak mihent a kristus meg illeté akoporsot? 

F Jelenték azokot a rosz szoktatásokot. és rendeletlen kivánságokot. 
30 a melyek aroszra vivén abünöst, azok az után a sirban viszik, és a me-

lyek, tsak a kristus minden hato kegyelmének ereje által szünnek meg. 
K. Mit tselekedék az után az ur? 
F Parantsolá aholtnak. hogy fel kellyen, aki is azonnal engedelmes-

kedék.204 fel üle, és kezde szollani. ugyan eszerént is szól belsö képen. 
15 minden hato kegyelme által a bünöshöz. akit meg akar téritteni., a 

mely fel költi ötet a véteknek koporsojábol, szószatot ád néki, hogy 
könyöröghesen. vétkeit meg valhassa, és ditsérhesse az Istent. lelké-

204 <eg) engedelmeskedék. 
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ben tett tsuda tételeiért, ha az ö szózattyát hallyátok mondgya 
aproféta, ne legyetek süketek, se meg ne keményittsétek sziveiteket. 
ps. 94. 

K. A midön az ur elevenen viszá adá az annyának a fiát, mitsoda 
5 oktatást akar nékünk azal adni? 

F A jelenté azt, amit tselekeszik, a midön a meg tért bünöst, viszá 
adgya az Anyaszent egyháznak., a ki is sirásival és könyörgésivel 
meg nyerte térésit, hogy az Anyaszent egyház [79a:] ötet tanittsa, 
erösittse. nevellye ajó erköltsökben, a szenttségekben részeltesse. és 

10 abban az állapotban togye, hogy bizodalomal mehessen eleiben az 
utolso napon. abünös pediglen, meg térésinek, meg betsülhetetlen 
kegyelmiért, a melyet. az Anyaszent egyház kérésire vette, tartozik 
hozzája alázatos háláadásal. engedelmeségel, és könyörögni véle 
együt hogy atöbb fiainak is nyerhesse meg fel támadásokot, akik 

15 még ahalálnak árnyékában feküsznek. 
K. Hány féle halottakot támaszta fel az ur, halando életében. ? 
F Három féléket. a synagogabéli fejdelemnek aleányát. a háznál, 

a mái Évangyéliumban valo özvegy aszszonynak a fiát, a kit vitték 
már temetni. és lázárt. a kit már eltemették volt, annak elötte négy 

20 napal, és akinek már szaga volt, és mint hogy azok atsudák a melye-
ket akristus tett205 a testeken, jelenték azokot, a melyeket tselekeszik 
alelkekben, a mellyek sokal nagjrobak, el mondhattyuk szent Agoston 
után. hogy ezek ahárom féle fel támasztot halottak, képei ahárom féle 
bünösöknek, akiket az üdvezitö tamaszt fel. láthatatlan képen. az 

20 Anyaszent egyházban. az elsök azok, akik belsö képen valo kivánságal 
vétkeztenek, és akiknek vétkek, nem hatot a külsö tselekedetekre, 
ezeket jelenté a synagogabéh fejdelemnek a leánya, amásodik félék, 
azok, akiknek vétkek külsö-[79b:]képen is ki tettzenek, és akiket 
viszik temetni, azaz, akik rosz példát kezdenek adni, és rosz szokáso-

30 kot bé venni, ezeket jelenté az özvegy aszszony fia, aharmadik félék 
azok, akik a rosz szoktatásoknak terhét már nem birhattyák, és a 
melyeknek mérge, másokot is meg ront. ezeket jelenté lázár, akristus 
gyakorta támaszt fel. ilyen három féle bünöst. kegyelmének láthatat-
lan munkája által,. de az utolsobbaknak meg térések206 mind ritkáb, 

35 mind nehezeb, ugy mondom. hogy ha azt el lehetne mondani, hogy 
vagyon valami nehéz, a lelkek örökös orvosa elótt. 

205 tett [Utána áthúzott vessző.] 
206 meg térések [sek: beszúrás a sor előtti margón, mivel elválasztás után 

lemaradt.] 
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PÜNKÖSD UTÁN VALO 16MK VASARNAPON 

Imádság 

Kérünk uram tégedet. hogy elözön meg minket kegyelmed, és 
légyen mindenben mi velünk, és követesse szüntelen velünk ajó 
tselekedeteket a mi urunk J. k. 

Epistola. 
szent Pál. Ephes. 3. 13. 

Azokáért kérlek, meg ne fogyatkozatok az érettetek valo207 hábo-
5 ruságimért, mely ati ditsöségtek, edolog kedviért hajtom meg térdei-

met a mi urunk Jésus kristusnak Attya elött, kitöl minden Atyaság 
neveztetik mennyekben, és a földön, hogy néktek azö ditsöségének 
gazdagsága szerént adgya, hogy hatalmason meg erösödgyetek az 
[80a:] ö Lelke által, a belsö. emberben., hogy akristus ahit által. a ti 

10 sziveitekben lakjék, a szeretetben meg gyükerezvén, és fundamentumot 
vetvén, hogy meg foghassátok minden szentekel, melyik légyen a 
széleség, a hoszszaság, a magosság, és a mélység, és hogy tudgyátok 
a kristusnak minden tudományt felyül haladó szeretetit, hogy bé 
tellyesedgyetek az Istennek minden tellyes voltával., annak pedig208 

15 aki hatalmas mindeneket böségesben meg tselekedni, hogy sem mi 
kérjük. vagy érttyük, az erö szerént, mely mi bennünk munkálodik, 
Ditsöség annak az Anyaszent egyházban, és akristus Jésusban. min-
den idöben, örökkön örökké Amen. 

Magyarázat. 

K. Az Apostol mitsoda okokal akará meg gátolni, hogy az Efésius 
20 béliek el ne veszesék bátorságokot, a midön anyit láttyák ötet szen-

vedni, üdveségekért ? 
F Azt adgya nékik elejekben., hogy az ö szenvedési nékik ditsösé-

gekre lészen. az az, hogy ditsöségekre szolgál szenvedési, mivel az 

valo •(fogyatkozásimért,) háboruságimért , 
pedig <^m) aki hata lmas mindeneket 
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Évangyélium predikálása által, azon örökségnek birtokára hivatattak 
a melyre a sidok, akikel egy testek legyenek, és éllyenek vélek együt, 
ugyan azon igéretnek hasznaival akristusban., noha ök apogányok 
közül valok legyenek is, a kiknek nem tétetett volt az igéret. 

[80b:] K.209 Mire tanit szent pál minket azzal. amidön azt mondgya, 
hogy210 meg hajttya térdeit ami urunk Jesus211 kristusunk Attya 
elött? 

F Arra tanyit, hogy az Atya kezdete lévén atöbb Háromság béh 
személyeknek, leg elsöb, és legg jóbb az atyák közöt, hozája kel leg 

10 inkáb folyamodnunk imádságinkban. hálá adásinkban, és ditséretink-
ben. az a sok számu tseléd, ki a mennyekben, és a földön vagyon., 
a ki felöl mondatik. hogy az atyaannak kezdete és feje. magábanfog-
lallya az Angyalok társaságit. és az emberekét., a sidokét, és a meg 
tért pogányokét, a kik mind anyi külömb tselédek. akikböl áll az Anya-

15 szent egyház., és akik ötet közönségesen üsmérik Attyoknak. 
K. Mit kér szent pál az Atyátol. az Efésius béh keresztyéneknek, 

ós azokban. az egész földön lévö hiveknek. ? 
F Három dolgot kér, a melyeket kel kérni minden pásztoroknak. 

az egész hiveknek, és a melyeket kel kérni magoknak ahiveknek. és 
20 az Anyaszent egyház pásztorinak, mint az üdveségre szükségeseket. 

Az elsö a, hogy az Isten. akinek irgalmasága el fogyhatatlan.es 
aki abban tarttya ditsöségit, hogy reánk hinttse jóságának hasznait., 
nevellye öket az eröben. és akegyelemben, és tegye öket, abban az 
állapotban. hogy ellene álhassanak a kisérteteknek. a melyekel meg 

25 engedi hogy kisértessenek, 
[81a:] A második, hogy a kristus lakozék ahit által a szivekben., 

az az, hogy azon lehesenek, hogy meg gyözek rosz kivánságjokot. és 
ki irthassák magokbol. mind azt, valami néki nem tettzik, abelsö 
képen valo szándékjokban. hogy tsak tellyeségel. ö birhassa sziveket. 

30 és azokban maradando lako hellye lehesen. 
A harmadik, hogy állando és maradando szeretetet adgyon beléjek, 

a melyet meg ne birhassa a kisértet, és hogy meg üsmértesse vélek. 
az egész szentekel együt, hogy melyik legyen szélyesége, hoszasága, 
magossága és mélysége a meg testesülés titkának, és meg láthassák 

33 a kristus hozájok valo szeretetének nagyságát. 

209 K- [F.\,Qi javítva.] 
210 [fráshiba:] hagy 
211 Jesus<nak) 
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K, Mit akar az Apostol. ezekel a mondásival. 
F Ezek a négy mértekek jelentik azt a véghetetlen szeretetit Isten-

nek az emberekhez, a melyet hozájok mutatot a maga Fiának meg 
testesülésekor, a szélyeség, jelenti, hogy az ö szeretete nintsen meg 

5 hátározva. tsak a sidokhoz. vagy valamely nemzethez. hanem az 
elterjed az egéz nemzettségekre, a hoszaság jelenti. hogy a kegyelem., 
és ennek a titoknak ereji,212 nem tsak bizonyos213 idöket. vagy saeculu-
mokot tekéntenek, hanem minden idöket, világ kezdetétöl fogvást. 
mind végig, söt még az örökké valoságot is, a melyben meg maradnak 

10 a meg testesülésnek hasznai, a magosság jelenti, hogy erre a ti-[81b:] 
tokra valo nézve, el kel nékünk hagyni a földi dolgokot, és fel emel-
kednünk, hogy az Istent magát, és a menyei jokot birhassuk. a melység 
jelenti, hogy az üdveség, amelyet meg érdemlette nékünk. az Istennek 
meg testesült Fia. a predestinationak, (:vagy az öröktöl fogva valo el 

lo választásnak.:; melysége, és megfoghatatlantitkáravagyonfundálva., 
vagy épitve, a mely által. azö örökös el rendelésiben, el készitette 
nékünk az ö Fiában akristusban., a menyei örökséget, és minden utat 
modot, hogy azt el érhesük, ezért is mondgya az Apostol. hogy akris-
tusnak, hozánk214 valo szeretete, minden tudománt folyül halad. 

20 K. Mit kel ki hoznunk, ami oktatásunkra, az Istennek ebbö] ahozánk 
valo meg foghatatlan szeretetéból ? 

F Azt hogy, ha ötet nem szerethettük leg elöbször, azal tartozunk. 
hogy szeretetért. szeretetel fizesünk néki, szeresük ötet mérték nélkül, 
és egész szivünkböl, szeresük ótet szellyesen, hogy szerethesük akristus 

25 lelkében. nem tsak üsméröinket, hanem minden embereket. söt még 
ellenséginket is, hoszaságban. hogy szeretettel szenvodgyük és hoszas 
békeséges türésol215 mind azokot anyomoruságokot. a melyeket néki 
tettzik reánk küldeni. és hogy mind végig meg maradhasunk az igas-
ságban, magoságban. hogy semi alá valot, se ideig valot, ne tekénttsünk, 

30 jó tselekedetinkben, hanem egyedül az Isten ditsöségét. és az örökös 
jutalmakot. mélységben, hogy [82a:] le borullyunk elötte melységes 
alázatoságal, a mint illik a valoságos keresztyéni jó erkölcshöz. két 
szoval, a szelyeségél jelentik azlsteni szeretetet. ahoszaságal, abéke-
séges türést, a magoságal, az örökös jóknak reménségét. és a mélységel. 

3o a magunk meg alázását. 
212 ereji, [i—e-ből javí tva . ] 
213 bizonyos (bizonyos) idöket. 
214 <(mind) hozánk valo szeretete, minden 

5 tü [ C s o n k á n m a r a d t a s o r v é g e n . ] 
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K. Hogy tellyesedünk bé, az Istennok tellyes ajándékival? 
F Az Apostol., azt akarja velünk meg értetni. hogy semmi üreség-

nek nem kel lenni egy keresztyén életében., se semmi osztozás, az 
Is ten. és a teremtet állat közöt, az ö szivenek tellyesnek kel lenni 

5 egészen, az Isteni. és a felebaráti szeretettel, minden nap eléb kel 
menni ajó erköltsben, mind addig még bé nem tellyesedik egészen 
az Istennek ajándékival, aki azt mondaná már elég, a már el veszet. 
mondgya szent Agoston. 

Évangyélium 
szent luk. 14. 1. 

Es lön midön bé menne Jesus. egy farisaeusok fejdelme hazába 
10 szombaton kenyeret enni, és rea vigyáznak vala, és imé egy vizkorsá-

gos ember vala elötte, és felelvén Jésus, mondá atörvény tudoknak, 
és farisaeusoknak, mondván ha szabadé szombaton gyogyitani, azok 
pedig halgatának, ö pedig fogván ötet meg gyógyitá, és el botsátá. 
és felelvén nékik mondá, kinek közületek szamara vagy ökre esik 

l o akutba, [82b:] és nem mindgyárt ki vonnyaé azt szombat napon, 
és nem felelhetének ezekre néki, mondá pedig ahivatalosoknak is 
példa beszédet, nézvén miképen válogatnák az elsö üléseket, mond-
ván nékik, mikor menyegzóre hivat tatol , ne üly az elsö helyre, hogy 
valami képen. betsülleteseb náladnál h iva t ta to t ne légyen attol, és az 

20 eljövén, a ki216 tégedet és azt hi t ta , mondgya néked, adgy helyt ennek, 
ós akor kezdgyed pirulásal az utolso helyt tar tani . de mikor hivat tatol . 
eredgy. üly az utolso helyre. hogy midön el jövend. aki teged hivut . 
mondgya néked, barátom, meny fellyeb. akor lészen ditsöséged. aveled 
együt le telepedtek elött, mert minden aki magát fel magasztallya, 

25 meg aláztatik, és aki magát meg alázza, fel magasztaltatik. 

Magyarázat 

K. Mitsoda szándékal ,ésmivégre társalkodék akristus az emberekel. 
az ö halandó életében? 

F Ez a szenttséges üdvezitö nem egyébért jövén avilágra hanem 
hogy fel kerese az el tévelyedet juhokot, és munkálodgya. azoknak 

216 ki [Beszúrás a sorvégi margón.] 
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üdveségeket, egyebet nem tekéntet az emberekel valo társalkodásában, 
hanem tsak az ö jovokot, és hasznokot, némelykor ett apublikánuso-
kal., hogy meg téréseken munkálodhasék, némelykor a farisaeusokal. 
hogy öket tanittsa, a szeretetre, alázatoságra, és avaloságos [83a:] 

5 jó erkölttsre, és azért, hogy meg üsmértesse, és meg utáltassa vélek, 
a magok két szinüségeket, egy farisaeusnak házához menvén, hogy 
egy viz korságos embert meg gyogyittson szombaton. meg akará 
néki mutatni, és nékünk is, hogy nem kel oly babonaságalragaszkod-
nunk atörvénynek betüjéhez, hanem annak lelkéhez, amely az igasság-

10 nak és a szeretetnek lelke, és a mely tsak alelkek üdveségit tekénti, 
eszerént kel egy keresztyének, annál is inkáb egy egyházi szolgának 
keresni az emberek társaságit. hogy tsak hasznokra lehen,217 és magá-
nak is hasznára, jó példa adásával. mert tsak idö töltésért keresni 
atársaságot, ugy nem akristust követnék, atsak azokhoz illik, a kik 

15 haszontalanul, és naprol. napra élnek, a kik nem tudgyák meg betsüleni 
az idöt. amely azért adatot. hogy az üdveséget keresük, és az örökké 
valosághoz készüllyünk, 

K. Mit példáz nékünk amai Évangyéliumbéli vizkorságos? 
F Jelenti az ollyan lelkeket akik agyönyörüségekbe, a világi haszon-

20 talan jókban és betsületekben merültek el, a kik bé töltik magokot. 
az illyen haszontalan vizekel, és a kik soha sem tudnak meg elégedni. 
mert azokot, mindenkor szomjuhozák., és mentöl többet isznak. azok-
bol., annál többet ihatnának, aki ebböl avizböl iszik. mondgya az ur., 
a még szomjuhozni fóg. joan. 4. 13. [83b: üres] 

25 [84a:] K. Mitsoda orvoságal lehet meg gyógyitani az illyen lelki 
viz korságosokot. ? 

F Az illyen betegeket más orvoság meg nem gyógyithattya, hanem 
egyedül a kristus kegyelmének élö vize, tsak ez ólthattya el szomju-
ságokot. a kristus eleiben kel tehát menni, és abbol a vizböl kel tölle 

30 kérni, a mely el oltván a szomjuságot többé ne szomjuhozanak, és 
a mely a szivben, kut feje légyen az örökké valo életnek. tsak ez a viz 
is utáltattya meg velünk, avilági vizeket. és meg vetteti velünk 
mind azt. valamit az emberek. kivánhatnak eföldön. 

K. A kristus miért találkozik oly gyakortaazokalazfarisaeusokal., 
3o akik tsak rea vigyáztanak. hogy valamit találhassanak maga viselé-

siben,218 és beszédiben. és hogy törben ejthessék ötet? 

217 [íráshiba: lehesen vagy legyen helyett.] és magának [új sor elején:] nak 
218 viselésiben, [Első e — fólótt áthúzott vessző.] 
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F Azért hogy az ö maga viselése nékünk példánkra lehesen. amidön 
hamis atyaf iaknak találkozunk társaságokban, a kik minden beszédin-
ket. és tselekedetinket. meg visgállyák, hogy azokba valamit találhassa-
nak., illyeneket tsak várhatunk magunkra, mivel atanitvány nem 

5 nagyob a mesterinél. 
K. kitsodák azok, a kik követik ezeket a farisaeusokot. a kik nágy 

véteknek tarták., hogy a kristus meg gyógyittá a betegeket szombat 
napján, és akik azt magoknak meg engedik hogy a kutbol ki huzanak 
valamely állatot ha abban esik? 

10 [84b:] F Az ollyanok követik ezeket, akik ahejában valo dologban 
is fogyatkozást találnak, holot ö magok nagy dolgokban hágják által 
az Isten törvényit, vannak olyanok. akik magokban nagy fogyatko-
zásnak tarttyák az imádságokban valo valamely kevés figyelmetlen-
ségeket., de arra nem vigyáznak, hogy egész életeket avilági dolgokban 

15 töltik, a melyek egy orát sem engednek nékik. hogy üdveségekröl 
gondolkodhasanak, a keveset érö, és külsö dolgoknak el mulatása 
fel háborittya lelkek üsméretit, és tsak könyen meg engedik magok-
nak, a gyönyörüségben., ésahejábanvaloságban valo életet, egy áita-
tos aszszony. nagy véteknek tartaná ha el nem mondaná az olvasoját. 

20 és ha egy pénzt nem adna a templom ajtajánál lévö szegénynek, de 
abban nem lát semi fogyatkozást, ha nagy summa pénzt költ el. a 
hejában.,219 és szükség nélkül valo dolgokra, nehezen halgattyuk, a 
midön valaki valamely kevés fogyatkozásunkrol szól másoknak, 
magunknak pedig meg engedgyük a másokot valo rágalmazást, és 

25 ember szollást. 
K Mitsoda oktatást ád nékünk akristus a mái Évangyéliumban lévö 

példa beszédel. ? 
F Arra tanit, hogy ne keresük az elsö helyeket, se a méltoságokot, 

hanem a nagyra vágyást kerüllyük el, a mely mindenkor fellyeb akarna 
30 menni, másokot fellyeb akarna ha-[85a:]ladni, és magát meg220 

akarná külömböztetni. az illyen mind az emberi kevelységtöl vagyon, 
és ezt igen nehez el hagyni. ha szinte leg kiseb nagyra vágyás nem 
volna is bennünk. ha szinte semmiben nem igyekeztünk is azon. hogy, 
arra az elsö helyre fel emeltessünk a melyben vagyunk. még is nehéz 

35 volna nékünk meg tartani az alázatoságot. a mely oly szükséges egy 
keresztyének, a gyalázat és az alázatoság., abünös része, és ö magátol 

219 hejában., <(valo) és szükség nélkül valo 
220 meg <(meg) akarná külömböztetni . 
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más helyt. nem foglalhat magának hanem az utolsokot. igasságtalan-
ság nélkül. és a nélkül aveszedelem nélkül, hogy meg aláztatik gyalá-
zatosan az Isten keze által 

K. Mint hogy mások is ollyan bünösök valamint mi, nem kellé 
5 nekik is aláh valoknak tartani magokot nálunknál. ? 

F A m i hivatalunk tsak. a, hogy mi magunkot meg alázzuk, és aláb 
valoknak tarttsuk, nem visgálván azt. hogy kik mások, és hogy mit 
kel. nékik tselekedni. mi kövesük amagunk köteleségit. ök is amago-
két. ki ki magárol fog számot adni az utolso napon., magunkot ugy kel 

10 tekéntenünk mint bünösököt, mert érezük a magunk nyomoruságát. 
és azért az utolso helyt kel választanunk hagyuk másokra azt. hogy 
meg alázák magokot, és az Istenre azt, hogy minket fel emelyen 
[85b:] a midön néki tettzik. emeg változhatatlan törvény. hogy aki 
magát fel magasztallya. meg aláztatik. és aki magat meg alázza, fel 

15 magasztaltatik.. 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 17MK VASÁRNAPON 

Imádság 

Kérünk uram tégedet, enged meg népednek. azt az eröt hogy el 
kerülhesse ahamiságnak lelkét, és tselekedgyed221 azt a kegyelmet véle, 
hogy te hozzád ragaszkodgyék tiszta szivel ami urunk J. k. 

Epistola 
szent pal. Éfés. 4. 1. 

Kérlek azért titeket én fogoly az urban. hogy méltán jarjatok, 
20 a hivatal szerént, melyel hivattattatok, minden alázatoságal, és szelid-

ségel, békeséges türésel.. el szenvedvén egy mást. szeretettel., szorgal-
matosok lévén, meg tartani a léleknek egyeségét, abékeségnek kötelé-
ben., egy test, és egy lélek amint ati hivatalotoknak egy reménségé-
ben hivattattatok. egy az Ur. egy a hit, egy akereszttség. egy az Isten. 

25 és mindeneknek Attya, ki mindenek felet vagyon. és mindeneken. 
és minnyájunkban. 

221 [ Javí tás : tselekedgyékhíih] 
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Magyarázat 

K. szent pal arra intvén ahiveket hogy éllyenek mint valoságos 
keresztyének, miért nékik lántzairol? 

[86a:] F Mert mint hogy ö afogságban. és a lántzban akristusért , 
és222 az ö üdveségekért volt, azért arra inthet te öket. hogy ök is a 

5 magok részéröl méltán járjanak ahivatalban. a melyre h iva ta t tak , 
az az, hogy ugy élyenek mint valoságos tani tványi a kristusnak, az 
üldözés, melyet egy egyházi szolga szenved, elegendö ók, és ösztön, 
hogy azok akik a la t ta vannak kövessék azokot az igazságokot melye-
ket tölle tanul ták . és az ö szenvedése, áldást. és kegyelmet fog nékik 

10 nyerni. 
K Mit kel tselekedni az Apostol szerént, hogy keresztyeni modon 

élhessünk ? 
F Mindenkor az alázatoságot, akegyeséget22;! kel követni. és a béke-

séges türést, egyik amásikunknak kel szenvedni. és azon lennünk, 
l a hogy az egyeség meg maradgyon, abekeség meg tar tására . 

K. Mitsodásnak kel lenni. egy keresztyén alázatoságának ? 
F Mindenekben egyenlönok kel lenni., beszédiben, tekéntetiben, 

járásaban. köntösiben. és tselekedetiben. az alázatoság szükséges hogy 
ki tessék belöllünk minden idöben, és mindenekhez, szegényhez, gaz-

20 daghoz, jó akaro, vagy ellenséghez, 
K. Mitsodásnak kel lenni az ö szelidséginek 
F Annak közönségesnek, és mérték nélkül valonak kel lenni, vala-

mint a szeretetnek, és az alázatoságnak. félre nem tévén semi féle 
olyan bántodásokot. , amelyeket el nem akarnák szenvedni, egy szoval 

2o a szelidségnek olyannak kel lenni. hogy azt el ne mondhassák. hogy 
ettöl akarok szenvedni. és hogy amatol nem akarok szenvedni. 

[86b:] K. Mellyik a harmadik jó erkölts a melyre int az Apostol. '? 
F A békeséges türés, a melyel békeségben várják az örökös, és 

lá thata t lan jóknak birását . a melyekre h iva ta t tunk. valamint a mun-
30 kás békeségben várja az aratást , minek után224 meg mivelte volna föl-

dét, és el vetet te volna magját. ugyan ez a békeséges türés tselekeszi 
hogy minek elötte el vegyük szenvedésinknek jutalmát. , szenvedgyük 

222 és az [és — az-ból javí tva . ] 
223 {és) akegyeséget kel követni. és 
224 minek után-[Mikesnél szokatlan alak; a sorvégen valószínűleg írás-

hiba: minek utánna helyet t . ] 
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el, arra valo nézve, a gyalázatokot. bántodásokot, nyomorgatásokot, 
a melyeket el kel egy keresztyének szenvedni, az igasságtalanoktol. 

K Miert hadgya nékünk. hog3r egy mást el szenvedgyük? 
F Mert minnyájunkban fogyatkozás lévén. lehetetlen volna egy 

5 társaságban. és békeségben élni, ha egy mást el nem szenvednök, 
nintsen olyan tekélletes ember. aki azt elmondhassa maga felöl. hogy 
másoknak ne adot volna okot atürésre, nintsen tehát ollyan ember. 
akinek ne kellene türni másoktol., el kel tehat szenvedni másokol, 
mivel ebböl áll az egyik keresztyéni jó erkölts. ezért is mondgya 

10 szent Agoston. tolera, quia toleratus es. avalo hogy azon kel lennünk, 
hogy el hagyatathasuk fogyatkozásokot, de arra a keresztyéni szeretet-
tel. és okoságal kel idöt és alkalmatoságot keresni, mind addig türésel 
kel öket el szenvedni. 

K. Mit hágy még szent pál a hiveknek? 
lo F Azt hagya nékik, hogy szorgalmatosak legyenek meg tar - [87a: ] 

tani az egy lélekbe valo egyeségot, a békeségnek kötelivel hogy pedig-
len egyes lélekben élhessenek., az, abékeség nélkül meg nem lehet. 
békeségben pedíg ugy lesznek, hogy ha ellene mondanak mind annak, 
a mi okozhattya a háboruságot, és a'z egyenetlenséget. ha az emberi, 

20 és az ideig valo haszon keresésnek rendeletlen kivánságoknak, és 
más egyéb illyeneknek ellene mondanak, igyekezven minden tehettsé-
gekel azon. hogy egyes elmében. és akara tban éllyenek, ettölis volt 
hogy az elsö keresztj'éneknok. tsak egy szivek. és lelkek vala. mert 
mindonnek meg holtak volt, és tsak az örökös jó t szerették, a mellyet 

2 fel osztás, és irigység nélkül birhat tya minden. az illyen egyeségre, 
és békcségre, r i tkán, és nehezen lehet szert tonni, azér t i s mondgya az 
Apostól hogy azon munkálodni kel, szüntelen valo szorgalmatoságal 

K. Mitsoda okal. akar minket fel indittani arra, hogy meg szerez-
hessük és mog tarthassuk, az illyen nagy jót .? 

30 F Azzal: hogy egy testnek. és léleknek kel Icnnünk hogy minnyájan 
ugyan azon jónak birására hivata t tunk, hogy minnyájunknak, 

ugyan azon egy ura vagyon. egy hite, és egy kereszttsége, mindnyá-
junknak [87b:] ugyan azon Istont kel imádnunk, azon egy Atyánk 
vagyon, akinek mindnyájan fiai vagyunk, aki mindenekre gondot 

35 visel. t's a ki minnyájunkban lakik kegyolmo által . cz igy lévén, mind 
atyafiasok vagyunk, és egy tselédek, akik közöt az egyeségnek, az225 

cgyet értcsnck, cs a'22G bckesógnek kel uralkodni 
225 (és) az egyet értésnek, és 
226 és a <^ke) békeségnek kel 
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Evangyélium. 
szent Matth. 22. 34. 

A farisaeusok halván hogy bé dugta volna a sadduczaeusok száját, 
egybe gyülének és kérdé ötet egy törvény tudo227 doktor, közüllök, 
kisértvén ötet, Mester melyik anagy parantsolat atörvényben, mondá 
néki Jesus., szeresed ate uradot Istenedet* tellyes szivedböl, és tellyes 

5 lelkedböl, és tellyes elmédböl, ez aleg nagyob, és elsö parantsolat. a 
másik pedig hasonlo ehez, szeresed felebarátodot., mint tennen maga-
dot, ekét parantsolatban füg az egész228 törvény, és a proféták, öszve-
gyüjtvén pedig a farisaeusokot kérdé öket Jesus. mondván, mit 
allitotok ti akristus felöl, ki fia, mondának néki, Dávidó, [88a:] 

10 mondá nékik, miképen hija tehát ötet Dávid, lelkében urának, mond-
ván, mondá az ur, az én uramnak, üly az én jobbomra, mig az ellensé-
gidet sámollyá tészem ate lábaidnak, ha azért David ötet urának. 
hija, mi modon ö fia. és senki egy igét sem felelhete néki, se nem méré 
ötet senki anaptol fogvá229 töbször kérdeni. 

Magyarázat 

15 K. Mitsoda lélekben tevé ez a törvény tudo doktor akristustol. az 
elsö parantsolatrol valo kérdést? 

F kisérteni akará ötet, és azt akará meg visgálni ha nem mondanaé 
valamit ollyat, ami ellenkeznék a mojses törvényével. azt kérdvén 
tölle, hogy mellyik a leg nagyob, és aleg elsöb aparantsolatok közöt. ? 

20 az üdvezitö felelé néki, hogy szeresed ate uradot Istenedet, tellyes 
szivedböl, ezen példa arra tanyit, hogy hozzája kel folyamodnunk, 
és kérnünk, hogy oktasson minket, mert ö a mi egyedül valo doktorunk, 
akit halgatnunk kel, de nem kel kisérteni valamint ez a farisaeus, 
hanem egyenes és igaz szivel. kel kérni, olyan szándékban, hogy meg 

25 tudhasuk az Istennek irántunk [88b:] valo akarattyát, hogy ónéki 
mivel tartozunk, és mivel felebarátunknak, és az után követnünk 
kel. az ö oktatásit, utállya ö, azokot, kik ket szinüséggel kisértik ötet. 

227 törvény tudo <^tudo) doktor, 
228 az egész ( a z ) törvény, 
229 fogvá [Valószínűleg kevert alak: fogva és fogvást keveredéséből, esetleg 

íráshiba. ] 
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tanátsot kérvén az ö szolgaitol nem azért, hogy azokot kövessék, hanem 
hogy azokhan. valamely gántsot találhassanak. 

K. Ez a parantsolat szükségesé tellyeségel. az üdveségre ? 
F Mint hogy e leg elsöb, és leg nagyob aparantsolatok közöt. és 

5 mint hogy atörvény, ésa proféták ebben foglaltatnak. tehát tellyeségel 
szükségesnek kel lenni, vagy is azt kellene mondani, hogy egy sintsen 
szükséges. epedig ollyan rettentö tévelygés volna, a mely el törölné 
a törvént. aprofétákot, az Évangyéliumot., és az egész vallást, közön-
ségesen a szeretet leg elsö indittoja. minden emberi kivánságnak. 

10 ugyan az is vezeti arra avégre a mellyet magában fel tett, ha az a 
vég nem az Isten., tehát a teremtet állatnak kel lenni. hogy ha pedig 
az Isten helyet ateremtet állatot szeretik. és azt veszik végül, akoron. 
nagy igasságtalanságal vannak hozája. [89a:] és oly ígen meg bánt-
tyák. hogy azt ki nem lehet mondani. más képen. hanem hogy a 

15 bálványozás. mert akor a teremtet állatot üsmérik örökös jóknak. 
és ö néki adgyák azt a tiszteletet, a melyel tsak az Istennek tartoznak, 
tehat hogy Istené lehesünk, és részesülhesünk az üdveségben., azon 
legyünk, hogy a teremtet állathoz230 valo szeretetet olttsuk el szivünk-
ben, szeresük Istenünket, és fordittsuk hozzája azon szeretetböl min-

20 den tselekedetinket. és magunk viselésit, ahol nem uralkodik ez az 
Isteni szeretet, ót arosz kivánságok uralkodnak, és a teremtet állat231 

alá vetik az embert. 
K. Magyarázd meg ezeket a szokot. szeresed az Istent, tellyes 

szivedböl, ? 
25 F Valojában tsak a sziv szeret, tellyes szivböl szeretni pedig az 

Istent a, hogy ötet egész szeretettel szeresük, ugy hogy a meg ne légyen 
osztva. ne hogy egyik részit az Istennek adgyuk, és a másikát a terem-
tet állatnak, mint hogy az Isten a mi egyedül valo örökös jónk, és 
egyedül valo tzéllya reménségünknek, öis egyedül ami boldogságunk, 

30 azért tsak ö érdemh egyedül szeretetünket, ateremtet állat. ö elötte 
tsak semmi. és tsak szines jó lévén, azért tölle sem-[89b:]mi jót nem 
várhatunk, ö nem tehet minket se jóbbaká. se boldogabbaká, nem érdem 
lik tehát rendeletlen232 tiszteletünket, se szeretetünket, a mi lelkünk 
sokal nagyob. és drágáb, az egész világnál, az Istentöl vévén minémü-

35 ségeit, azért magát. meg kissebitti, és le veti, hogy ha az örökös jó 

230 állathoz [a — fölött áthúzott vessző. ] 
231 állat [Beszúrás. ] 
232 (se tisz) rendeletlen tiszteletünket, se 
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helyet. a teremtet állatot szereti. és ha rabjává tészi magát. rosz 
kivánságinak, és ha abban keresi boldogságát. 

K. Nem szabadé,. vagy is inkáb nem tartoznaké szeretni, fiokot, 
atyafiokot, és jó akarojokot. ? 

5 FA szabad, söt még tar toznak is azokot szeretni, deollyan szeretet-
tel. mely az Istentöl származik, mint annak kezdetétöl, és amely 
öhozzája fordulJyon mint végéhez, az az, hogy ö bennek, az I s ten t 
kel szoretni, vagy az Is tenért kel öket szeretni., arra inteni öket, hogy 
az Istont szeresék, de nem szabad öket magokért szeretni, se magun-

10 kért, vagy gyönyörüségünkért, vagy hasznunkért . 
K. Hog\ r kel az Is tent tellyes elménkböl, tellyes lelkünkböl és min-

den erönkböl szeretni.? 
F Az Is ten t szeretni teJlyes eJménkböJ a, hogy minden tudomá-

nyunkot, értelmünkct, tsak arra fordittsuk, hogy az Isteni szeretet 
15 nevekedgyék bennünk. és másokban. az okoságot pedig ahit alá kel 

vetni . ötet tellyes Jelkünkböl szeretni. a, hogy arosz kivánságnak. 
[90a:] minden indulatit, az Is ten törvónye alá vessük. testi életünket, 
az ö szeretetire, és ajó erköltsök tselekodeteire fordittsuk, ötet minden 
erönkböl szeretni a, hogy minden külsö tselekedetinket, minden tag-

20 jainkot, az Is ten szolgálattyára. és az ö ditsöségire szentellyük, ugy 
anyira hogy a külsö embernek. minden tselekedete, az Istenhez igye-
kezék, egy szoval. egy keresztyének minden hitele, tiszttsége, joszága. 
cs minden valamit bir, valami ha ta lmában lehet, mind ezeknek tsak 
az Isteni szoretotet kel. szomjuhozni, és hirdetni. 

2o K. Hogy ha ez igy vagyon. hogy Jehcsen végbon vinni e földön ezt 
a parantsolatot . ahol nem lehet hogy ateremtet állathoz valamcly 
szeretet ne maradgyon a szivben, vagy valami világi233 kivánság ? 

F A m i nehéz az embernek akegyelem nólkül. alehotövé, és könyüé 
lesz néki a kegyelcm segittségivel, de másként is, a könyü fogyatkozá-

30 sok, a melyekben eshetnek. aleg igazabbakis, a meg szentelö kegyelmet 
el nem vesztetik vélek, fö kóppen az ollyan fogyatkozások, a melyek, 
atudatlanságtol , ahirtelenvaloságtol. vagy agyengesógtöl jönek, tsak 
az Istennek szereteto. uralkodgyék szivünkbon, mindon más hajlan-
doságink, és kivánságink felet, az elegendö, és hogy mindenek felet 

35 szeresük az Istent , és azon legyünk valoságal. hogy aza. [90b:] 
szeretet nevekedgyék bennünk. és hogy meg birhasuk. és mog orötlc-
nithesük a rosz kivánságnak indulatit , ez az élet tsak utozás, mindcn-

233 <(ki) világi kivánság? 
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kor já rnunk kel, és elö mennünk az igazságnak u t tyán, vigyázván 
mindenek felet arra, hogy a mi járásunkot, félbe ne hagyasa velünk 
az ollyan vétek, mely egyszers mind meg ölheti lelkünket. és ki zár-
ha t tya a menyeknek országábol, és hogy a teremtet állatokhoz valo 

5 ragaszkodás, elne kezdgye. a szivben valo uralkodást, szent Bernárd. 
azt mondgya. hogy aki elö nem menyen. a jó erkölosben, az ollyan 
há t ra menyen. 

K Ez a második parantsolat, szeresed felebarátodot, miben hasonlit 
az elsöhöz, ? 

10 F Hasonlit abban. mert hagya, és magában foglallya. a szeretetet, 
valamint az elsö. és hogy a felebaratot, ugy szeretik amint kivántat ik . 
ha az I s ten t szeretik, mert mitsoda az felebarátot szeretni, hanem az 
Is tent szeretni a felebarátban. és azt az örökös jó t kivánni néki, a 
melyet magunknak kivánnyuk, igy szeretik tehát valojában az Is tent . 

15 és a felebarátot az Istenért , mi tsak anyiban szerettyük az Istent , 
amenyiben kivánnyuk hogy ötet birhasuk. nem kivánván semmit 
mást. tsak ötet . tehát szerettyük akor is ötet, ha ugyan azon jó tk ivá -
nyuk fele- [91a:] barátunknak, hogy ötet birhassa, ez igy lévén. az 
elsö parantsolat . hasonlo a'z elsöhöz. 

20 K. kitsoda az a felebarát. akit kel szeretnünk ezen parantsolat 
szerént. 

r Minden ember a mi felebarátunk., senkit ki nem vévén, mert 
azok valamint mi az Is ten munkái, az ö képére teremtet tek, ötet 
szerethetik, és b i rhat tyák az örökké valoságban. ez a parantsolat el 

2 terjed az idegenekre, és a mi oUenséginkre is, mert mind ezek ö reájok 
is illenok, és hozzánk, hasonlo emberek. 

K. Miért köteleztetünk arra. hogy ugy szeresük felebarátunkot mint 
magunkot, a szereteínck rendi nom kivánnyaé azt, hogy inkáb szeresük 
üdveségünköt a másokénál. ? 

30 E E z aparantsolat nem kivánnya töllünk, a magunk, és a felebará-
tunk közöt valo egyenlö szeretetet,234 hanem az egyenlö indulatot 
a szeretetre, a melyel néki tar tozunk, ez a parantsolat nem t i l t tya 
nékünk, hogy magunkot jobban ne szeresük felebarátunknál, a mi az 
üdveséget tekénti, hanom azt akarja,2M hogy valamint tsak az I s te -

3D nér t kel magunkot szeretnünk, ugy másokot is tsak az Is tenér t szere-
sük. hogy hasonlo jó t kivánnyunk nékik, valamint magunknak, és 

234 [íráshiba:] szeretet, 
235 lianem azt akarja, (hanem tsak azt akarja,) hogy 
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hogy segittsük el kerülni azokot a nyomoruságokot, a melyeket mi 
akarunk el kerülni. 

[91b:] K. Mitöl vagyon hogy nintsen különös parantsolat arra 
hogy magunkot szeresük? 

5 F Mert az a parantsolat hogy magunkot szeresük, elegendö képen 
foglaltatik abban aparantsolatban, hogy az Istent szeresük. és abban, 
hogy ugy szeresük felebarátunkot, valamint magunkot. mivel ha 
az Istent szerettyük, azt is kiványuk. hogy élhesünk az örökös jóval. 
ha pedig azt kiványuk, ugy valoságal szerettyük magunkot. mert 

10 abban örökös boldogságot találunk, magunknak, a felebarátot pedig 
ugy szeretni mint magunkot, nem egyéb, hanem hogy hasonlo boldog-
ságot kivánnyunk néki mint magunknak. ebböl ki tettzik. hogy azt 
leg elöbször. és mindennek elötte kivánnyuk magunknak. 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 18DIK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Kérünk uram tégedet szány meg minket, és igazgassad szivünket, 
15 mert nálad nólkül lehetetlen hogy néked tetzhesünk., a mi urunk. 

J k. 

Epistola 
szent Pál. 1 Cor. 1. 4. 

Hálákot adokaz én Istenemnek érettetek, mindenkor, az Isten 
malaszttyáért, melyet néktek adot az kristus Jesusban hogy mindenek-
ben gazdagok lettetek öbenne, minden igében, és minden tudomány-

20 ban, [92a:] a mint akristus bizonyság tétele meg erösittetett benne-
tek, ugy hogy semmi némü malaszt, héjával ne legyetek, várván 
ami urunk Jésus kristusunknak meg jelenését, ki meg is erösit titeket 
mind236 végig, vétek nélkül, ami urunk Jésus kristusnak el jövete 
napján. 

236 mind<en> végig, 
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Magyarázat 

K. Mire oktat minket szent pál amái lettzkébe? 
F Arra oktat, hogy hálá adásal, élö hittel. buzgo szeretettel legyünk, 

mind azokért akegyelmekért, a melyeket vettünk, és a melyeket a 
töb hivek is vettek, mert mindnyájan egy test lévén. és egy lélektól 

5 elevenitetvén. a mások jóvain ugy kel örülnünk, valamint amagun-
kén. 

K. Miért mondgya hogy a kegyelem a kristusban adatot nékünk.? 
F Meg akarja velünk értetni hogy mind azok a kegyelmek a melyek 

az üdveségre szolgálnak. tsak a kristus érdemiért adatnak. és anyiban, 
10 a menyiben az ö testénok tagjai vagyunk, az Apostol azokot gazdag-

ságoknak237 nevezi, mert azok drágábbak238 avilág egész jovainál, és 
hogy meg mutassa, hogy ha gaz-[92b:]dagok vagyunk akegyelem-
ben. azoknak is kel lennünk ahálá adásban. hogy hálá adatlanok ne 
legyünk Istenhez, minden jó tölle jö, mint eredetétöl, és viszá is kel 

15 annak térni hozája. hálá adásink által. 
K. Mellyek azok agazdagságok., a mellyeket mondgya az Apostol, 

hogy az Isten el hintette akorintus béliekre. ? 
F Azok nem egyebek, hanem az igének, és atudománynak adományi. 

a tudományon érti avallás béli igasságoknak tudását és az igén érti, 
20 a könyen, és világosan valo beszédet, ismét azt mondgya, hogy a 

kristusrol. valo bizonyság tétel, meg erösittetet közöttök, mert az 
igének, és atudománynak drága adományi meg bizonyitották, hogy 
ök bé vették mind azt, valamit hirdettek nékik. akristusrol. és az 
ö parantsolattyábol, mivel ezek az ajándékok bennek., nem az ö 

2o tanulásoktol., vagy munkájoktol volt, hanem a szent léleknek erejé-
töl, 

K. Magyarázd meg nékünk továb is az Apostol mondásit. 
F Azt mondgya. hogy semmi féle ajándék héjával nem voltanak, 

mert a szent Léleknek minden ajándéki, a melyek nékik szükségesek 
30 valának, az Anyaszent egyházban lévö hivekben töltettek volt, 

után-[93a:]na tészi., várván ami urunk Jesus kristusunknak meg jele-
nésit hogy meg muiassa a keresztyéneknek, a kik semmi héjával nem 
vannak, az üdveségek iránt. a kiket az Isten fel gazdagitotta akristus-
ban valo ajándékival. hogy kivánni kel. nékik. békeségben, viszá 

237 gazdagságoknak [Sor fólötti beszúrással jav í tva : gazdagságnak-hól.] 
238 d rágábbak [d—r-ből javí tva . ] 
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valo jövetelit akristusnak, akinek el kel jöni az utolso napon. hogy 
meg jutalmaztassa öket tselekedetek szerént, és meg szabaditván 
öket nyomoruságokbol., országának birtokában helyheztesse öket. 

K. Miért mondgya nékik hogy az Isten meg erösitti öket mind végig 
5 vétek nélkül akristus eljövetele napján. ? 

F Azért hogy abban abizodalomban tegye öket, a melyben ö vagyon, 
hogy az Isten aki elkezdette. bennek, akegyelemnek munkáját, követ-
teti is vélek akeresztyéni jó erköltsöket, mind az utolso napig. eszerént 
is kel. a pásztoroknak., az Apostol példájára, kik áldásal munkálod-

10 nak, a kristustolreájok bizatatot juhaiért. hogy jól itéllyenek a hivek-
röl; kik. oktatásokal élnek, do söt még szükséges is. hogy ollyan formá-
ban beszéllyenek nékik,239 amely abban az igasságos bizodalomban 
tegye. öket, hogy ök az Istennek fiai, és választotti közöt vannak. 

[93b:] Évangyélium. 
szent luk. 5. 17. 

Es lön némely nap. és ö ül vala tanitván, és a farisaeusok ülnek240 

15 vala, és atörvény tudo doktorok, kik jöttek vala Galilaeának, és 
Judaeának minden kastélyibol. és Jerusalemböl, és az ur ereje vala 
azok meg gyogyitására, és imé némely férfiak ágyban hozván egy 
embert, ki ina szakat vala. és ötet bé akarják vala vinni, és eleibe 
tenni, és nem találván mely felöl ötet bé vinnék a sereg miat, fel 

20 menének ahéjazatra. és a241 padláson alá botsátták ötet, középre, 
mind ágyastol. Jesus eleibe, kinek hitit hogy látá mondá. ember meg 
botsátatnak néked ate büneid. és kezdének gondolkodni az irás tudok. 
és a farisaéusok. mondván, kitsoda ez, aki káromlásokot szol. ki botsát-
hattya meg abünököt hanem egyedül az Isten, hogy meg üsméré pedig 

2o Jésus az ö gondolattyokot, felelvén mondá nékik. mit gondoltok szive-
tekben., mitsoda könnyebb. azt mondanié, meg botsátatnak néked 
büneid. vagy azt mondani kely fel, és járj.? hogy pedig meg tudgyá-
tok, hogy az ember Fiának hatalma vagyon [94a:] a földön,242 abünök 
botsátására, mondá az inaszakatnak, néked mondom. kely fel. vedd 

239 néki,k, 
240 ülnek <n> vala, 
241 a (Y) padláson alá bo tsá t ták 
212 a föl [94a:] a földön, 
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fel az ágyadot, és meny a házadba, és mindgyárt fel kolvénelöttök. fel 
vevé az ágyát. melyben feküt vala. és házába mene. magasztalván 
az Istent . és mindnyájan el álmélkodának. és magasztalJyák vala 
az Is tent . és bé telének félelemel. mondván. hogy t sudákot lá t tunk ma. 

Magyarázat 

5 K. Mit példáz ez az inaszakadt ember aki t az ur meg gyogyit ta . 
F Példáza alelki inaszakadtságot, akinek egyedül a kristus az orvosa, 

atesti inaszakadtság el veszi atagoknak mozgásit. és érzékenységeit. 
aléleknek inaszakadtsága mely a vétek, el veszi tölle azokot az indula-
tokot és mozgásokot, melyeket Istentöl veszen vala, és abban atehe-

10 tetlen állapotban teszi, amelyben se Istenért , ne munkálodhatik, se 
az ö u t t y á n nem járhat , és el ol t tya benne azt az Isteni szeretetet, 
mely a menyei dolgokra adot volt néki indulatot . és mozgást 

K. Miért mondá még elöre néki az ur, ate büneid meg botsáta t tak . ? 
F Mert az ö betegsége, mind a lelki, mind atesti inasza-[94b:]kadt-

15 ságbol állot, és hogy az elsö vala oka. amásikának, ezért is kezdé el 
az ur . a gyógyitást. abüneinek botsánat tyán, hogy elvenné az aka-
dályt , mely meg gátolhatná testének gyógyulását, ezt pedig azoknak 
kérésekre engedé meg. akik abeteget eleiben vivék. tanullyuk meg ebböl 
apéldábol, hogy ami betegséginket. nyomoruságinkot, a vétkek oko-

20 zák. és hogy tsak anyiban kivánnyuk a testünk meg gyogyulását, 
a menyiben a szolgálhat, lelkünk üdveségire, vagy is inkáb tsak egye-
dül abüneinknek botsánat tyá t kel kérnünk, valamint ez az ember 
tselekedék, nem kérvén atesti egésséget. amelyet a z ö jó akaroi kérék 
helyette, mint hogy azt nem tudgyuk mi hasznos nékünk Is ten elöt. 

20 azért tsak az Isten gond viselésire kcl hagyni. a mi, atesttink állapot-
t yá t illeti, ne hogy atesti egéséget meg adván. és meg szabaditván, 
más egyéb nyomoruságoktol. el no vegye töllünk. a mi leg szüksé-
geseb lelkünk üdveségire. 

K. Mit kel tanulnunk ennek az ina szakadt243 ember jó akaroinak244 

30 hitekböl. és szeretetekböl, a melyckre gyogyulását meg adáak r i s t u s? 
F Ót világosan lá t tyuk hogy mint kel botsülnünk az Is ten félöknek 

imádságokot, akiket gyakorta is kel arra kérnünk nem betsületböl, 

213 [íráshiba:] ina szadt 
244 akaroinak [Beszúrás a sor végén és az új sor elejón, a margón. ] 
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hanem azért, hogy erezük arra valoszükséginketlstenelött, aztláttyuk 
meg más [95a:] felöl, hogy mitsoda köteleségel tartozunk Istennek 
ajánlani, imádságinkot felebaratunkért, hozzája valo szeretetböl. 

K. Mit jelent ez a három szó, melyet monda az ur az inaszakatnak, 
3 kely fel, vedd fel az ágyadot, és meny a házadhoz. ? 

F Azokban meg láttyuk mind azt, valamit kel tselekednünk, 
lelkünk gyógyulására. 

1 fel kel kelnünk, és el kel oldanunk a kötelet a melyel a teremtet 
állathoz voltunk köttetve, a mely a rosz szoktatásinknak ágyában 

10 tartot minket, és a mely meg nem engedte hogy az Istent245 szolgállyuk, 
és az ö parantsolatinak uttyan járjunk 

2. Szükséges hogy fel vegyük az ágyat, a melyen feküttünk, meg 
gyözvén rosz hajlandoságinkot. szükséges hordoznunk rosz hajlan-
doságinknak terhét, akár mely nehéz légyen az, meg kel azokot zabo-

lo lázni., az igasságnak rendi hoza magával hogy a bünös érezze azoknak 
sulyát, és suhajttsa nyomoruságát, mivel annak elötte azt nem érzette, 
a midön hajlandoságit követte, vétkes gyönyörüségel. 

3. szükséges az ina szakat modgyára a házunkhoz menni, magunk-
ban szállani, ót246 tsendeségben, és ajó lelki-[95b:]üsméretnek béke-

20 ségében maradni, áldani, és hálákot adni Istennek. kegyelmiért, 
és nem kel többé avilágot tekénteni. el mondhatni még, hogy az a ház, 
amelyben kel menni a meg térés után, a menyei haza., ahová kel, 
igyekezni egy ollyan léleknek, akit avéteknek köteléböl fel oldotta 
az Isten. és minden nap ahoz kel közeliteni. 

P Ü N K Ö S D TJTÁlSr VALO 1 9 D « VASÁRNAPON 

Imádság 

2o oh' véghetetlen hatalmu és irgalmaságu Isten. távoztasd el tölünk. 
jóságodbol mind azt. ami nékünk árthatna, ugy hogy mind lelkünk, 
mind testünk attol meg szabaditatván, szabad elmével. mivelhessük 
mind azt, ami tégedet illet, ami urunk. J. k. 

245 [Iráshiba:] Isten 
246 ót tsendeségben, [ót — e's-ből javí tva. ] és ajó 
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Epistola. 
szent pál. Efaesus. 4. 23. 

Ujullyatok meg pedig ati elméteknek lelkében. és öltözzetek uj 
emberben. aki Isten szerent teremtetett az igazságban. és az igazság-
nak szenttségében, azokáért le tévén ahazugságot. ki ki igazságot szól-
lyon, felebaráttyával, mert egy másnak tagj ai vagyunk, haragudgyatok, 

5 és ne vétkezzetek, a nap elne enyeszék a ti haragotokban., ne adgya-
tok helyt az ördögnek, aki lop vala, már no lopjon. hanem inkáb mun-
kálkodgyék, [96a:] kezeivel munkalkodván. a mi jó, hogy légyen 
honnét adni a szükölködönek. 

Magyarázat 

K. Miröl mondgya szent pál, hogy a hivek meg tanultak a kristusnak 
10 iskolájában? 

F Azt mondgya, hogy ót meg tanulták az elméjeknek lelkében valo 
meg ujulást, mert akeresztyénségre hivatatván, nem kel azután nékik 
gondolatyoknak hejában valoságát követni. se elméjeknek vakságát, 
se az ó embernek hajlandoságit, hanem azon igyekezenek hogy min-

15 den nap ujjabbak lehesenek belsö képen, minékünk új mesterünk 
vagyon akristusban. ki azért jöt el hogy mindeneket meg ujittson. 
azért ha valojában övé akarunk lenni, új elménknek, új szivünknek, 
és új életünknek is kel lenni, eddig a földi embernek viseltük a képit, 
visellyük ez után a menyei ember képit, aki is akristus, de ha abban 

20 akarunk öltözni aki az Isten szerént teremtetet., nagy igazságban 
és szenttségben. ki kel vetkeznünk az ó emberböl. és ellene mondani 
akarattyának, kivánságának. és mind annak amit szeret. 

K. Miképen lehet meg ez a belsö ujulása lelkünknek, ? 
F A meg lehet a sirás. és a penitentzia által, az elmének [96b:] 

25 sanyargatása által, az alázatoság, ésazimádság által, az olvasás. és 
az Isten igéjéröl valo elmélkedés által, ajó tselekedetekben valo fogla-
latos élet által, szükséges meg ölni egyszers mind avétket is. ellene 
álván az ö rendeletlen kivánságinak.hogy többé ne kövessük se szán-
dékában. se tselekedetében, a meg romlot természetet, se azt a roszra 

30 vivö hajlandoságot. a melyben születtünk, és mely nélkül nintsen 
senki is ez életben. 

K Miképpen öltözünk az új emberben? 
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F ugy ha akristus éll mi bennünk,247 ha az ö lelkévél elünk, ha az 
ö szándekja szerént élünk mindenben., ha azt betsüllyük a mit ö 
betsült, ha azt szerettyük a mit ö szeretet, ha meg vettyük azt, 
amit ö meg vetet, ha utállyuk amit ö utalt, ha követtyük az ö aláza-

5 toságát, szeretetét. békeséges türését, szenttségét, ha szeretettel enge-
delmeskedünk248 mind annak, amit hágy az Évangyéliumban. nem 
hajtván arosz kivánságnak ellenkezésire, avilágirosz példákra, és a 
gonosz léleknek intselkedésire, ugy hogy el mondhasuk, hogy már 
nem mi élünk, hanem akristus éll mibennünk. 

10 K. Magyarázd meg ezeket a szokot. aki az Isten szerént teremtetett, 
az igazságban. és az igasságnak szenttségiben ? 

[97a:] F Ezek azt teszik, valamint hogy az elsö ember aki mind-
gyárt az Isten képire. és hasonlatoságára teremtetett volt. de a ki 
el törlötteezta hasonlatoságot vétkeivel. és el eset attol az igasságtol. 

15 és szenttségtöl melyeket az Isten oltotta volt lelkében, az uj ember 
ujontába teremteték az igazságban. és a szenttségben., és azon Isteni 
tekélleteségeknek formájára formáltatot. a melyeknek bélyegét el 
törlötte vala avétek, ugy hogy maga magát oltván szivünkben., 
meg ujittsa bennünk azokot a bélyegeket. és meg ujittson minket 

20 arra aképre. a melyet eltöröltük volt a vétekel. mivel aki teremtotte 
a lelkeket. tsak az is ujithattya meg azokot, és mint hogy az Isten 
Fia, tekélletes képe az Attyának. szükséges volt. hogy ujontába terem-
tessünk akristus képire, azért hogy még ujonnan meg ujitathassunk249 

és teremtethessünk az Isten képire. 
25 K Az Apostol miképen akarja hogy szollyunk felebarátunknak ? 

F Mint hogy az ó emberhez illik ahazugság. és az újhoz az igazság. 
szükséges hogy az ollyan keresztyén, a ki. ki vetkezet az ó emberböl. 
és az ujban öltözöt. távozék el a hazugságtol. és tsak igazságal szollyon 
felebaráttyának, utálni kel néki a két szinüséget. atétetést, a tsalárd-

30 ságot. hanem min-[97b:]den beszédiben és magaviselésiben, igaságal, 
egyeneségel, és jó szivel. legyen hozája. 

K A midön szent pál azt mondgya. haragudgyatok, de ne vétkeze-
tek. meg engedié aharagot. ? 

Föazt meg nem engedi, hanem azt akarja mondani szent Agoston 
35 szerént, hogy ha valamely harag gerjed fel bennünk, amelyre hatal-

247 [íréshiba:] mi bennük., 
248 <eg) engedelmeskedünk 
249 meg (ujitassunk) ujitathassunk 
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munk nintsen250 hogy meg gátolhasuk, nyomoruságink miat. hogy 
leg aláb alelkünk, a ki uj születést vett Istentöl, aharagra ne állyon, 
hanem azt le tsendesittse, és a szivböl ki zárja, ezért is mondgya az 
Apostol., hogy a nap le ne szállyon haragunkban. mivel ha aharagban 

5 fekszünk le, agondolatok melyek akoron böségel jönek az elmében, 
hová továb jóbban fel gerjesztik bennünk tüzet, aharagot gyülolségé 
változtattyák, és agyülölség el ólttya a felebaráti szeretetett, eszerént 
adnak helyt agonosz léleknek, aki mind addig neveh azt a tüzet, 
amég lehet. 

10 K. Mitsoda rendet szab az Apostol. azoknak kik amás joszágát bir-
ják. vagy lopva, vagy eröszakosan, vagy valamely mesterségel. ? 

F Azt akarja hogy ellene mondgyanak avéteknek, hogy azt el 
hagyák. hogy valamely jó hasznos munkát mivel-[98a:]lyenek, és 
nem hejaban valo, vagy haszontalan munkát., mivel eszerént kerü-

13 lik el a vétekre valo alkalmatoságot, a mely gyakorta ahenyélés, és 
ugy viszá is adhattyák amás jószágát, amelyet igaságtalanul. vették 
el, mert másként, meg tartván ahamis keresetet. a lopásban meg 
maradnának, avétket, és az igaságtalanul valo birást gyokorolnák. 

K Mit hágy még nékik. ? 
20 F Azt akarja, hogy minek utánna eleget tettek volna az igasság 

köteleséginek, amely parantsollya. hogy viszá adgyák a más joszágát, 
hogy az után a szeretetnek köteleségit kövessék. amely azt kiványa. 
azoktol. kik amásét blrták,251 hogy adgyanak munkájoknak. és keres-
kedéseknek hasznábol azoknak. kik szegénységben. és szükségben 

2D vannak. 

Évangyélium252 

szent Math. 22. 1. 

És felelvén Jesus, ismég példa beszédekben szolla nékik, mondván, 
hasonlová lett menyeknek országa. egy ember királyhoz, ki menyegzöt 
szerze a fiának, és el küldé a szolgait hogy el hinák ahivatalosokot, a 
menyegzöre és nem akarnak vala el jöni, ismég más szolgákot külde 

30 mondván, mondgyátok meg a hivatalosoknak, imé el készitettem az 
ebédemet, tulkaim, és hizlalt állatim [98b:] meg ölettettek, és minde-
nek készek, jöjetek amenyegzöre, azok pedig el mulaták. és el mené-

250 nintsen [Szóvégi n fölött olyan vonal, mint a h betű kezdővonala.] 
251 [Javítás: birják -ból.] 
252 [íráshiba:] Évanyélium. 
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nek. némely amajorjába, némely pedig akereskedésére, atöbbi pedig 
meg fogák az ö szolgait, és boszszuságokal illetvén meg ölék, akirály 
pedíg midön hallotta volna. meg haraguvék, és el küldvén az ö hadait, 
el veszté azokot agyilkosokot, és azok városát fel gyujtá. akkor mondá 

5 aszolgainak, a menyegzö kész ugyan. de ahivatalosok nem voltak 
méltok. menyetek azért az utak végeire, és valakiket találtok, hijá-
tok a menyegzöre, és ki menvén a szolgai az utakra, öszve gyüjték 
mind akiket találának, gonoszokot. és jokot. és bé telék a menyegzö 
ale telepedetekel., bé mene pedig a király. hogy látná a letelepedete-

10 ket, és láta ót egy embert, nem menyegzös ruhába lenni. mondá néki. 
barátom, hogy jöttél ide bé menyegzös ruhád nem lévén, amaz pedig 
el némula. akkor mondá akirály a szolgainak., meg kötözvén kezeit, 
és lábait, vessétek ötet akülsö setettségre. ót lévén sirás és fogak 
tsikorgatása, mert sokan vannak ahivatalosok, de kevesen a válasz-

15 tottak. 

Magyarázat 

K Magyarázd meg amái Évangyéliumban lévö példa beszédet. ? 
[99a:] F A király., aki menyegzöt készit a fiának az Isten, a fiu, 

a kristus. a meny aszszony. az Anyaszent egyház a menyegzöi ebéd, 
jelenti az Évangyélium tanitását. és a kegyelmet, amelyek el készitet-

20 tek az ollyan lelkek táplálásokra. kik egyenlö hitben meg egyeznek 
akristusal, ennek amenyegzöi ebédnek, akristus halálátol fogvást, 
világ végiig kel tartani. akoron is kezdödik el. az örökös vatsora, a 
mely, aválasztattaknak készitetett., az Istentöl el küldetet elsö szol-
gák valának, Mojses. és aproféták. az elsö hivatalosok. kik nem akará-

25 nak a menyegzöre menni, azok a sidok, kik nem akarának hinni akris-
tusban, a más rend béli szolgák., akiket az Isten elküldé ahivatalosok 
után, azok az Apostolok, kik a feltámadás, és a felmenetel után. ki 
hirdeték asidoknak. hogy minden el készitetett, és minden bé tellyese-
det. valami az emberek válttságát. és üdveségét illette. de ezek el 

30 mulaták amenyegzöre valo menetelt. az az, az Évangyéliumban valo 
hitelt, mert, azö szivek oly foglalatos volt, avilági dolgokban. és oly 
igen ragaszkodot a földi gyönyörüségekbez. hogy az üdveségek dol-
gára nem hajtottanak, se avaloságos örökös jón nem kaptanak, 

K. Magyarázd meg a töb részit is a példa beszodnek? 
35 F A szolgák, a kiket ahivatalosok bestelenségel illeték. [99b:] és 

meg is ölék. példának okáért azok, szent István, és a két szent Jakab. 
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a had amelyet a király külde haragjában reájok. hogy öket el veszese. 
aromai hadd, a ki ellenek mene az Isten parantsolattyábol, vespasia-
nus. és Titus császarok alat, és meg számlálhatatlan sidokot veszte 
el fegyverel. tüzel, és éhségel., fel égetvén Jerusálem városát, és a 

5 templomot, az utak végei pedig, ahová küldé akirály szolgait, hogy 
a menyegzóre bé gyüjttsék mind azokot akiket találnak. jelentik 
avilág részeit, ahová az Apostolok, és az utánnokvalok.,elküldetének 
hirdetni az Évangyéliumot, apogányoknak. minden féle nemzettségek-
nek. és minden féle lelkes teremtet állatnak, 

10 K. kitsodák azok agonoszok. és jók, kik a menyegzös házba mené-
nek?253 

F Azok ajók., kik ellenc mondanak avilágnak, és a rosz kivánsá-
goknak, a gonoszok pedig azok, kik el fedezik hamiságokot, ajóság-
nak szinével. de akikben nintsen se Isteni, se felebaráti szeretet, a mely 

15 nélkül, lehetetlen jónak lenni. 
K. Mind azok, kik a menyegzös házban le telepedének. ót maradá-

naké? 
F Minnyájan ót nem maradának., mivel a király bé menvén hogy 

meg lássa ale telepedeteket, látván hogy egynek közöttök nem volna 
20 menyegzöi ruhája, azért. azt, akülsö [100a:] setéttségre vetteté, 

ebböl ki tettzik hogy az ur. az utolso napon meg visgállya mindeni-
künknek köteleségeit. és leg titkosab szándekit. és ki fogja nyilat-
koztatni mindenek elött avétkeket, a melyek ez életben, a szivnek leg 
belsöb résziben voltak el rejtve, a menyegzöi ruha jelenti a szeretetet. 

25 a mely aléleknek tisztasága. és szépsége. és amely el oltván bennünk 
arosz kivánságot. abban az állapotban tészen. hogy meg kostolhat-
tyuk a lelki254 menyegzönek gyönyörüségit., mert ámbár az Anya-
szent egyháznak kebelében legyünk is, de hatsak a magunkhoz valo 
szeretetnek, és atermészetnek indulatit követtyük, akár mely szines 

30 jó erkölcsüek legyünk is más képpen. de arra méltatlanok vagyunk, 
hogy részesülhesünk a menyegzöi ebédben, az az, az Évangyéliumi 
kegyelmekben. és a kristus titkainak hasznaiban 

K. Mitsoda vétekben találtatot tehát. az az ember, akinek kezit, 
lábát, meg köték, és ugy veték ki. a monyegzöi házbol 

3o F Egyébel nem vádoltaték hanem hogy nem vala menyegzöi ruhá-
ban, ez által világosan meg mutattya az ur nékünk, hogy az Isteni, és 

2 5 3 menének? [Szóvégi e — k-hól javí tva . ] 
254 a <lel> lelki 
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a felebaráti szeretetnek fogyatkozása, elegendö aveszedelmünkre, mi-
vel enélkül a szeretet nélkül., minden külsö tselekedetink, ugy mint 
aböjtölés. az alamisnálkodás. az imádság, mind ezek tsak ollyanok, 
mint a lélek nélkül valo test, holot tsak egyedül ez a két szeretet tészi 

5 minden tselekedetünket ö elötte kedvesse, eztista[100b:] nittya szent 
pál világosan amidön azt mondgya, hogy ha minden joszágát a szegé-
nyeknek adnáis, ha az égetésre adnais atestét, de emind haszontalan 
volna, az Isteni szeretet nélkül, 1 cor. 13. 3. az Isteni szeretet élteti ami 
lelkünket, ha abban Isteni szeretet nintsen, ahalálban marad, szent 

10 János szerént, és atselekedetei is meg holtak, 1 joan. 3. 14. az Isteni 
szeretet nélkül valo lélek tiszta nem lehet, a sziv ót meg romlot, 
amagához valo szeretettöl, atisztátalan sziv pedig tisztátalan gyümölt-
söt teremt, meg üsmérik a fát, agyümöltséröl. 

K. Miformában szólla akirály ahoz az emberhez, szemére hányván 
15 vak meröségét? 

F Barattyának nevezé, meg mutatván nékünk, hogy kegyeségel., 
és szeretettel. kel felebarátunkot meg feddeni, fogyatkozásirol, és ha 
tartozunk valamiben meg inteni ötet, azt tsak egyedül, az igasságnak 
buzgoságábol kel tselekedni, és nem gyülólségböl. vagy haragbol., 

20 u g y a n ezért is hivá akristus baráttyának255 judást, a midön szemére 
hányá irtoztato vétkét. 

K Mivel menté ez az ember magát a király elött ? 
F. Tsak meg némula, és semit nem felelhete., látván maga vétkit. 

és gyalázatos voltát, az Istennek tsak egy szava bó fogja száját a 
2o gonoszoknak. az utolso napon., akik halgatni, és resz[101a:]ketni256 

fognak, abban az idöben nem lészen. helye amenttségnek, mostaná-
ban kel tehát azon lennünk. hogy magunkot meg jobbittsuk, és hogy 
az egész világ láttára. örökös gyalázatra ne vettesünk. tanullyuk 
meg azt is ebböl, hogy viszá ne felellyünk amidön minket intenek, és 

30 feddenek, hanem még magunk illesük magunkot gyalázatal, a fele-
barátunkott257 valo botránkoztatásunkért. és mutasuk meg halgatá-
sunkal. hogy mi magunk itéllyük magunkot. hogy ha el akarjuk 
kerülni, azt az örökös, és mindenek elött valo halgatást, és gyaláza-
tot, 

35 K. Mit jelent nékünk az a setét tömlötz, ahová vetteték kötözve 
az az ember. és az a sirás, és fogaknak tsikorgatása ? 

265 [Iráshiba:] baráttyá 
256 resz[IoIa:]ketni [k — r-ből javítva.] 
257 [Javítás: felebarátunkért-hál.] 
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F Az az irtoztato tömlötz. amelyet az ur. külsö setettségnek nevezi, 
apokol.,. ahová veti az Isten. az elvettetteket, mind kezek. mind lábok 
kötözve lészen. alábok kötözve lészen., mert lehetetlen lesz nékik 
örökösön. hogy az Istenhez meg térhessenek. és akezek is kötözve, 

5 mert soha semmi jó tselekedetet nem tselekedhetnek, hogy ötet meg 
engesztellyék. és eleget tehessenek igasságának, a sirás jelenti, anyug-
hatatlanságot, keserüséget, és a fájdalmat. a melyekben lésznek, és 
afogaknak tsikorgatása. jelenti akéttségben valo escst. és adühöséget, 
amelyekben lésznek., látván örökös nyomoruságokot. 

[101b:] K Az ur miért végezé el apélda beszédet ezekel a szokah 
hogy sokan vannak ahivatalosok., és kevesen aválasztottak, ? 

F Mert mind azok közül, akiket elsö és második izben hittanak 
amenyegzöre, egy sem mentel, és tsak egyet vetettek ki amenyegzös 
házbol, szent Agoston azt mondgya, hogy ez az ember jelenté. az egész 

15 keresztyéneket, akik annak idejében ki üzetnek az Isten házábol., 
azért hogy gonosz élettyekel, és meg romlot szivekel., meg ferteztették 
mind azt, a mi leg szenttségeseb az Anyaszent egyházban; ez igy lévén, 
mind azok közöt. kik a keresztyénségre hivatattak az Évangyélium 
predikálásával. és azok közöt. kik az Anyaszent egyháznak láthato 

20 egyeségében vannak, igen kevesen lésznek, kik részesülnek az üdveség-
ben. és az örök boldogságban, az igazság világosan ki tettzik. ezekben 
a szokban., ha meg tekinttyük azokot a sok számu keresztyéneket, 
a kik pogány, és világi modra élnek. és azokot a258 kevés számu 
keresztyéneket, kik az Évangyélium szerént élnek. 

P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 2<piK VASÁRNAPON. 

Imádság 

25 Kérünk uram tégedet. engeszteld meg rajtunk valo haragodot, és 
engedgy botsánatot, és békeséget hiveidnek, ugy hogy meg tisztittat-
ván bünökböl, tsendes elmével szolgálhassanak tégedet, kérünk uram 
tégedet ami urunk J. k. 

a <(sok számu^ kevés számu 
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[102a:] Epistola. 
Szent. pál. Efess. 5. 15 

Meg lássátok azért atyára fiai mint járjatok óva, nem ugy mint 
esztelenek, hanem mint böltsek, meg váltván az idöt, mert anapok 
gonoszok, az okáért ne legyetek esztelenek, hanem meg érttsétek mi 
légyen az Isten akarattya, és meg ne részegedgyetek boral, melyben 

5 bujaság vagyon, hanem tellyesedgyetek bé szent Lélekel, szolván 
magatok közöt soltarokal. és ditséretekel, és lelki énekekkel, énekelvén. 
és ditséretet mondván ati sziveitekben az urnak, hálákot adván min-
denkor. mindenekért. ami urunk Jesus kristusnak nevében., az Isten-
nek, s'az Atyának. 

Magyarázat 

10 K. Mitsoda az a vigyázás a melyel akarja szent pál hogy a hivek 
visellyék magokot; és azesztelenségamelyethadgyahogy elkerüllyék.? 

F A vigyázás egyik része az értelemnek, a mely ahitnek világánál 
meg mutattya nékünk atört, a melyet nékünk vetet üdveségünknek, 
látható, vagy láthatatlan ellensége, az a vigyázás meg is tanit arra, 

la hogy miképen kerüllyük azt el, akor pedig esztelenek vagyunk, ha 
vigyázásal nem élünk, 

K kitsodák azok, akiket az Apostol. böltseknek nevezi? 
[102b:] F Azok, akik nem tamaszkodnak, amagok böltseségekre, 

se az emberi elmének világoságára, hanem akiknek minden tseleke-
20 detek., és magok viselések, ahitnek világoságához vannak mérsékelve, 

ugy anyira hogy méltán hihatni öket világoság fiainak, akik tsak. 
az üdveségeket, és az Isten ditsöségit tekintik, 

K. Mit ért agonosz napokon, és az idö váltásán? 
F Gonosznak nevezi, avéteknek, akisértetnek, az üldözésnek, téve-

25 lyedésnek napjait, amely napokon az embernek gonoszsága gyozedel-
meskedik, amelyeken pedig agyengék meg botránkoznak, és az igazak 
meg gyengülnek, az idö váltásán érti, hogy minden tehettségünkei 
meg oltalmazuk magunkot. azoktol agonosz napoktol, vigyázván 
akisértetekre, azt is érti, hogy helyre hozuk a penitentzia tartásal, 

30 atévelygésben el töltöt életünket, és ahejában valoságban el vesztet 
idöt, hogy a következendö életünknek minden szem pillantásit. 
tölttsük bé jó tselekedetekel, el hagyván avilági rosz dolgokot, perle-
kedéseket, és a veszedelmés másokhoz valo ragaszkodásokot, nyerjünk 
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idöt arra, hogy az Isteni dolgokban foglallyuk elménket szabadosan, és 
tsak egészen az üdveség dolgában szorgalmatoskodgyunk, 

K Mitsoda esztelenségröl szól az Apostol, és mi formában kel azt 
el kerülni. ? 

5 [103a:] F Igen nagy esztelenség ollyan hivatalra, köteleségre, 
tiszttségre, vagy dologra adni magát. valakinek. amelyekben nehéz, 
vagy is inkáb lehetetlen volna magát el nem veszteni, hogy pedig azt 
el lehesen kerülni, meg kel külömböztetni az ur akarattyát. meg kel 
tudnunk hogy mit kiván töllünk, mitsoda jó, és kedves ö elötte, mi-

10 tsoda tekélletes, hogy magunkot ahoz szabván, ö néki engedelmesked-
gyünk, és tessünk, igen nagy esztelenség volna, valamely hivatalra 
adni magunkot, Isten akarattya ellen, ós nagy böltseség az Isten aka-
rattyára vigyáznunk, minden lépésünkben, valamint a pátriárkák, 
David, és arégi igazak tselekedének. 

la K. Mond meg nékünk, miért tilttya szent Pál akeresztyéneknek, 
a mód nélkül valo bór italt? 

F Mert 1. semmi annál nem ellenkezöb akeresztyéni élettel, a 
melynek, mértékletesnek, sanyarunak, penitentzia tartonak, és szent 
életnek kel lenni, 2. mert a mód nélkül valo bor ital. atisztátalanságra, 

20 haragra, veszedésre, káromkodásra, gyilkoságra, és minden rendelet-
lenségre viszi az embert, 3. mert eröt ád atestnek, alélek ellen valo 
támadásra. arosz kivánságokot, és a vak merö bátorságot fel gerjeszti, 
4. az eszet fel haborittya, meg tompittya., az egésséget el ronttya, az 
életet meg röviditti 5. az Istent, és az örökké valoságot, el felejteti. 

25 [103b:] K. Mivel akarja szent pál259 hogy a keresztyének tellyesek. 
legyenek; a bor helyet; ? 

F. Azt akarja hogy szent Lélekel legyenek tellyesek, aki alélekben. 
mind ellenkezö dolgokot okoz aboral. mert a bennek szent örömet 
indit, tiszta, és lelki gyönyörüséget, alázatos és mértékletes bátorsá-

30 got,260 atest ellen valo eröt. avilágot el felejteti. és annak gyönyörü-
ségeit, ameg romlot észnek erejét el veszi, hogy tsak ahit által valo 
örökös okoságot kövesse. 

K Miröl akarja; hogy a keresztyének beszélgessenek. egy más közöt 
F. Azt akarj a., 1.2el hogy tsak a soltárol. és a lelki énekekröl beszélges-

35 senek, abór testi vigasságot inditván bennünk, tisztátalan, és világi 

259 pál [Beszúrás.] 
260 bá<r)torságot, 
261 1. [Beszúrás.] 
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énekeket énekeltet velünk, amelyekre az ördög ingerel bennünket. 
a mely énekek tsak arra valok., hogy tisztátalan gondolatokot adgya-
nak., az elmét bolondságal bé tölttsék, a szivet meg ronttsák, és roszra 
indittsák. hogy azokot meg botránkoztassák, akik halgattyák. mind 

5 ezek rettentö képen meg szeplösittik, az élö Isten templomát, a 
melyben tsak a szenttségnek kellene lakozni., ellenben pedig, a szent 
lélek, oly lelki örömet indit bennünk. amely szent énekeket énekeltet 
velünk, és meg [104a:] utáltattya velünk azokot az ördögi énekeket. 
amelyeket tellyeségel el kellene hagyni akeresztyéneknek. mivel ök 

10 szenttségre hivatattak. 
2. Azt akarja, hogy azokot alelki énekeket szivböl énekellyék. nem 

szokásbol., vagy idö töltésért. hanem szent buzgoságbol. mivel az 
Isten elött énekelnek. a ki az irásban. meg átkoza azt. aki azö munká-
ját, henyélve tselekeszi, 

15 3 Azt akarja. hogy az Isten ditséretire énekellyenek, mert az ö 
ditséretit énekelvén. tsak arra kel vigyáznunk, hogy az ö nagyságát, 
és tsuda tételeit hirdesük, azért ahivalkodást, és a magunkhoz valo 
szeretetet el kel üzni, hogy szép szavunkban, és szép éneklésünkben 
ne kevélykedgyünk, az éneklés Angyali hivatal, ugyan amenyiben 

20 lehetne, Angyali tisztaságal is kellene éneklenünk, mert ugy illenék, 
az Isten szenttségéhez. 

K. Mire int minket az Apostol. ennek a letzkének utolso szavai-
ban.? 

F Arra hogy hálákot adgyunk minden idöben, és mindenért, anyo-
25 moruságban., valamint ajó állapotban. ajóban, valamint agonoszban. 

az Atya Istennek a Jesus kristusnak nevében, mert ö benne. és ö általa 
veszünk mindent Istentöl. azt is akarja, hogy egy másnak engedgyünk 
akristusban. ditsérvén az Istent egy szivel. és szájal, mivel az illyen 
engedelmeség meg tarttya a hivek közöt a békeséget. és az egyeséget. 

30 rom. 15. 7. 6. 

[104b:] Évangyélium. 
szent Jan. 4. 46. 

Jöve azért ismég a Galilaeai kánába, ahol avizet borra valtoztatta, 
és egy királyi ember vala, kinek fia beteg vala kafarnaumban, ez 
midön hallotta volna, hogy Jésus Judaeábol Galilaeában jöne, hoz-
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zája mene, és kéré ötet, hogy alá menne, és meg gyógyitaná az ö fiát, 
mert meg kezd262 vala halni, mondá azért Jesus néki, hajeleket, és 
tsudákot nem láttok, nem hisztek, mondá néki akirályi emher, uram 
jöj alá minek elötte meg hallyon a fiam., mondá néki Jesus, meny 

5 el, ate fiad él. hitt az ember a beszédnek, melyet Jesus monda néki, 
és megyen vala, már pedig ö alá menvén, a szolgák eleiben jövének, és 
tudtára adák. meg mondván, hogy a fia élne, meg kérdé azért az órát 
töllök, a melyben meg könyebedet volna, és meg mondák néki, hogy 
tégnap hét orakor hatta el ötet a hideg lelés, eszébe vevé azért az 

10 attya, hogy az az ora volt. a melyben mondotta néki Jesus, ate fiad él, 
és hitt ö, és az egész háza. 

Magyarázat 

K. kitsodák azok. akiket ez a királyi ember példáz ? 
F Példáza, az ollyan gyengéket, akik tsak amagok hasznokért 

keresik akristust,263 akik tsak anyomoruságban gondolkodnak felölle. 
lo és akik tsak atesti jókért folyamodnak hozája, akristus nem idegenitté 

el magátol, noha szemére há-[105a:]nyá hitlenségét. eszerént is kel 
bánni a pásztoroknak. azokal. kik gond viselések alat vannak., a 
szeretet nem engedi azt, hogy öket meg vessék, és el idegenittsék. 
hanem békeséges türésel., és engedelemel kel hozájok lenni: meg 

20 mutattya ez a példa, hogy mely szükséges nékünk anyomoruság, 
mert valamint hogy, a jó álJapotban valo létünk, ateremtett állathoz 
kaptsol. minket, és ateremtet állathoz valo ragaszkodás, az Istenröl 
valo feledékenységet okoza, ellenben anyomoruság, ateremtet állattol 
el vonszon. és akor az Istenhez folyamodunk, 

25 K. Mitöl vagyon hogy a kristus azt hánya szemére annak az ember-
nek. hogy nem hiszen ha tsak tsudát nem lát, nem kivántateké 
tsuda arra. hogy hidgyen? 

F Igen is kivántaték de az ö kitsiny hitéröl feddé ötet, mivel atsu-
dák a melyeket látot. vagy hallot, keveset használtak volt néki., 

30 az ö lankadsága pedig képzeli, az ollyan keresztyéneket, kik mint egy 

262 kezd [Beszúrás.] 
263 akristus(ért), [é-t 2-re javította, rt-t törölte.] 
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fel ébredvén némely eseteken, ugy mint, valamely hirtelen halálon, 
hajo törésen, vagy valamely nyomoruságban valo esésen, azonnal a 
meg térésröl valo gondolat jö elméjekben. de a kik arend szerént valo 
álmokban viszá esnek, mihent nem láttyák a veszedelmet,, mert a 

5 veszedelem tsak az elmét, és az érzékenységeket hatotta volt meg, de 
a szivet meg nem változtatta, eszerént [105b:] tselekeszik vala farao, 
a ki amidön asok féle ostort látá, meg vallá ígaságtalanságát, de az ö 
szive, mind anyiszor meg keményedék, valamenyiszer látá hogy attol 
meg menekedet volna, 

10 K Ez az ember el idegenedéké azért, hogy a kristus meg feddé 
ötet? 

F Eppen nem, söt még álhatatosan kéré fiának meg gyógyitását, 
tanullyuk meg ebböl, hogy nem kel mindgyárt meg ijednünk, azon, ha 
valamely akadályt látunk az üdveségnek uttyában, hogy meg nyerhe-

15 sük kivánságinkot, azt álhatatosan kel kérni, az álhatatlanság attol 
vagyon., hogy nintsen se hitünk, se szeretetünk, se bizodalmunk, és 
azért, meg nem érdemellyük akegyelmet. melyet kérünk. 

K Mit tanulhatnak a szülék abbol, hogy mitsoda gondgya vagyon 
ennek az embernek a fiara? 

20 F Azt tanulhattyák ebböl apéldábol, hogy sokal inkáb szánnyák 
gyermekeket lelki betegségekért. mint ez az ember szánnya fiát, 
testi betegségiért, alelki betegségek sokal nagyobbak, atestieknél, 
hameg tekénttyük. hogy mik követik azokot az örökké valoságban. 
atesti betegségeknek, ahalál avége, de alelki betegségek, örökös nyo-

25 moruságokban vetik gyermekeket, hogjr ha meg nem orvosollyák a 
penitentziával, ezért is vagyon. hogy az atyák. eleget nem sirathattyák 
rendeletlenségeit gyermekeknek, annál is inkáb tartoznak azzal. 
hogy leg gyakortáb [106a:] ők annak az okai. el mulatván öket 
inteni, oktatni, és jól nevelni, de söt még rosz példát, és rosz tanátsot 

30 adnak nékik, annak az atyanak példája, akiröl mondgya azirás, hogy 
hitt ö, és az egész háza akristusban, önékik igen nagy oktatásokra 
lehet, egy atya, és anya, egyedül nem üdvezülhet. szükséges hogy 
munkálkodgyanak az egész házoknak üdveségin, ha azt akarják, hogy 
gyermekek. és tselédek. keresztyénül, és rendesen éllyenek, magoknak 

35 kel arra példát adni, de nem tsak szoval, és intésel, hanem amagok 
jó viselésivel, a leg elsöb, és leg nagyob hivatallyok a, hogy rendben 
vegyék házakot, és arra, imádságokal nyerjék meg az Isten áldását, 
ezekre tellyeségel kötelesek, de mindenek felet. ök adgyanak példát 
mind azokra, valamit kivánnak tselédgyektöl. 
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P Ü N K Ö S D UTÁN VALO 21MK VASÁRNAPON 

Imádság 

Kérünk uram tégedet. tarsd meg jó voltodbol. tselédedet, ugy liogy 
gond viselésed alat lévén, minden féle nyomoruságtol. meg meneked-
gyék, és hogy ajó tselekedeteket mivelvén, ate nevednek szentellye 
magát, ami urunk. J.k. 

Epistola 
szent pál Efess 6. 10. 

5 Végezetre atyám fiai, erösödgyetek meg az urban. és az ö erejének 
hatalmaságában, öltözetek fel az Is-[106b:]ten fegyverébe, hogy az 
ördög leselkedésinek ellene álhassatok, mert nintsen mi nékünk tusa-
kodásunk atest és avér ellen., hanem a fejedelmek, és hatalmaságok 
ellen, ezeknek avilági setéttségeknek vezéri ellen, alelki gonoszságok 

10 ellen, amenyeiekben. azokáért vegyétek fel az Isten fegyverét, hogy 
ellent álhassatok agonosz napon., és mindenekben. tekélletesen meg 
maradgyatok, állyatok azért fel övedzvén ati agyékitokot valosággal, 
és fel öltözvén az igazság pántzéllyában, és sarut vonván lábaitokra, 
abékeség Évangyéliumának készületivel, mindenekben fel vévén 

15 ahitnek paisát, melyben az igen gonosznak minden tüzes nyilait meg 
olthassátok, és az üdveségnek lelki sisakját vegyétek, fel, és aléleknek 
kardgyát, mely az Isten igéje. 

Magyarázat. 

K. Mire tanit minket szent pál. a mái lettzkében. ? 
F Meg mutattya. hogy mitsoda ellenségel lesz bajunk ezen avilágon, 

!0 meg tanit arra, miképen gyözük meg, és elönkben adgya hogy mitsoda. 
féle fegyverel kel az ellen menni, és magunkot oltalmazni, erösödgyelek 
meg az urban, mondgya, és az urnak hatalmában, öltözzetek fel az urnak 
fegyverében., hogy az ördög leselkedésinek ellene alhassatok, meg erösödni 
az urban. nem más, hanem hogy. [107a:] a kristushoz kaptsollyuk 

:° magunkot, álhatatoságal, és hogy ötet magunkban vegyük az imád-
ság, és hüségünk által, ugy hogy ö ótt gyözedelmeskedgyék ellensé-
ginken mindenhato kegyelme által, amely kegyelemböl áll, minden 
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erönk, és bátorságunk. az urnak fegyveriben öltözni nem egyéb, 
hanem hogy bé töltessünk új kegyelemel, szeretettel, és buzgoságal, 
ezek magokban foglalnak minden jó erköltsököt, amelyek az Isten 
fegyveri, a melyekel ellene álhatunk üdveségünk ellenséginek. akik-

5 nek tsak anyi hatalmok vagyon rajtunk, amenyit mi adunk264 nékik. 
lankadságunkal. 

K kitsoda az az ellenség aki ellen kel állanunk. ? 
F A mi ellenségink nem tsak ollyan emberekböl allanak, a kiknek 

rosz példájok el vesztetik velünk akegyelmet, hanem még agonosz 
10 angyalokbol is, akiket az Apostol. fejedelemségeknek, és hatalmasá-

goknak nevezi, akik meg nem maradván az igazságban. ki estek 
abbol az boldog állapotbol., a melyben, az Isten teremtette volt öket, 
asetéttségnek angyalivá lettek, akik minden modon teak azon igye-
keznek hogy minket is azon nyomoruságban ejthessenek, amelyben 

15 ök estenek, kevélységekért, és azért minden féle tsalárdságot el követ-
nek, 

K Mit kel tehát tselekednünk hogy ellenek álhassunk a rosz napon, 
akisertetnek idejében. és hogy magunkot oltalmazhasuk. ? 

[107b:] F Az Apostol arra int, hogy az Istennek minden fegyveré-
20 ben fel öltözünk, mivel rettentö ellenségekel vagyon dolgunk. akik 

mindenkor azon vannak., hogy nékünk árthassanak, akik minket 
igen felyül haladnak, mind erövel. mind elmével, mind mesterségel., 
az ö dühös kivánságok a, hogy minket el veszesenek., és arra ezer 
modot találnak, amelyek el vannak rejtve, és el kerülhetetlenek, 

25 folyamodgyunk tehát az Isten fegyveréhez hogy magunkot meg oltal-
mazhasuk, arosz napon., a mely egész életünkre terjed, szükségünk 
vagyon tehát, az Istennek minden fegyverére, mivel tsak az egyikének 
el maradásais, el vesztetheti velünk agyözedelmet. az Apostol. pedig 
mind különösön elönkben adgya azokot. 

30 K. Add elönkben azokot a fegyvereket, és magyarázd meg nékünk ? 
F Allandok legyetek, az265 valoság öve légyen ágyékotokon. az igazság 

legyen. pántzélotok, lelki saru legyen lábaitokon. hogy mindenkor készek 
lehesetek hirdetni, az Évangyéliumnak békeségit. mindenek felet vegyétek 
fel ahitnek paisát. az üdveségnek2M sisakját, vegyétek fel, és aléleknek 

35 kardgyát. mely az Isten igéje, az állandoság. a jónak szeretete, álhata-
toságal, a melyet semmi meg nem tántorithattya, avaloság az, a mely 

264 adunk [d—k-ból javítva.] 
265 az <ig) valoság 
266 az üdveségnek <paissát,) sisakját, 
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belsö képen. el hiteti velünk, hogy tsak ugy lehetünk boldogok, hogy 
ha tsak az Istenhez kaptsollyuk magunkot. ez ollyan mint egy öv, 
amely szoritva tarttya az ó embernek hajlandoságit, hogy az világi 
dolgokon. ne kapjunk. [108a: üres —108b: Evangyélium-részlet; 

5 ld. alább.] [109a:] az igasság. amely maga a szeretet., ollyan mint 
egy pántzél, a mely bé fedez minket a jó tselekedetekel, a mellyekért 
az ellenség szivünkben nem hathat, az engedelmeség, a melyel. enge-
delmeskedünk az Isten akarattyának, mindenkor készek lévén oda 
menni ahová hi minket, hogy ót hirdesük tselekedetinkel. és beszédin-

10 kel. az Évangyéhumnak igazságit, azért ez az267 engedelmeség olyan 
mint a saru, hogy bátran járhassunk. az Isten uttyán. 

K. Mit jelentnek azok atüzes nyilak. a melyekröl szól szent pál, és 
mitsoda fegyverel lehet azokot el oltani ? 

F Azok atüzes nyilak. atisztátalanságnak kivánsági, és kisérteti, 
15 hogy azokot el lehesen oltani. élö hittel kel hinni, az örökös jókót, 

és nyomoruságokot, ez ollyan paiss, mely ellene áll anyilaknak, elönk-
ben tévén anyomoruságit azoknak, kik arosz kivánságoknak engednek, 
és boldogságit azoknak, kik azok ellen állanak, az üdveségnek remén-
sége, mely tsak amenyei jót kivánnya. ollyan mint egy sisak, mely a 

20 fejet bé fedi, az Istennek igéje, ollyan mint a két élü268 pallos, ugyan 
erröl is ada nékünk példát akristus. apusztában, az Isten igéjével., 
mint egy pallosal. oltalmazván magát, agonosz lélek kisértése ellen. 

[108b:] ÉvangyéUum.269 

szent Matth. 18.—23 

Azokáért hasonhtatot menyeknek országa. egy ember királyhoz, 
ki számot akara vetni az ö szolgaival, és mikor számot kezdet volna 

25 vetni, eleiben viteték egy, ki tizezer tálentumal tartozik vala neki, 
mikor pedig nem volna honnét meg fizetné, parancsolá az ura, hogy 
el adattatnék, ö és a felesége, és a fiai, és mindene amie vala, és 

267 igazságit, azért ez az <ig> engedelmeség 
268 két élü <k> [vagy <h> ?] pallos, 
269 [A 107 versón lévő szöveg a 109 rectón folytatódik, min t az episztola 

magyarázat ja . Ezu tán a 109 rectón evangél ium-magyarázat következik 
folytatólagosan, mivel az Evangél ium szövegét Mikes kifelejtette, csupán 
az Évangyélium. szent Matth. 18.23.-at í r ta le. Utólag egy lapot (108ab) 
beragasztot t a k imaradt Évangélium-szöveggel. ] 

810 



meg fizettetnék, le borulván pedig az a szolga, kéri vala ötet, mondván 
légy békével. hozám, és mindeneket meg fizetek néked, könyörülvén 
pedig az ur azon a szolgán, el botsáttá ötet, és az adoságot meg engedé 
néki, ki menvén pedig az a szolga talála egyet, a szolga társai közül, 

5 ki száz pénzel tartozik vala néki, és meg fogvan, fojtogattya vala otet, 
mondván, fizesd meg amivel tartozol, és le borulván a szolga társa, 
kéri vala ötet, mondván, légy békével hozzám, és mindeneket meg 
fizetek néked, amaz pedig nem akará. hanem el mene, és a tömlötzbe 
veté ötet, mig meg nem fizetné az adoságot. látván pedig annak szol-

10 gatársai, a mik történnék vala, igen meg szomorodának, és el jövének, 
és meg beszéllék az ö uroknak, mind a mik löttek vala, akor hivá ötet 
az ura, és mondá néki, álnok szolga minden adoságot meg engedtem 
néked. mivel hogy kértél engem. azért nem kefletet volnaé néked 
is könyörülnöd a szolga tarsodon; a mint én könyörültem rajtad, és 

15 meg haraguván az ura, a hohéroknak ada ötet. mig meg nem fizetné 
minden adoságát. igy tselekeszik270 az én menyei Atyám is veletek, 
ha meg nem botsátotok, ki ki az ö Attya fiának, a ti szivetekböl. 

[109a:] ÉVANGYÉLITJM. 
Szent Matth. 18. 23. 

Magyarázat 

K. Mitsoda indulatot kel szivünkben adni amái Évangyéliumban 
lévö példa beszédnek. ? 

[109b:] F Szükséges hogy a szivünkben olttsa, az Isten véghetetlen 
irgalmaságához, és jóságához valo tiszteletet, amelyekel vagyon az 
olyan bünöshöz, aki valoságal meg tér hozzája, aki azt igéri, hogy 
meg enged nékik, tsak a bünösökis meg engedgyenek atyok fiainak., 
a ki számtalan sok adoságit el engedi azoknak, akik készek kevés 

2o adoságit el engedni felebaráttyoknak. 
K Mit tanulhatunk ennek a szolgának tselekedetéböl aki mindgyárt 

meg alázá magát, az ura elöt. és idöt kére tölle. 
F Azt tanulhattyuk tölle, hogy alázatos töredelmeségel kel folya-

modnunk az271 Isten békeséges türéséhez, nem kivánván hogy meg 

270 [íráshiba:] tselekesik 
271 folyamod (Sorvégen csonkán maradt.] 
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kisebittse adoságunknak számát, olyan szin alat, hogy valamely jó 
tselekedeteket tselekedtünk, vallyuk meg, és ne hizelkedgyünk 
magunknak, mind azokot a vétkeket a melyeket tselekedtünk. és azt 
a tehetetlenséget. a melyben vagyunk, hogy magunktol eleget tehe-

5 sünk.. 
K. Hogy ha tehetetlenek vagyunk, az Istennek eleget tennünk. 

mitöl vagyon tehát hogy ez a szolga azt igéri hogy mindent meg fizet, 
tsak az ura békeséges türésel várakozék. 

F A midön valamely bünös abban avaloságos szándékban vagyon. 
10 hogy eleget tegyen az Isten igasságának. apenitentzia által, fel tévén 

magában hogy azt egész életében fogja gyakorolni, az ígéretben nintsen 
semi maga hittség, mert ajó tselekedetit, nem magában betsülli, 
hanem akristus érdemiben. és ugyan egyedültsak azokra támaszkodik. 

[110a:] K. Adosoké minden emberek valamivel az Istennek. ? 
15 F Igen is adosok. és véghetetlen adoságal, hanem szóllokis anagy 

bünösökröl. de még azokis kik ártatlanabbaknak láttzanak, ö néki 
tartoznak sok számu fogyatkozásokért, az el vesztet idöért, a sok 
hejában valo gondolatokért, a sok gondolatlan. és haszontalan szóért, 
amagához valo szeretetért, rosz példa adásért, abal itéletért; a jónak 

20 el mulatásáért, az Isten jó téteményihez valo hálá adatlanságért, 
az imádságban valo tiszteletlenségért. és figyelmetlenségért, akegye-
lemel, szenttségekel, az üdveségi gazdagságokal. és a lelki ajándékokal. 
valo viszá élésért, a szomoruságokban valonyughatatlanságért, és min-
den jó erköltsöknek és jó tselekedeteknek. fogyatkozásiért. 

25 K Mitsoda háláadásal köszöné meg ez a szolga az ö urának a kegyel-
met, melyet tett véle, nem tsak azért hogy idöt ada néki, hanem 
még hogy el engedé néki tiz ezer talentumbol állo adoságát? 

F Nem hogy még háláadásal let volna hozája, de söt még rettentö 
háláadatlanságot mutata hozája, mivel fojtogatni kezdé. egyikét a 

30 szolga társai közül. aki néki tsak száz pénzel vala ados, és kegyetlen-
ségel bánék véle. 

K. Mit jelent a száz pénzneksumája, hasonlitván azt, a tiz ezer tá-
lentumnak summájához? 

[110b:] F száz pénznek summaja amelyel egyik szolga tartozot 
3o a társának. és a mely nem tészen egészen husz forintot, jelenti a vét-

ket, amelyel egy ember meg bánthattya a másikát. a tiz ezer talen-
tumnak summája, a mely 23 millium forintra megyen. jelenti avétket, 
a melyel az ember meg bánttya az Istent., és a melyért adossá marad 
az ö igasságának, ugy annyira hogy a vétek. amelyel meg bánttyák 
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az Istennek felségit. sokal fellyeb haladgya mind azokot a gyalázato-
kot és bestelenségeket., a melyeket szenvedhetünk az emberektöl., 
noha mi tsak semmik legyünk is Isten elött., azért ha ollyan kemény 
szivüek leszünk, hogy atyánk fiainak meg nem botsátunk. arra kénszerit-

5 tyük az Istent igaságtalanságinkal., és hálá adatlanságinkal, hogy 
nékünk se botsáson meg. söt még viszá vonnya irgalmaságit, és hogy 
igasságának272 keménységével bánnyék velünk. 

K. Mitsoda büntetésel büntetödek meg ennek a szolgának háláadat-
lansága, és embertelensége ? 

10 F Az ura viszá vevé tölle avéle tett kegyelmét, és ahohérok kezében 
adá, míg meg nem fizetné minden adoságát. eszerént is bánik az Isten 
mind azokal. kik szivekböl meg nem botsattyák felebaráttyoknak 
ellenek tett vétkeket, viszá is veszi töllök ugy mondván. abotsánatot, 
melyet engedet volt nekik, atöbb tett vétkekért, mert ez az utolso 

15 vétkek, fellyül haladván atöbbit. ollyan keményen meg bünteti öket, 
mint ha semmit nem engedet volna el nékik, ahóhérok [Hla: ] pedig 
az ördögök, akiknek adgya abünöst holtakor, hogy kinozák mind 
addig, még meg nem fizeti adoságit, de mint hogy már az után eleget 
nem tehet az Isteni igasságnak, azért örökösön kezek közöt, és hatal-

20 mok alat lészen273 azoknak a kegyetlen dühös lelkeknek. 

P Ü N K Ö S D UTAN VALO 22DIK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Oh' Istenünk te vagy a mi erönk és hajlékunk, tekintsed kegyesen 
anyaszent egyházadnak áitatos könyörgésit, mivel te adod beléje 
azt az áitatoságot., és adgyad hogy meg nyerhesük amit hittel kérünk. 
tölled a mi urunk J.k. 

Epistola. 
Szent pál philip. 1. 3. 

25 Hálákot adok az én Istenemnek, minden ti rolatok valo emléke-
zetben. mindenkor minden imádságimban, minnyájotokért, örömel 
könyörögvén, hogy részesek lettetek akristus Évangyéliumában. 

272 igasságának [Második á — i-ből javí tva . ] 
273 lészen [Utána á thúzo t t vessző.] 
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az elsö naptol fogva mind eddig, bizván abban, hogy aki kezdette 
bennetek ajó dolgot, el végezi akristus Jésus napjáig. amint méltó 
nékem azt itélnem minnyájotok felöl, azért hogy szivemben tartalak 
titeket,274 és az én fogságomban. és az Évangyélium oltalmazásában, 

* és erösitésében, hogy minnyájan társaim legyetek, az én örömömben. 
mert bizonyságom az Isten. mint [111b:] kivánnyalak minnyájotokot. 
a Jésus kristusnak szeretetiben. és azért imádkozom. hogy ati szere-
tetetek inkáb s'inkáb bövölködgyék atudományban, és minden értelem-
ben, hogy a jelesbeket jovallyátok, hogy legyetek tiszták, és botrán-

10 kozás nélkül akristus napjára, tellyesek lévén az igazság gyümölcsé-
vel. a Jésus kristus által, az Istennek ditsöségére, és ditséretire 

Magyarázat 

K. Mire fundállya szent pál azt ajó vélekedést, amelyel vagyon 
a fihpiek felöl, amelyért bizik üdveségekröl ? 

F 1. Arra fundállya hogy az Isten el kezdvén bennek üdveségeknek 
15 munkáját. hiszi hogy elis fogja azt végezni, 2. arra aszeretetre, a melyel 

szivében hordozta öket, és a mely tsak az Istentöl volt, 3 arra hogy 
a hozájok valo szeretetért, szeretettel feleltek néki, részt vévén az ö 
oltalmazásában, és az Évangyélium erösitésében. 

K. Mint kel tselekedni apásztoroknak szent pál példájára, azokal, 
20 akik azö szeretettel valo munkájokal jól élnek? 

F Hogy ha hasonlo lélektöl275 igazgattatnak, hasonlo bizodalmat 
kel nékik mutatni üdveségek felöl. 

K Mitöl vagyon hogy szent pál esküvésel bizonyittya hogy szereti 
öket., az Istent hiván bizonyságul., a kristus nem tilttyaé az esküvést ? 

25 [112a:] F A kristus nem tilttya tellyeségel az esküvést. mivel az 
esküvés vallásbéli tselekedet. és hogy a szent Lélek, aki szent pálban 
szollot, magával nem ellenkezet, amit akristus szájaáltalszollot, hanem 
akristus a könyen, és szükség nélkül valo esküvést tilttya. a midön 
hamis, vagy igaságtalan dolgot akarunk esküvésel bizonyitani, vagy is 

30 amidön, nem vagyunk bizonyosok abban., amiért esküszünk, mivel 
akor hejában vennök fel az ur nevét, és káromkodnánk. a mely igen 
nagy vétek, három féle dolog kivántatik az esküvéshez. avaloság, az 

274 t i teket , [Javí tva: titekkből] 
"Mélek<el> töl 
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igazság. és az itélet. a tellyeségel meg üsmért valoság, a bizonyos 
igazság, és az itélet, az az, a voloságos szükség, és a276 helyes ók. 

K. Hogy szeretünk valakit akristus szeretetében ? 
F A midón azon lélekben, és szeretettel szerettyük, mint a melyel 

5 akristus szeretet minket.,és tsak egyedül ö érette szeresük, eszerént 
kel alelkeket szeretni apásztoroknak, készek lévén azoknak üdvesége-
kért elettyeket adni, a kristus, és szent pál példájára, eszerent is kel 
ahiveknek egy mást szeretni, szent János szerént, és nem emberi, 
szines, vagy haszonért valo szeretettel, a mely éppen nem felebaráti 

10 szeretet. 
K Mit kér szent pál az Istentöl: a filippibéli hiveknek 
F Azt kéri nékik, hogy az ö szeretetek hová továb nevekedgyék 

a tudományban. és az értelemben. hogy meg tudgyák [112b:] külöm-
böztetni a mi jóbb, és hasznosab, hogy tiszták, és igazak legyenek, és 

15 mind holtig az Isten uttyan járjanak, minden botránkoztatás nélkül. 
K. Mit tésznek ezek a szók, botrankozás nélkül akristus napjáig? 
F Az Apostol azt akarja mondani, hogy egy keresztyének minden 

maga viselésivel meg kel mutatni hogy egyebet nem tekint, tsak azt, 
hogy a kristushoz mehesen; az ö birájához akinek egész életéröl valo 

20 számot kel adni; nagy vigyázás kel. arra, hogy holtig azon az uton 
járhasunk, a mely ahoz a tzélhoz vezet, szüntelen kel kérnünk, a 
szeretetnek, és az értelemnek nevekedésit, 

K. Miért kéri az Apostol.hogy ahivek tellyesek legyenek az igasság-
nak gyümöltsével ? 

25 F Mert az igasság. mely maga aszeretet. soha sem henyénlö, senem 
magtalan. annak gyümöltsököt kel hozni, tudniillik, jó tselekedeteket, 
és keresztyéni jó erköltsöket. a melyek gyükere a szeretet, azt mondgya 
hogy ezek agyümöltsök, akristus által adatatnak, mivel a szeretetet, 
az ö érdemi által veszük azt mondgya, hogy a hivek az Isten ditsösé-

30 gire, és ditséretire legyenek tellyesek azon gyümöltsökel, mert valamit 
a szeretet teremt, azt mind az Isten ditsöségire és ditséretire kel fordi-
tani, aszeretet az Istentöl jö mondgya szent János, és viszá is siet sztin-
telen hozája, amit pedig az ö ditsöségire [113a:] és ditseretire nem 
fordittunk, a se nem az igasságnak, se nem a szeretetnek gyümöltse, 

35 hanem a magunkhoz valo szereteté. a mely tsak a maga ditsöségit 
keresi. 

2,6 a [Beszúrás.] 
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Évangyélium 
szent Matth. 22. 15. 

Akor el menvén a farisaeusok. tanátsot tartának hogy meg fognák 
ótet beszédében, és hozzája küldék atanitványokat, aHerodiánusokal, 
mondván, Mester, tudgyuk hogy igaz vagy, és az Isten utát igazságban 
tanitod, és nints néked gondod valakire, mert nem nézed az emberek 

5 személlyét, mond meg azért nékünk mit álitasz,277 szabadé adót adni 
a Császárnak vagy nem, ? értvén pedig Jesus az ö álnokságokat, mondá, 
mit kisértetek engem kép mutatok, mutassátok meg nékem az adó 
pénzt azok pedíg elö hozának néki egy pénzt, és mondá nékik Jesus, 
kié ez a kép, és a felyül valo irás ? mondák néki, a Csaszáré, akkor 

10 mondá nékik, adgyátok meg tehát a Császárnak, ami a császáré, 
és ami az Istené, az Istennek. 

Magyarázat 

K. kitsodák hasonlitnak azokhoz a farisaeusokhoz, kik meg akarák 
fogni akristust beszédében? 

F Az ollyanok kik hizelkedvén rosz kivánságoknak, keresnek magok-
15 nak okot, és menttséget. a szent irásban, és akik [113b:] hogy el fede-

zék feslet elettyeket és szokásokot, tsak. azon részek, és hellyek mellé 
állanak, az irásoknak. amelyek az Isten irgalmaságarol szolnak, és el 
hagyák azokot. amelyek. azö igasságárol emlékeznek, az ollyan mint 
ha magát a szent lelket akarná278 kisérteni, ha lehetne, azt akarván véle 

20 mondatni. a mit nem mondot, és amit nem mondhat, valamint ezek 
a farisaeusok, akik azt akarák mondatni akristusal, amit se nem kelle-
tet mondani, senem mondhatta, 

K. kitsodák azok, kik valamint a farisaeusok, és a herodianusok, 
fel támadnak akristus, és az ö tanitása ellen. ámbár ök magok közöt 

25 ellenkezöt tarttsanak is? 
F Azok az eretnekek, kik meg egyeznek egy másal. az Anyaszent 

egyház ellen. aki a kristusnak jegyese. és teste, noha magok közöt 
ellenkezöt tanitsanak is, de azon meg egyeznek hogy az Isten szolgait., 
és az igazságot üldözék 

277 [A.m. alítasz] 
278 akarná<[k) kisérteni, 
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K. Mitsoda kérdést tevének a farisaeusok és a herodiánusok az 
urnak. ? 

F Azt kérdék tölle, ha szabadé adot fizetni a Császárnak vagy nem. 
az ö szándékjok279 avala, hogy meg fogják szavában. akár mi némü 

5 választ adgyon. ha azt felelné hogy nem szabad. a romai gubernátor 
kezében esnék. a hérodiánusok is jelen lévén, bizonyságot tettek volna, 
ellene, hogy ha pedig azt felelné hogy szabad adot fizetni. a Császár-
nak, azal anép haragjában esnék, aki azt tartotta. hogy tsak az Isten-
töl füg, és aki kételenségböl vagyon idegen hatalom [114a:] alat,280 

10 afarisaeusok pedig anép mellet tartván, keszen valának bizonyságot 
tenni anépnek ellene, de ollyan bölts, és okos feleletet ada nékik, 
hogy se a Császárnak,281 se anépnek haragjában nem esheték, se ellen-
ségi abban semit nem találhatának, tanullyuk meg ebböl a példábol, 
hogy mindenkor ollyan eszesek legyünk, mint akigyók, és egy ügyüek 

15 mint a galambak, és hogy meg ne sérttsük amenyiben töllünk lehet. 
a fellyeb valokot. 

K. Nem kellé ki mondani azal a szent nemesi szabadságal. gondola-
tunkot, a midön az Isteni szolgálatrol. és az igazságrol. vagyon akér-
dés.? 

20 FA meg lehet, tartozunk is azt ki mondani szabadságal. a midön 
aszükséges. az Anyaszent egyháznak. és másoknak lelki jovokra. de 
semmit olyat nem kel mondani, a mi meg sérthetné atiszteletet, a 
melyel tartozunk atiszttségben lévöknek, se más felöl el nem kel 
árulni a lélek üsméretet, se az igazságot, a keresztyéni szabadság se 

25 nem félénk, se nem illetlen, se nem kevély, arra vigyáz,hogy helytele-
nül magának bajt ne tsinállyon, se hogy ajót el ne ronttsa a melyet 
tselekedhetik, de meg más felöl kész mindenre adni magát inkáb, 
mint sem köteleségit el mulasa. 

K. Nem kellé mindenkor az igazságot ki mondani? 
30 F El lehet, és el is kel azt némelykor halgatni, a midön a szükség 

nem hoza282 hogy szollyanak. vagy is amidön több roszat [114b:] 
tselekednének mint jót, ha szollanának, de a midön kénszeritetünk a 
szollásra, ugy szollyunk hogy senkit meg ne serttsünk. mind azon 
által; igazán, tisztán, és homályoság nélkül kel szollani, soha sem 

279 szándékjok<jok> 
280 <ala>alat, [Törlés tollhiba mia t t . ] 
281 Császárnak, [C-t-ből javí tva ; tsászárnak volt, vagy let t volna.] 
282 nem hoza <ma> hogy 

822 



szabad ellenkezöt mondani az igazságal. se két értelmü szót. hogy azal 
el fedezük. 

K. Honnét vagyon, hogy a kristus. aki mindent tudot, még is 
az ado pénzt akará meg látni elsöben. minek elötte meg felellyen akér-

5 désre? 
F 1. Mert az önnön magok feleletekel akará meg szégyeniteni283 

azokot, kik ötet kisérték, mivel azt felelvén hogy a Császár képe vagyon 
apénzen, azt magok láttyák hogy tartoznak adoval a Császárnak. 
mert a pénz. a Császár képire vagyon verve. 2 azt is meg akará nékik 

10 mutatni, hogy meg vetette volna a földi gazdagságokot, azért is akará 
látni apénzt, mert azt nem üsmérte. 

K. Mitsoda feleletet ada tehát nékik akristus? 
F Azt felelé nékik, hogy adnák meg a mi a Császáré, de tartoznak 

azal is. hogy meg adgyák az Istennek, a mi az Istené; mint ha azt 
lo mondaná nékik, valamint a pénzre nyomatatot képe a Csaszárnak. 

jelenti a földi dolgokon valo hatalmát, közit, ugy az Istennek lelkünk-
ben nyomtatot képe, jelenti az ö örökös hatalmát azokon. ebböl azt 
kel ki hoznunk, hogy ha tellyes engedelmeségel tartozunk [115a:] 
az örökös urunknak, minden világi dolgokban. annál is inkáb tarto-

i0 zunk., szorgalmatoságal: és hüségel engedelmeskednünk az Istennek 
mindenekben., mind a lelki, mind a testi dolgokban, és mint hogy284 

mindeneket. ö tölle vettünk, és mindenekel. ö néki tartozunk., ö 
néki is tartozunk viszá adni mindeneket, azt ellehet mondani, hogy 
kevesen vannak a kik a. fejdelmek törvényi ellen tselekednének. de 

25 még kevesebben vannak, akik engedelmeskednének az Isten törvényé-
nek. 

PÜNKÖSD UTÁN VALO 23MK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Kérünk uram tégedet botsásd meg népednek büneit., mert ami 
gyarloságink., abünnek köteliben ejtvén minket, a te jóságodbol; 
attol. meg szabaditassunk. ami urunk J. k. 

283 meg szégye{t)niteni 
284 hogy <(ö) mindeneket. ö tölle 
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Epistola. 
szent pál filip. 3. 17. 

Legyetek én követöim atyám fiai, és vegyétek eszetekbe azokat 
a kik ugy járnak. amint ami példánk nálatok vagyon. mert285 sokan 
járnak, kiket gyakorta mondottam néktek, (.most pedig sirvais mon-
dom:) a kristus keresztének ellenségi, kiknek végek aveszedelem. akik-

5 nek hasok az Istenek, és ditsöségek, az ö gyalázattyokban vagyon. 
kik a földieket kedvellik, a mi nyájaskodásunk pedig mennyekben 
vagyon. a honnét várjuk az üdvezitöt is a mi urunk Jesus kristust, 
a ki meg ujittya, ami alá-[115b:]zatos testünket, hasonlová tévén, 
az ö ditsöséges testéhez, a tselekedet szerént, melyel mindeneket maga 

10 alá vethet. az okáért. szerelmes, és kivánatos atyám fiai, én örömem. 
és én koronám, igy állyatok az urban, szerelmesim. Evodiát kerem., 
és Syntikesnek könyörgök, hogy egyet érttsenek az urban. kérlek 
tegedet is igaz társam, segittsed meg azokot, akik én velem munká-
lodtak az Évangyéliumban kelemennel, és az én több segitöimmel. 

15 akiknek nevek az élet könyvében vannak. 

Magyarázat 

K. A pásztorok, és a fellyeb valok, nem mondhattyáké azt el szent 
pálal, legyetek a mi követöink? 

F Igen is vagyon ollyan alkalmatoság. amelyben el mondhattyák, 
el is kel mondaniok. de ugy hogy meg fedhetetlenek legyenek286 magok 

20 viselésiben, és szokásokban. amidön példának okáért az alattok valo-
jok. kisértetben, vagy háboruságban vannak, akor amagok példá-
jokot kel elejekben adni, de egyedül ahozájok valo szeretetböl, és 
azért. hogy meg oltalmazhasák öket az eséstöl. 

K. kik valának azok. akikröl szól szent pál. hogy a hivek ohják 
25 töllök magokot, követvén az ö példáját. ? 

F Azok ollyanok valának. akikröl sirás nélkül nem szolhatot, mert 
ellenségi valának a kristus keresztének., azok hamis apostolok valának 
kik engedtek, tanitványok [116a:] meg romlot hajlandoságinak. azt 
mondgya, hogy sirva szól azokrol. mert nagy kárt tesznek vala a filippi 

30 hiveknek, a kiket ö igen szerette. 
285 <meg) mert [Beírás a (meg)-ből javított:] <mert) [fölött.] 
286 legyenek [Utána áthúzott vessző. ] 
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K. Mitsodások valának még azok ahamis doktorok? 
F A hasokat tartották Isteneknek. mindent. az étel, és az ital gyö-

nyörüségire forditottak, holot tsak az Isten ditsöségire kel mindent 
forditani, minden ditsöségeket, a fertelmes, és vétkes tselekedetekben 

5 tették, azokot tartották boldogságnak, ditsekedvén abban. amit szé-
gyenleni kelletet volna, tsak a földi dolgokot kivánták, és szerették. 
ugy mint agazdagságokot, a testi gyönyörüségeket, mely kivánatos 
dolog volna, ha sokan a keresztyének közül söt még az egyházi szol-
gák közül is ezekhez nem hasonlitanának. 

10 K. Mit várnak avaloságos keresztyének akristustol. az ö második 
el jövetelekor, a mi atesteket illeti? 

F várják az Istentöl valo fogadot fiuságoknak egész betellyesedésit, 
mely, atesteknek válttsága, és meg szabaditása, suhajtva várják hogy 
meg változtassa azt a rothadot testet., hasonlová tévén amaga ditsö-

15 séges testéhez, mert amint másut mondgya az Apostol. hogy a mi 
testünk mint amag. rothattságban, nemtelenségben. és erötlenségben 
vettetik el, de rothadatlanságban, ditsöségben. és eröben támad fel. 
1 cor. 15. 42. 43. 44. epedig287 annak az erönek hatalmával megyen 
végben, a melyel a kristus maga alá vett mindeneket. [116b: üres] 

[117a:] K. Mire int minket az Apostol. mind ezekre valo nézve? 
F Arra int, hogy hiven meg maradgyunk az urban, mivel a nem 

elég hogy ugy kezdgyünk élni. mint a menynek lakosi, mint ollyanok 
kik már a keskeny utra mentenek, hanem álhatatoságal kel járni, 
és meg gyözni az akadályokot, egy szoval mind végig álhatatosnak 

25 kellenni. 
K. Mit értesz az élök könyvében valo bé iratatáson? 
F Azt értem, hogy azok közöt lehesünk akiket még elevé üsmért, 

és szeretet, és akiket világ teremtése elött választotta el, az ö akarat-
tyának szándéka szerént. hogy szentek, és makula nélkül288 valok 

30 lennének, az ö szine elött, és akiket fogadot fiaivá rendelte. a kristus 
által, ö magában. rom 8. 24. Efes. 1. 4. 5. nintsen más mod abban 
hogy azok közöt a boldogok közöt lehesünk. és hogy meg tudhasuk 
ha azok közöt vagyunké, vagy sem, hanem hogy menyei életet élyünk, 
és szeretettel. járjunk az Évangyéliumnak uttyán. 

287 epedig epedig [Fölösleges ismétlés sorvégén és új sor elején.] 
288 nélkiil <a) valok 
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Evangyélium. 
szent Matth 9. 18. 

Mondván ö ezeket nékik, imé egy fejdelem jarula elö, és imádá 
ötet, mondván uram. a leányom most holt meg, de jere, tedd reá 
a kezedet, és meg élled, és felkelvén289 Jesus. követi vala ötet, és az 
ö tanitványi, és imé egy aszszony ki vér folyást szenved vala, tizen 

5 két esztendeig, hátul járula.290 és illeté az ö ruházattya peremét. mert 
mondgya vala magában, ha tsak aruházattyát illetem is meg gyogyu-
lok. [117b:] Jesus pedig fordulván és látván ötet, mondá, bizzál 
leányom, ate hited meg gyógyitot teged, és meg gyogyula. az aszszony 
azon orában. és midön Jésus a fejdelem házába jöt volna. és látta 

10 volna a siposokot, és atolyongo sereget mondá, távozzatok el, mert 
nem holt meg a leánzó, hanem aluzik,291 és tsufollyák vala ötet. és 
midön ki vettetett volna a sereg., bé mene és a kezét fogá., ésfel kele 
a leánzo. és ehir ki mene az egész földre 

Magyarázat 

K. A kristus miért tett uttyában meg más tsudát is minek elötte 
15 fel támasztaná a fejdelem leányát? 

F Azért hogy meg erösitené ahitét annak a fejdelemnek, aki még 
gyenge volt ahitben., mint hogy szükségesnek tartálenni az üdvezitö-
nek személyében valo jelen lételét, és292 kezeinek holt leányára valo 
tételét. hogy fel támadhason, azt is akará példájával meg mutatni, 

20 hogy szüntelen kel munkálodni, és hogy egyik jó tselekedetünknek, 
a másikát kel követni, hogy semmi üreség ne légyen életünkben. 

K. kit jelent ez a beteg aszszony a ki vér folyást szenvede tizen 
két esztendeig? 

F Jelenti az ollyanokot., kik meg vénülnek a vétekben, fö képen 
25 atesti. és fertelmes vétekben., azok kik erre az otsmányságra adták 

magokot, ritkán hagyák el, és [118a:] keveset látunk ollyat, aki 
ellene mondgyon azoknak aveszedelmes szoktatásoknak, az293 Évan-

289 felkelvén [k sor fölötti beszúrás. ] 
290 járula.^ra.) [Törlés a sor elején.] 
291 aluzik, [alább: aluszik] 
292 és és [Fölösleges ismétlés sorvégen és új sor elején.] 
293 [fráshiba:] azt 
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gyélium azt mondgya, hogy az orvosok semit nem segithettek ezen 
az aszszonyon, söt még orvoságok ártot nyavalyályának., ebhöl azt 
láttyuk, hogy amely lélek meg akar gyógyulni betegségéböl. ne ragasz-
kodgyék az emberhez, se benne ne bizék, se magában. hanem egyedül 

5 abban. az örökös orvosban, aki egyedül gyogyithattya meg ötet, 
nintsen ö elötte meg gyógyithatatlan nyavalya, mert mitöl vagyon 
hogy gyakorta. egy nehány esztendök mulva. szintén ollyan betegség-
ben vannak. még nagyobban mint sem eleinte. hanem attol, hogy 
tsak az emberben biznak, és nem folyamodnak akristushoz bizodalo-

10 mal, tsak az embernek beszélnek anyavalyárol, és nem akristusnak. 
K. Mit találsz még valamit ollyast ennek az aszszonynak tselekede-

tében ? 
F Nagy hitet, és nagy alázatoságot találok, olyan nagy tisztelettel 

vala akristushoz, oly294 seminek tartá magát lenni, és oly érdemetlen-
15 nek hogy véle szollyon. és eleibe menyen, hogy rettegve. és titkon 

közelite hozája, el rejtvén magát anép közöt, el hitetvén magával., 
hogy hatsak, a köntösét illetheti is meg, hogy meg gyógyul. 

K. Noha akristust a sereg igen szorongatta, miért mondá tehát 
hogy valaki meg illette, a többi nem illettéké meg ? 

20 F Mert tsak azok illetik meg ötet. akik élö hittel járulnak [118b:] 
hozája, az Anyaszent egyházban lévö testi emberek valo hogy ötet 
szorongattyák. de nem illetik, külsö képen igen kózelgetnek hozája, 
de a szivek mesze vagyon tölle, ö tsak, az alázatos penitentzia tartokot 
tekénti. atöbbit számban sem veszi, hogy ötet meg illethesük. illessük 

25 meg elöbször magunkot, tekénttsük a magunk nyomoruságát egy felöl, 
és más felöl az üdvezitönek tisztaságát. és szenttségét. 

K. A kristus miért akará hogy aköntösének also részit illesse meg 
ez az aszszony, hogy meg gyogyittsa ötet ? 

F Meg akará nékünk mutatni, hogy ollyan eszközel. amitsodásal 
30 néki tettzik. mutattya meg, vagy atestben, vagy alélekben az ö 

minden hatoságának erejét. hogy ha pedig az érzéketlen és még az 
alá valo dolgokban is ki mutattya munkálkodását, azért vagyon. hogy 
annál nagyob fényeségel tessék ki az ö örökös hatalma, és hogy ne 
az eszköznek tulajdonittsák az ö kegyelmének, és jóságának tsudáit, 

35 hanem az elsö oknak, és azokért, ditséreteket adgyanak néki, eszerént 
adgya kegyelmének leg nagyob erejét akülsö, és láthato295 jelekben, 

294 <és> oly seminek 
235 l á tha to <dolgokban,> jelekben, 
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a melyek tsak alá valo dolgok magokban, illyenek a szenttségek, ame-
lyeket rendelt az Anyaszent egyházban, eszerént tselekeszik, a szentek 
tetemivel, és aláb valo dolgokal amelyek hozzájok tartoztanak, hogy 
tsudakot tegyen, és hogy meg változtassa atermészetnek rendét, 

5 szent péternek az árnyékja, a keszkenö, vagy a ruha. melyek szent 
[119a:] pál testét érték. eszerént gyogyittyák vala meg abetegeket, 
és üzik vala el az ördögöt még éltekben. act. 5. 15. C. 19. 12. etehát 
a kezdete. annak a tiszteletnek, a melyel vannak a hivek a szentek 
tetemihez, akik az Istennek baráti, akristusnak tagjai, és a szent lélek-

10 nektemplomi. 
K. Ez az aszszony volté valamely háláadásal akristushoz. atölle 

vett jó téteményiért ? 
F Eusébius irja az Anyaszent egyház historiájaban. hogy látta akö 

képet filippi Caesáriában, amelyet ez az aszszony tsináltatot volt 
1J akristus tiszteletire, ebböl láttzik mely régi szokás a kép az Anyaszent 

egyházban. 
K. A kristus miért üzeté ki a sereget kik aholt leány mellet nagy 

zajgásal valának. ? 
F. Meg akará nékünk mutatni hogy ugy nyerjük meg lelkünknek 

20 meg gyogyulását, és meg térésit. hogy ha abbol ki üzzük arendeletlen 
hajlandoságokot, és a földi dolgokhoz valo kivánságokot, a mellyek 
abban rendeletlenségeket okoznak, el kel távoznunk, avilági tolyongo 
seregtöl, a melyek közöt. nehéz az Istenhez térni, ö magát békeség 
Istenének nevezi, azért nem akar. a zürzavar és rendeletlenség közöt 

25 lenni. 
K. Hogy mondhatá azt az ur, hogy a leány nem holt meg tsak 

aluszik. ? 
F Azt akará meg mutatni, hogy ö néki olyan könyü egy halo-[119b:] 

tat fel támasztani, valamint fel ébreszteni valakit álmábol, és hogy az 
30 igazaknak halálok, kezdete aboldog életnek, és álom a testnek, a ki 

nyugszik fel támadásáig,. 
K. Mit tselekedék az ur, midön fel támasztá a leányt? 
F Meg foga néki a kezét, és parantsolá hogy fel kelne, a ki is azonal 

engedelmeskedvén fel kele, az után parantsolá hogy néki enni adná-
3o nak. és járni kezde, epéldáza mind azt, valamit ö tselekszik láthatat-

lan képen. az ollyan bünösben, kit meg akar téríteni, meg illeti belsö 
képen ötet, mindenhato kegyelmének kezével, meg fogja néki kezét 
hogy jó tselekedeteket mivellyen, parantsollya néki hogy fel kelyen, 
avéteknek mélységéböl. és hagya el aroszra vivö alkalmatoságot, 
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és azonal engedelmeskedik. abünös fel kél; és meg mutattya tseleke-
detéböl, hogy életben vagyon., penitentziát tart, az Isten parantsola-
tinak uttyán296 kezd járni, az Isten igéjének kenyerével taplállya ma-
gát, és hová továb jóbban készül ahoz, hogy magát akristusal táp-

5 lálhasa, a szenttségben. 
K. Mitsoda oktatást vehetnek ebböl az iffiu leányok ? 
P Azt hogy mód nélkül igen féllyenek alelki haláltol, és hogy még 

eleinte igen vigyázanak a leg kiseb rosz hajlandoságokra, a mellyek 
lassanként arendeletlenségekben vetik, a midön azoknak eleit nem 

10 veszik, hogy pediglen azokot meg lehesen orvosolni, meg kezdetekkor. 
kel azokot meg sanyargatni, hasonlo képen. avilági hejában297 valosá-
gokhoz valo szeretetet is, amely véghetetlen vétkeket okoz, hogy ha 
az alkalmato-[120a:]ságokot el nem kerülik, amái Évangyéliumban 
lévö leánynak a szüléi akristust házokhoz hiván. imádságokal nyerék 

lo meg fel támadását, apedig keserves dolog, hogy leg gyakortáb az atyák 
és az anyák adgyák leányokot avilági szokásokra, és hejában valo-
ságira, meg ölik öket rosz példájokal, és tanátsokal. 

PÜNKÖSD UTÁN VALO TTTOLSO VASÁRNAPON. 

Imádság 

kérünk uram tégedet, ujisd meg sziveinket, ugy hogy nagyob 
buzgoságal. hozván gyümöltseit abennünk munkálodo kegyelmed-

20 nek, hová továb jobban élhessünk az orvoságokal. mellyeket ate 
jóvoltod enged nékünk. a mi urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál. Coloss. 1. 9. 

Azokáért mi is amely naptol fogva hallottuk, meg nem szününk 
érettetek imádkozni, és könyörgeni, hogy bé töltessetek az ö akarat-
tyának üsmerétivel, minden böltseségel, és lelki értelemel. hogy jár-

296 [Sorvégen:] az Is- [új sor elején:] <(uttyán) ten parantsolatinak 
uttyán 

297 [íráshiba:] hajában valoságokhoz 
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jatok méltán az Istennek mindenekben kedveskedvén,298 minden 
jó tselekedetben, gyümöltsözvén, és nevekedvén, az Isteni tudo-
mányban, minden erövel meg erösittetvén, azö ditsöséges hatalma 
szerént, minden békeséges szenvedésben, és hoszu299 türésben órömel, 

5 hálákot adván az Atya Istennek, ki méltokká tett minket a szentek 
örökségének részesü-[120b:]lésére, avüágoság által, ki meg szaba-
ditot minket a setétség hatalmábol, és által vitt azö szerelmes fiának 
országába. kiben válttságunk vagyon. az ö vére által. a büneinknek 
botsánattya. 

Magyarázat. 

10 K. Mire tanit minket a szent pál példája, szüntelen imádkozik 
ahivekért ? 

F Arra tanit hogy egy pásztornak,300 a ki azon lélektöl vezéreltetik, 
szüntelen valo pásztori szorgalmatoságban kel lenni. az ö reaja 
bizatatot juhokért. akikért kemény számadásal tartozik az utolso 

15 napon. szüntelen kel érettek imádkozni, kérvén az Istentöl abünö-
söknek meg téréseket, és hogy ajókót azokban meg tarttsa mind 
végig 

K Mit kér az Apostol. akolossa béli hiveknek ? 
F Azon kéri az Istent, hogy tölttsebé akarattyának üsméretivel, 

20 adván nékik minden bóltseséget. és lelki értelmet, hogy az Isten301 

elött. méltán visellyék magokot. és hogy mindenekben az ö kedvi-
ben járjanak, valamit az ember tselekszik,302 és valamihez fog. tsak 
amaga akarattyábol, amind néki nem tettzik, mind ötet meg sérti, 
tsak azok üdvezülnek kik azö akarattyát követik, szükséges tehát, 

25 mind magunknak, mind másoknak azt kérni, hogy tölttsön bé aka-
rattyának üsméretivel. és szeretetivel, mivel egész életünk. és üdve-
ségünk azon áll, és azon kivül, tsak a setéttségben kel járnunk. 

[121a:] K. Hogy kel az Isten elöt méltán viselni magunkot? 
F Ugy hogy minden tselekedetünkben tsak arra vigyazunk, hogy 

30 ö néki tessünk. hozván rendünkhöz valo jó tselekedetinknek gyü-

!9S (k) mindenekben kedveskedvén, [Törlés a sor végén.] 
299 [Ékezethiba:] hoszü 
300 pásztornak, [Sor fölötti beszúrással javítva, a csonka: pász, alakból.] 
301 Isten <mel) elött. méltán 
302 [így, a szokottabb: tselekeszik helyett.] 
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möltsét., igyekezvén azon, hogy minden nap nevekedhesünk az Isteni 
szeretetben. és félelemben. 

K. Mit kel tselekedni hogy az Istennek tetzhessünk mindenben ? 
F Szükséges hogy mentek legyünk minden féle halálos vétektöl, 

5 ki irtván magunkbol. arosz kivánságoknak gyükereit. még tsak 
abotsánando vétkekhez sem lévén semmi hajlandoságunk. és azo-
kot el kel kerülni amenyiben az emberi gyarloság azt meg engedi. 

K. Mit kel tselekedni hogy ajó tselekedeteknek gyümöltsit hoz-
hasuk. ? 

10 F A kertészeket kel követni, a kik egész élettyeket abban töltik, 
hogy arosz füvet ki gyomlállyák. és ajót mivellyék, egy keresztyé-
nek, egész életében eszerent kel tselekedni, azon igyekezni hogy arosz 
kivánság meg ne gyükeredzék szivünkben, és hogy a jó fa, minden 
féle jó gyümöltsöt teremttsen. amely nem egyéb hanem az Isteni 

15 szeretet, melyet a szent Lélek hinti szivünkben erre valo nézve. 
szükséges hogy ki ki meg tanullya egészen rendének, és hivatallyá-
nak köteleségit, amelyben az Isten tette, mert a gyümölts tsak anyi-
ban jó. a menyiben illik. kinek kinek rendéhez, vagy hivatallyához, 
példának okáért, más az [121b:] Atyáknak, és az Anyaknak jó tsele-

20 kedetek, más a fiaké, más a gazdagoké, más a szegényeké. más egy 
hivatalban lévöé, más egy különös emberé, mindenik303 fa, amaga 
nemeszerént valo gyümöltsöt hozza, eszerént kel tselekedni. akü-
lömb, külömb féle renden lévöknek is, szükséges hogy ki ki, bé tölt-
tse hivatallyának köteleségit, és azt tsak az Istenre valo nézve mi-

25 vellye, 
K. A jó tselekedeteknek gyümöltsi mi magunktol vannaké ? 
F A vétektöl fogvást az emberi sziv meg lévén romolva, semmi jó 

gyümöltsöt nem hozhat magátol., a rosz fa, jó gyümöltsöt nem terem-
het, mint hogy ajótselekedeteknekgyümöltsiajó fátol jönek, tsak a 

30 szeretettöl is kel azoknak jöni, mivel a fát, atészi jová, a szeretet 
pedig szent János szerént, az Istentöl jö, 1 joa. 4. 7. és szent pál 
szerént, a szent Lélek hinti azt a szivünkben, rom. 5. 5. ne tulajdo-
nittsuk tehát atermészetnek, se erönknek, se munkánknak, ami tsak 
egyedül akegyelemtöl jö, ajó tselekedethez, az akarat, és a munka 

35 kivántatik, szent pál szerént, az Isten tselekeszi bennünk az akara-
tot, és a véghez vitelt, a mint néki tettzik, filep 2. 13. önékie keltehát 
adni aditsöséget, minden jó tselekedetinkért. 

303 min<[ek)denik fa, 
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K. Mitsoda az Isteni tudományban valo nevekedés? 
F Az Apostol. itt, nem tsak aközönséges tudományt érti, hanem a 

szeretettel valo tudományt. ugyan ezen értelemel is mondgya, az 
irás, hogy az Isten üsméri a juhait és ajuhai is üsmérik ötet,azokot 

5 üsméri kik az övéi, azokot pedig [122a:] nem üsméri, kik gonoszságot 
mivelnek, ezen értelemben mondgya szent János, hogy aki azt mond-
gya hogy az Istent üsméri, és meg nem tarttya parantsolatit. az ollyan 
hazug. 1 Joa. 2. 4. ebböl következik. hogy az Isteni tudomanyban 
valo nevekedés nem egyéb, hanem az Isteni szeretetben valo neveke-

10 dés. mentöl inkáb szeretik az Istent, annál inkáb304 üsmérik ötet. 
mert az Isten szeretet lévén. aki ötet szereti, ötet magában. birja, 
ti pedig mondgya az ur, meg üsméritek az ígasságnak305 lelkét, mert nála-
tok marad, és bennetek lészen. joa. 14. 17. titeket pedig barátimnak 
mondottalak, mondgya meg másut. mert mindeneket. melyeket 

15 hallottam az atyámtol. tudtotokra adtam. joa. 15. 15. mentöl inkáb 
nevekedünk az ö szeretetiben, annál inkáb meg üsmérjtik az ö aka-
rattyát, és annál inkáb hiszük az ö titkainak igazságit. 

K. Mit kér még szent pál az Istentöl ahiveknek. 
F Azt kéri nékik hogy tellyesek legyenek erövel. az ö ditsöséges 

20 hatalma szerént., éshogy mindenféle állapottyokban; békeséges türök. 
és örömel valo hószu türök legyenek. kéri azért nékik ezeket ajó 
erköltsököt. mert akik méltán járnak Isten elött. azok. ellenségeket 
tsinálnak magoknak, és szüksegek vagyon az eröre. hogy ellenek 
álhassanak. abékeséges türésre. hogy keresztyéni modon szenved-

25 gyenek, ahoszu türésre. hogy a gonoszért jóval fizesenek. és örömel, 
el hitetvén magokal; hogy az Isten irgalmaságábol. szenvedteti öket. 
és hogy szenvedésünkért. az [122b:] Isten meg koronáz örökös 
nyugodalomal. és ditsöségel. 

K. Mire int minket az utolso szavaiban? 
30 F Arra int hogy adgyunk hálákot az Istennek, az igazságnak, 

világoságáért, a melyel. meg világositot, és azért az ajóságért, a 
melyel. meg szabaditot minket, a setéttségnek hatalmábol. az ördög, 
és avétek szolgálattyábol, által is vitt minket az ö szerelmes fiának 
országában, és méltoká tett minket a szentek örökségének részesü-

35 lésére., ezek mind ollyan nagy és drága kegyelmek. a melyek meg 
érdemlik alázatos hálá adásinkot, és az ö parantsolatinak meg tar-

304 annál inkáb (szere t ) üsmérik 
305 az igasság<(ot)nak 
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tásit, mind enyi irgalmasági után semmitöl ugy nem félhetünk. 
se semmi vétkeseb nem volna, mint ahálá adatlanságunk. de söt 
még mint azö szolgálattyához és üdveségünkhöz valo vigyázat-
lanságunk, azokot a kegyelmeket. akristus nyerte meg nékünk véri-

5 nek ki ontásával 

Évangyélium 
szent Matth. 24. 15. 

Midön azért láttyátok apusztaság utálatoságát. mely meg monda-
tot Daniel profétátol, álván a szent helyen, a ki olvasa érttse, akor 
akik judaéában vannak., fussanak ahegyekre és aki ahéjazaton. 
le ne szállyon, valamit el vinni aházábol. és aki a mezön, viszá ne tér-

10 jen ruhaját el vinni, jaj pedíg a nehezkeseknek, és a szoptatoknak. 
azokban anapokban., imádkozatok pedig hogy ne légyen ati futás-
tok télben, vagy szombaton., mert nagy háboruság lészen akor, 
minémü nem volt világ kezdetitöl fogva adig nem is lészen. és ha meg 
nem rövidittettek volna azok a [123a:] napok, egy ember sem sza-

15 badulna meg, de aválasztattakért meg rövidittettnek azok anapok, 
akor ha ki néktek mondgya, imé it vagyon akristus, vagy amot. 
ne hidgyétek, mert támadnak hamis kristusok, és hamis proféták, 
és nagy jeleket és tsudákot tésznek, ugy hogy tévelygésbe vitesse-
nek (:ha lehet) még a választattak is, imé eleve meg mondottam 

20 néktek, ha azért mondgyák néktek. imé apusztában vagyon, ki ne 
mennyetek, imé rejték helyekben. ne hidgyétek, mert amint a vil-
lámlás ki megyen nap keletröl, és fel tettzik nap nyugotig ugy lészen 
az Ember Fiának el jöveteleis, valahol atest306 lészen., oda gyülnek, 
a sasok is, mindgyárt pedig azok anapok haborusága után, a nap 

25 meg homályosodik. és a hold nem adgya világoságát, és a tsillagok 
le esnek az égböl, és az egek erei meg indulnak, és akor fel tettzik 
az ember Fiának jele az égen. és akor sirnak a földnek minden nem-
zetségi és láttyák az ember Fiát az ég felhöiben jöni nagy hatalommal, 
és felsógel, és elküldi az ö Angyalit trombitával, és nagy szozattal. 

30 és egybe gyüjtik az ö választottit anégy szelekröl, az egek végeitö] 
fogvást,307 azok határiig. a füge fárol pedig tanullyatok308 példát, 
midön immár az ága gyenge lészen. és a levelei ki fokadtak, tudgyá-

306 a test [st — sz-ből javí tva . ] lószen., 
307 fogvást, [f — í)-ből javí tva.] 
308 tanul lyatok [Második a — fölött á thúzo t t vessző.] 
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tok hogy közel vagyon anyár, [123b:] azon képen ti is naidön láttyá-
tok mind ezeket, közel vagyon az ajtokban. bizony mondom néktek, 
hogy el nem mulik enemzettség, mig nem mind ezek meg lésznek, 
az ég, és a309 föld el mulnak. de az én beszédim el nem mulnak. 

Magyarázat 

5 K. Mitsoda a pusztaságnak utálatosága, amelyet meg jövendölt 
Daniel profeta ? 

F A nem más, hanem a jérusálemi templomnak irtoztato képen 
valo meg szeplösitése, amely abban az idöben lett, a melyben azt a 
nyomorult várost, aromaiak. meg vették, és el rontották, mivel sok 

10 számu szabad életü és háboruság szerzö ifiak. a sidó nép közül, akikhez 
sok tolvajok adák magokot, akik zélatoroknak nevezék magokot, 
ezek atemplomban zárkozván, avárost prédállyák vala, és onnét 
oltalmazván magokot mint valamely eröségböl. amidön anép kergette 
öket, és ót anyi gyilkoságot, és tolvajságot miveltenek, hogy aszent 

15 helyben. toval állot avér, és tele volt holt testekel, etehát az a szenttség 
törö utálatoság. amelyért avárosra szálla, az Istennek rettenetes 
boszu allása. és egészen valo el romlása. és veszedelme. atemplom-
nak., avárosnak és az egész judaeanak. 

K Mit jelent ez a pusztaságnak utálatosága ? 
20 F Jelenti a szent dolgoknak., és az egyházi szolgáknak szenttség 

töréseket, mivel az Istennek szenteltetet dolgokal valo vi-[124a:]szá 
élés, a pásztoroknak, és apapoknak rendeletlenségek, okozák anépek-
nek, és az országoknak veszedelmeket, anépek azért szenvednek, 
és azért büntetödnek. mert rend szerént, ök is részesülnek a fellyeb 

25 valoknak rendeletlenségekben. és követik rosz példájokot. az Isten 
illyen pasztorokot ád nékik haragjában. büntetésül az ö vétkekért. 
valamint hogy egy jó pásztor az Isten áldása, és sokaknak üdvesé-
gekre leszen, ellenben egy rosz pásztor igen nagy ostora néki, és sokak-
nak lelki romlásokra lészen. 

30 K Mit kel tselekedni amidön az Isten haragjának illyen nagy 
jeleit láttyuk. ? 

F Ki ki tarthat attol. hogy oka lehet az ollyan nagy nyomoruság-
nak, hálá adatlanságáért, lagyságáért, az Isten kegyelmivel valo viszá 

309 a [Fölötte athúzott vessző.] 
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élésért. és a szenttség törésekért. szükséges azért ollyankor. magun-
kot még jobban meg aláznunk, az ö mindenhato karja alat, és azon 
igyekeznünk,310 hogy fohászkodásinkal, penitentzia tartásinkal, 
meg engesztellyük az ur haragját, és hogy irgalmas tekintetét vesse 

5 reánk, el kel hagyni babiloniát. ne hogy részt vévén vétkeiben. részt 
ne vegyünk büntetésiben, ahegyekre kel szaladni, az az, ki kel kelni 
avilági romlásbol, és eröt kel venni magunkon fellyeb emelkedvén, 
hogy közeleb lehesünk, és követhesük a szent Doktoroknak, és pász-
toroknakpéldájokot, és tanitásokot, a kiket jelentik ahegyek. 

[124b:] K Mit tésznek ezek a szók. aki aház tetején vagyon le ne 
szállyon, valamit el vinni házábol. 

F Ezek azt tészik, hogy ha egyszer azon voltunk hogy avilágot, 
és annak szokásit meg vessük. az után már nom kel ahoz viszá térni, 
el kel szaladnunk agonosztol. és az Istenhez311 kel sietnünk, legyünk 

15 készek az Istenért, és az üdveségért mindent el hagyni, és el veszteni, 
nem kel követnünk a lóth feleségét. nem kel viszá tekéntenünk., ha 
egyszer az ekét kezünkben vettük. sokan akeresztyének közül, kivá-
nyák ugyan az üdveséget, de azt tsak ingyen kivánnyák. leg kiseb 
hasznoknak sem akarnának ellene mondani, a vétekre vivö alkalma-

20 toság el kerülésiért. és el hagyni azt, ami megakadályozhattya üdve-
ségeket. 

K. Mit jelentnek azok az Aszszonyok. kik nyomorultak ha neheze-
sek, vagy szoptatosok lésznek ? 

F Jelentik az olyan sok számu keresztyéneket. kik a világhoz 
25 valo ragaszkodást táplállyák magokban, akik mód nélkül szeretnek 

bizonyos dolgokot, gondolván hogy azok szükségesek, noha ellenkez-
nek az üdveségekel. akik szükségesnek tarttyák a minden féle alkal-
matoságban valo életet, és az emberi tekéntetet, és irtozva szemlé-
hk a magános, és a penitentzia tarto életet. 

30 K Magyarázd meg ezeket aszokot, imádkozatok, hogy ne légyen 
a ti futástok télben vagy szombaton. 

F Az ur arra int, hogy ami szeretetünk se meg ne hüllyön se meg 
ne lankadgyon., hogy se heverésben, se tunyaságban ne [125a:] 

310 [fráshiba:] igekeznünk, 
311 az Isten{tol)hez 
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találtassunk. amidön avilágtol el kel távoznunk. valamely üldözte-
tésért, vagy a midön valamely veszedelmes. kisértetekben esünk, 
mivel akor lészen. leg nagyob szükségünk abuzgo Isteni szeretetre. 
az eröre, és az álhatatos jó erkölcsre. 

5 K. A mit az ur mond hogy nem kel halgatni azokot a kik azt mond-
gyák akristus. itt. vagy amot vagyon. nem ellenkeziké a mint apro-
testánsok tarttyák, a tanitásal., kik a kristusnak az oltári szenttség-
ben valo jelen létit tanittyák? 

F Eppen nem ellenkezik. azzal atanitásal. ezek a szok nem is ille-
10 nek az oltári szenttségre. avilágosan ki tettzik, hogy az üdvezitö 

ezekel a szokal. még elöre akará tudtokra adni ahiveknek, hogy lész-
nek ö utánna ollyan tsalárdok, kik messiásnak neveztetik magokot. 
a mint emeg is történt jérusalem romlása idejében, Titus birodahna 
alat,312 mivel mi nem magunktol mondgyuk az oltári szenttség felöl, 

15 hogy a kristus, it, vagy amot vagyon. hanem akristus maga mondgya, 
ez az én testem. ót vagyon tehát a kristus, az Anyaszent egyház, ezt a 
tanitást, a kristustol magátol vette. és ezt tizen hét saeculumtol fog-
vást tanittya, a tsalárdok, akikröl itt szol az ur, a népel akarják azt 
el hitetni hogy akristus itt, vagy amot vagyon a pusztában. vagy 

20 valamely rejték helyekben, mí pedíg nyilvánságosan mondgyuk, 
és tarttyuk. hogy valahová el terjedet a közönséges Anyaszent egy-
ház. a kristus ót mindenüt vagyon, és minden az ö nevére szentel-
tetet templomokban. [125b: üres] 

[126a:] A SZENTEK INNEPEIN 

SZENT M. MAGDOLNA NAPJAN 

Imádság. 

Oh' Istenünk akinek egyetlen egy Fia fel támadása után leg elöb-
25 ször Maria Magdolnának jelenék meg. adgyad uram. hogy ezen szent-

nek esedezése által, meg láthasuk ate Fiadot ami urunk Jesus kristust 
ate jóbb kezed felöl ülni, kerünk tégedet ami urunk J. k. 

312 alat, ^de) mivel 
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Epistola. 
Cant 3. 2. 

Fel kelék. és meg kerülém avárost,313 a szorosakon. és uttzákon 
keresem, a kit szeret az én lelkem. kerestem ötet és nem találtam. 
reám találának az örizök, kik avárost örzik, láttátoké akit szeret az 
én lelkem. egy kevesé midön meg haladtam volna öket. meg találám 

6 akit szeret az én lelkem., és meg fogám ötet, el sem botsátám. mig nem 
bé viszem ötet az anyám házában. és a szülém kamarájaba.314 

Magyarázat. 

K. Mivégre olvastattya az Anyaszent egyház amái napon. a salamon 
énekét ? 

F Mert szent Magdolna. akinek ma az innepét üllyük, magát meg 
10 külömböztette akristushoz valo buzgo szeretetével, és hogy másut 

nem lehetet volna találni olyan szokot, a melyek ugy a hivek eleiben 
tették volna az ö égö szeretetét, mint ebben az énekben. példának 
ókáért, ezek [126b:] a szók, fel heleh és meg herülöm avárost, a szorosa-
hon, és az uttzáhon, heresem ahit szeret az én lelhem. meg mutattyák 

15 mitsoda szorgalmatoságal kereste a kristust életében, és fel támadása 
után. jó regel fel kelvén akristus koporsojához ment, hogy atestét 
kenetekel meg kenye, és mind addig kereste vala még meg nem jelent 
néki fel támadása után, ugyan ötet is küldé hogy adná tudtokra az 
Apostoloknak fel támadását, ezekböl meg láttyuk. hogy mitsoda 

20 buzgo szeretetben kel lennünk a várost, fel kel járnunk. az az, atemp-
lomokot, ót kel koresnünk az Istent, és az üdveségünket., a szent 
könyveket kel venni, és azokban keresni akristust. a lelkünknek táp-
lálását, és vigasztalását. 

K. Mit tésznek a jegyesnek ezek a szavai, kerestem és meg nem talál-
25 tam ötet? 

F Azt adgyák értésünkre, hogy az Isten nem halgattya meg min-
denkor kérésinket, mindgyárt. mihent hozája folyamodunk, el ha-
laszttya kérésinket meg adni, azért hogy nagyob buzgoságal. és álha-
tatoságal kérjük. 

313 [Az elbeszélő múlt használata Mikes sajátsága; vö. alább jelen időben 
mondja, mint Káldi.] 

314 [mig nem-től a mondat végéig a sorközbe írta.] 
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K. kitsodák azok alelki örizök, kik avárost örzik? 
F Azok alelki pásztorok, akik arra rendeltettek hogy az Anyaszent 

egyházra vigyázanak, és az hiveket igazgassák. a jegyes, az örzök-
töl kérdi, hanem láttáké azt aki szeret, és keres, ugyan alelki örzök-

5 höz is kel folyamodni, hogy töllök meg tanulhasuk atitkokot, és az 
Évangyéliumi tudományokot, ugyan töllök is kel meg tudni azt. 
hogy mikor lehet akristust meg találni, és az, utat, mely az Istenhez 
vezet. 

[127a:] K. Mit kel tselekedni hogy el mondhassuk ajegyesel. meg 
10 fogtam. el sem botsátom ötet. ? 

F Hogy azt el lehesen mondani. szükséges hogy buzgo szeretetün-
kért a kristus jegyesi lehesünk. és oly igen kaptsollyuk magunkot 
aboltseséghez, az igazsághoz. és avalosághoz. hogy szent pál szerént, 
semmi azoktol. el ne vonhasson. nem elég akristust, és az Evangyéli-

15 umát meg fogni. hanem még álhatatoságal. kel hozája ragaszkodni, 
minden kisértetinkben; és szenvedésinkben. ugy hogy valoságal el 
mondhassuk, a jegyesel. el sem botsátom ötet. 

K. Mitsoda az a ház, és az a kamara., a melyben a jegyes akarja 
vinni a vö legényt. ? 

20 F Az, az Anyaszent egyház, a mi Anyánk, a ki mehében fogadot 
minket és szült minket a kereszttség által, az, a mennyei Jerusálem. 
a lelkeknek örökös lako hellyek, a kiknek a bárány lészen férjek. 

Évangyélium 
szent Jan. 20. 11. 

Mária pedig kin áll vala akoporsonál sirván, midön azért sirna, 
le hajla és akoporsoba tekénte. és két Angyalt láta fejér ruhában 

25 ülvén, egyikét afejénél, és a másikát alábainál ahová a Jesus teste 
tétetett vala, mondának néki azok, aszszony állat mit sirsz felelé né-
kik. mert el vitték az én uramat. és nem tudom [127b:] hová tették 
ötet, ezeket midön mondotta volna, hátra fordula és látá Jesust 
állani, és nem tudgya vala hogy Jésus volna. mondá néki Jésus asz-

30 szony állat, mit sirsz ? kit keresz, állitván315 ö hogy kertész volna, mon-
dá néki, uram ha te vitted el ötet, mond meg nékem hová tetted, és 
én el viszem ötet, mondá néki Jésus Maria, fordulván amaz. mondá 

815 [Értsd: alítván] 
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néki Rabboni. mely mesternek mondatik. monda néki Jésus. ne illess 
engem. mert még fel nem mentem az Atyámhoz, meny elpedig az atyám 
fiaihöz. mondgyad nékik, fel megyek az én Atyámhoz, és ati Atyá-
tokhoz. az én Istenemhez, és ati Istenetekhez, el jöve Mária Magdolna. 

5 hirt tévén atanitványoknak, hogy láttam az Urat. és ezeket mon-
dotta nekem. 

Magyarázat 

K A kristus miért jelenék316 meg leg elöbször Maria Magdolnának. 
akinek ahite oly gyengének láttzik lenni ? 

F Mert a szeretet benne nagy vala. és igen ohajtá ötet birni. ö a 
10 szivröl itéli a szót, és nem a szivet a szóról., anyughatatlanság a 

melyben volt, nem nyugodván mind addig még fel nem talállya az 
urat, enékünk nagy példa. és meg mutattya hogy amidön tölle el 
távoztunk avétekért., addig semi békesógünk, se vigasztalásunk 
ne légyen. mig fel nem talállyuk. 

15 K Miképen keresé Maria Magdolna akristust? 
F Siránkozva keresé ötet., kérvén azt, akit kertésznek [128a:] 

álittá317 lenni, hogy mondaná meg, hová tette akristus testét. nem tud-
ván, akristustol tudakozodék. akristusrol. eszerént kel abünösnek 
keresni ötet. fohászkodván, és siránkozván Isten elött. szeretetböl. 

20 valamint magdolna. ahoz kel folyamodnunk aki akristus képit viseli, 
hogy attol meg tanulhassuk miképen kel keresni, és meg tanalniötet. 
ez ollyan kegyelem., amely tsak azoknak adatik meg. akik azt buz-
goságal, ás álhatatoságal keresik mint magdolna. 

K Mire lehet még vigyázni abban abuzgoságban, a melyel keresé 
25 az üdvezitöt? 

F Arra lehet még vigyázni, hogy mitsoda nagy szorgalmatoságban, 
és foglalatoságban vagyon az üdvezitö felöl, nem tekinti az örzököt, 
se az éttzakát. se az Angyalokot, akiket lattya, és akik hozája szol-
nak. a szeretet vezetvén ötet, mas nintsen elméjiben, tsak a meg 

30 feszitetet kristus. enagy példa lehet egy bünös elöt, akinek tsak a meg 
feszitetet kristust kel keresni, fel feszitvén maga, amaga testét,318 ren-
deletlen kivánságival együt. szent pál mondása szerént, kerese ötet 
jó tselekedetivel. jó téteményivel, és minden modon amint arendé-

316 jelenók [Második e — fölött á thúzo t t vessző.] 
317 [A.m. alítá: vél, gondol] 
318 testót, [Szóvégi t — r-ből javí tva. ] 
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hez illik, példának okáért látogassa meg a szegényeket, abetegeket 
azokot vígasztallya,és segittse. a menyiben lehet, az alatta valoit ok-
tassa. inttse, jó tanátsot, és jó példát adgyon mindennek, el fárad-
hatatlan légyen ajó tselekedetekben., a hivatallya szorgalmatoságá-

5 ban; azon pedig oly igen kel ígyekezni hogy ake-[128b:]gyelmet 
viszá nyerhesse, hogy semmi emberi tekéntet,319 se semmi más egyéb 
meg ne gátollya igyekezetiben. 

K. A kristus fel támadása után miért nem jelenék meg mindgyárt 
Mária magdolnának, hanem az után, minek utánna sokat kereste 

10 volna.? 
F Azért hogy azzal inkáb nevekedgyék az ö buzgo kivánsága, 

és hogy az által. érdemeseb légyen bövebb kegyelmet venni, a midön 
meg fogja találni, ugyan ezen okbol is láttzik némelykor, mint ha el 
távoznék töllünk, és tsak magunkra hagyna, azért hogy fel indittsa 

15 bennünk abuzgoságot, meg is akarja probálni hüségünket, és szerete-
tünket. azért hogy sok kérésink után meg talállyuk ötet valammt 
Magdolna, és akor annál nagyob légyen az örömünk, mennél továb 
kerestük. ötet, és mennél nagyob buzgoságal. 

SZENT JAKAB. APOSTOL NAPJÁN 

Imádság 

Szenteld meg, és tarsd meg uram népedet, ugy hogy segitöje lévén 
20 szent Jakab Apostolod, ugy viselhese magát, hogy elötted tessék. és te 

néked szolgálhason. tsendes elmével, kérünk tegedet ami urunk. J. k. 

;, Epistola 
szent pál. 1 Cor. 4. 9. 

Mert vélem hogy az Isten minket leg utolso Apostoloknak muta-
tot, ugy mint halálra valokat, mert tsudaja lettünk a világnak, és 
az Angyaloknak. és az embereknek, mi bolondok vagyunk akris-

2o tusért, ti pedig okosok akristusban, mi erötle-[129a:]nek, ti pedíg 
erösek. ti nemesek, mi pedig nemtelenek, mi ez oráig éhezünk. és 

319 tekéntet , <et,> 
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szomjuhozunk, és mezitelenek vagyunk. és artzul verettetünk. és ide 
s'tová bujdosunk., és munkálkodunk. kezeinkel dolgozván, átkoz-
tatunk., és áldunk, üldözést szenvedünk, és el türjük, káromlattatunk. 
és könyörgünk, mint evilágnak szemeti lettünk, mindenek mosléki 

5 mind ez ideig. nem irom ezeket, hogy meg szégyenittselek titeket, 
hanem ugy mint szerelmes fiaimat intlek., mert ha tiz ezer tanitto-
tok vagyon is akristusban, de nem sok Atyátok, mert akristus Je-
susban, az Evangyélium3M által, én szültelek titeket. 

Magyarázat. 

K Mint kel tselekedni egy egyházi szolgának. a midön szent Jakab 
10 példájára valo nézve nyomoruságokot, és gyalázatokot szenved? 

F Ambár az emberek ellene legyenek is, de nagy hüségel kel hiva-
tallyában el járni, nagy bátorságal, és tsendeségel, a sok gyalázatok., 
és szenvedések közöt is, és igy lészen valamint szent Jakab tiszte-
letire az embereknek, az Angyalok tsudáhii fogják, és az Isten tekin-

15 teni fogja. 
K. Mit tésznek ezek a szok. mi bolondok vagyunk akristusért, 

ti pedig okosak akristusban. ? 
F Ezek a szók meg mutattyák mitsoda külömbség vagyon az 

Évangyéliumi böltseség, és az emberi okoság közöt, az elsö abban 
20 áll, hogy inkáb mindent szenvedgyünk, és el veszesünk, hogy sem 

el mulasuk azt, a mivel Istennek tartozunk, az igazságnak, [129b:] 
és afelebarátunknak, ezt nevezi tehát szent pál, avílági tartás sze-
rént a kristusért valo bolondságnak, mivel avilági emberek nem üsmér-
vén avaloságos jókót, bolondságnak tarttyák el hagyni a földi jokot, 

20 és szenvedni azért, hogy amazokot el ne veszesék. 
K. Miért mondgya szent pál hogy az Apostolok el vetésben. van-

nak,? 
F Mert meg akarja mutatni az Evangyélium szolgainak. hogy a 

kristus magát a féreghez hasonhtván. a kit az emborek lábokal 
30 tapodgyák, szenvedgyék ök is, ha öket meg vetik, az igazságért, 

hogy ha a kristus tanitványi akarnak lenni. 
K. A gyalázat, és averésen kivül. mit szenvednek vala még az 

Apostolok az ö szolgálattyokban. ? 

320 Evangyélium [a — fölött áthúzott vessző.] 
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F Az éhséget, szomjuságot, és amezitelenséget szenvedik vala, 
szent pál kezeivel dolgozván nagy fáradságal keresi vala mind azt, 
ami szükséges volt az élethez, ez apélda kárhoztattya,321 atunya, 
kevély, és pompával valo élettyeket azoknak, kik avilág szerént élnek, 

5 és az ollyan egyházi szolgákot, kik a szegények joszágibol hizlal-
lyák magokot, semmi hasznot nem tévén az Anyaszent egyháznak, 
mind ezek után, az Apostolokot, mind átkozák, mind üldözik vala 
mindenüt, ugyan ezért is kellene pirulni azoknak, kik nem Apostoli 
fáradságal, és türésel élnek a szegények joszágibol, de söt még azt, 

10 a kényes életre fordittyák. 
[130a:] K. Miképpen bánnak vala az Apostolokal. 
F Ugy tekéntik vala öket valamint a szemetet, a melyet ki hányák 

az uttzára, ebböl azt láttyuk, hogy azok kik részesülni akarnak az 
Apostolok boldogságában. ugy munkálodván valamint ök, azt vár-

15 hattyák, hogy vélek is ugy bánnak valamint amazokal. bántanak 
K. Mitsoda elmével mondá mind ezeket szent pál. a322 korintus 

béli hiveknek, ? 
F A szemekre akará hánni az ö hozzaja valo kevés buzgoságokot. 

és szereteteket., azt fogadgya323 mind azon által nékik, hogy ha ugy 
20 szol is hozájok, de azt nem azért tselekeszi hogy nékik gyalázatot 

akarna okozni, hanem azért hogy köteleségekre inttse. valamint 
az atya inti a fiát szeretettel, ezen324 példával, arra tanittya apászto-
rokot, hogy mindenkor kegyes szeretettel. elegyittsék meg az inté-
seket,, a mellyeket tartoznak adni azoknak, kik gondviselések alat 

25 vannak, tudni kel meg egyeztetni akegyeséget. a keménységel. 

Évangyélium 
szent matth 20. 20. 

Akkor hozája mene a Zaebedaeus fiainak annya a fiaival. imádván 
és kérvén valamit tölle. ki mondá néki mit akarsz, mondá néki, 
mondgyad hogy üllyön az én két fiam. egyik ate jobbodra, és egyik 
ate ba-[130b:]lodra, ate országodban, felelvén pedig Jesus mondá, 

30 nem tudgyátok mit kértek, meg ihattyátoké apohárt, amelyet én 

321 kárhoztattya, <k.) atunya, kevély, 
322 a [Beszúrás.] 
323 fo<(gfe) [?]gadgya [Javítás a törlés fölött.] 
324 ^en) ezen példával, 
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meg iszom. felelék néki, meg ihattyuk. mondá nékik, az én325 pohá-
romot meg iszátok ugyan, az én jobbomra ülni pedig. vagy balomra. 
nem enyim hogy néktek adgyam. hanem akinek készitetett az Atyám-
tól. 

Magyarázat 

5 K. Szent Jakab, és szent János mitsoda elmével kéreték azAnyo-
kal az urtol akét elsö helyt. az országában? 

F A nagyra vágyásnak elméje vezeti vala még öket. tsak atisz-
teletröl, és az elö menetelröl gondolkodának. ollyankor is amidön 
nékik a keresztról, és a szenvedésröl beszéle, ugy tekéntik vala 

10 még akristus uralkodását, valamint gondolkodnak vala az iránt. 
avilág szeretö sidok, akik azt várták hogy a Messiás ugy fog a föl-
dön uralkodni valamint atöbb királyok. és hogy az ö birodalmok 
alá fogja vetni326 az egész nemzeteket, illyen értelemel magyarázák 
vala az igéreteket, és a jövendöléseket, ebben sok számu világi keresz-

15 tyéneket példáztak, akik is nem gondolván azt meg hogy az ur az 
Evangyóliumában nékünk tsak lelki jókót és örökös jutalmakot igér, 
és atanitványit durva, és szenvedö életre inti, ök pedig tsak a kényes 
életet, az elö menetelt, és amagok hasznokot keresik. 

[131a:] K. Az ur miért engedé meg az Apostoliban ezt a fogyat-
20 kozást? 

F Meg engedé azért, hogy meg mutatná nékünk ö bennek, hogy 
az ember mi légyen tsak magátol., és hogy mi is el türjük a mások 
gyengeségit, remélvén. hogy még az, az Isten kegyelme által, üdve-
ségekre szolgálhat. 

25 K. Miért engedé azt meg hogy ennek akét Apostolnak az annyok, 
ollyan nagyra vágyó dolgot kérjen tölle ? 

F Meg akará mutatni hogy ennek az Aszszonynak szándékában 
miteoda ellenkezö vagyon az ö Évangyéliumával, az ollyan Atyák-
nak, és anyáknak szándekjok, kik az elö meneteiért, és a haszonért 

30 minden féle modon azon igyekeznek hogy agyermekeknek joszágo-
kot, tiszttségeket. és egyházi méltoságokot szerezenek, de az ur. 
mind más képen itéle azö gondolattyokrol, mondván. nem tudgyá-
tok mit kivántok. 

325 az én <[pobl) [1?] poháromot 
326 vetni [e — fölótt á thúzo t t vessző.] 
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K. Miért mondá az ur atanitványinak hogy nem tudgyák mit 
kivánnak. ? 

F Mert ök azt gondolák, hogy az ö országa földi ország volna, a ju-
talmat. még az érdem elöt akarák meg nyerni, a gyözedelmet aviasko-

5 dás327 elött, azért is kérdé töllök hameg ihattyáké apohárt, amelyet 
ö meg fogja inya, akereszten valo halála által, aszenvedesre inté 
öket. meg akarván azal mutatni. hogy az ö országa. nem ollyan féle 
ország volna. amint ök gondollyák. és hogy tsak anyihan részesül-
nek az ö országában, amenyiben. részt vesznek szenvedésiben, az 

10 után mon-[131b:]dá nékik, hogy amely helyeket kérnek. tsak azoké, 
akiknek az ö Attya fogja adni. 

K Mitsoda indulatbol, kezdének boszonkodni az Apostolok ezen 
két atyafi ellen? 

F A nagyra vagyás. és az irigység vivé öket arra, nehezen ésvén 
15 nékik a más kettönek kérések, ezért is vetekedének gyakorta egy más 

közöt, az elsöségen., tanullyuk meg ebböl apéldábol, hogy vigya-
zunk szivünk indulattyára, és ne tsak amagunk elö menetelét ke-
resük. hanem még amások elömeneteleket se gátollyuk meg. és ne 
irigyellyük ha másokot elönkben tesznek. 

20 K. Miképen feddé meg az ur az ö nagyra vágyásokot? 
F Arra oktatá öket, hogy az ö országában; tsak az alázatoságal 

lehet bé menni, éshogy amely hatalmat ád nekik. a lelkek igazgatá-
sára., nem arra tzéloz, hogy azokon uralkodgyanak., se hogy azokon 
hatalmaskodgyanak, valamint a földi királyok. a népeken, hanem hogy 

25 hasznokra legyenek az alattok valojoknak, és hogy azoknak. üdve-
ségeket keresék. minden tehettségekel. az után ezel fejezé bé, hogy 
aki elsö, és nagyob akar lenni az ö országában, a mely az Anyaszent 
egyház, leg aláb valo, és szolgája légyen atöbbinek, mind ezekböl 
ki tettzik. hogy nem az elsö helyt kel keresni, hanem az utolsora kel 
vagym. 

[132a:] UR SZINE VÁLTOZÁSA N A P J Á N 

Imádság 

oh Istenünk aki egyetlen egy fiadnak ditsöségesen valo szine vál-
tozásakor, meg bizonyitottad ahitnek titkait, az ö törvény béli szen-
teknek bizonysági által, és aki meg mutattad oly tsudálatosan a fiak-

327 aviaskodás [s — be tű t (hosszú J") utólag szúrta be: a és k közé.] 
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nak fogadot fiuságit. a fónyes felhökböl valo szózat által. enged meg 
nékünk jó voltodbol. hogy örökös társai lehesünk annak. az örökös 
ditsöség királyának, és hogy részesülhesünk azon ditsöségben. ami 
nrunk.328 J. k. 

Epístola. 
Szent Peter. 2 lev 1. 16 

5 Mert nem mesterséges meséket követvén. adtuk néktek tudtokra. 
ami urunk Jesus kristusnak erejét. és jelen létét, hanem látoi lévén 
az ö Felséges voltának., mert az Atya Istentöl tiszteletet vett. és 
ditsöséget. illyen szozat jövén alá hozzája. anagyságos ditsöségtöl. 
Ez az én szerelmes Fiam kiben nékem kedvem tölt, ötet halgassátok, 

10 és ezt az égböl adatot szozatot, mi hallottuk, mikor ö véle volnánk 
aszent hegyen, és aprofétáknak erösb beszéde vagyon nálunk, melyre 
figyelmezvén. jól tselekesztek, mint ahomályos helyen vilagoskodo 
szövétnekre, mig a nap meg világosodgyék. és ahajnal tsilag. fel 
támadgyon sziveitekben. 

[132b:] Magyarázat 

15 K. Mikeppen kel tekéntenünk akristus szine320 változását. ? 
F Mint az ö hatalmának ditsöséges erejét., és ugy mint formáját. 

az ö fel támadása után valo létének, ezért is akará, hogy ezen titkon 
három bizonyság lenne jelen; hogy arrol bizonyságot tennének az 
egész világon, azok pedig valának, Péter, Jakab, és János. hogy ezek 

20 inkáb az elméjekre adhassák az után az embereknek azt a boldogsá-
got, amely igéretben vagyon azoknak, kik fel támadnak akristusal., 
minek utánna szenvedtenek volna ö véle. 

K. Miért akará hogy gyaláztatásának és halálának anyi bizonysági 
lennének,330 ditsöségének pedig tsak hármat akara hogy legyenek. ? 

23 F Meg akará nékünk mutatni, hogy az ö gyaláztatásának, és szen-
vedésének példája. nékünk sokal hasznosab, és szükségeseb ez élet-
ben. mint sem az ö ditsöséges voltának látása. mert mi még természet 
szerént is szeretnök ötet ditsöségében kisérni. és örömest el monda-

328 urk. 
329 szine <(vl)> változását . ? 
330 lennének, [szóvégi n — fc-ból javí tva . ] 
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nok szent péterel; jó itt lennünk de ellenben, minden indulatunk, és 
hajlandoságunk, irtozik a szenvedéstöl, ugyan ezen okbol. többet 
harmintz esztendönél. az alatson rendben töltvén, aditsöségben pedig 
tsak egy nehány szem pillantásig mutatá magát., ami szenvedé-

5 sünk. tsak ez életben331 valo ideig tart, a mely rövid, de [133a:] 
az örökké valo ditsöséget örökösön fogjuk birni, itt kel tehát azt meg 
érdemelni, akereszt, és a szenvedés által, és várnunk a jutalmat. 
szükséges vala azért hogy nékünk arra példát mutasson a maga sze-
mélyében. és kegyelmet nyerjen halando életében. 

10 K. Mit foglal magában abizonyság tétel, amelyet tett felölle az 
Attya, szine változásakor ? 

F A vallásnak három fö nagy igazságit foglallya magában. az elsö 
a, hogy ö az Istennek Fia, a második. hogy az Attya. egyedül ötet 
szereti. és mindent tsak ö benne, és ö általa szeret. aharmadika. hogy 

15 ö, az az. egyedül valo mester. akit halgatnunk kel, és hogy az Attya. 
azért küldötte el hogy minket oktasson., és az üdveségre tanittson, 
mint hogy ö az Istennek Fia, tartozunk ötet imádni, és néki szentelni 
szivünknek minden indulatit, és minden tselekedetit, mivel az Attya 
tsak ötet szereti. tartozunk mi is tsak ötet szeretni, és az Istent, 

20 imádni szeretni ö benne, és ö általa. mivel hogy ö, az az egyedül 
valo mester. akit halgatnunk kel. nem kel tehát többé halgatnunk 
se a testet, se avért, se a világot. se az ollyan embereket, a kik új 
dolgokot tanitanak, nem lehet azért menttségek azoknak, kik az 
ollyan hamis doktorokot332 halgattyák., kik emberi tudományt és a 

25 magok, találásit tanittyák és azokot ugy tanittyák, mint ha az Anya-
szent egyház tanitása volna, aki mást nem tanyit, hanem amit vett 
az ö örökós mesterétöl, hogy tanittsa, ugyan [133b:] tsak egyedül. 
az ö tanittását is kel halgatni, mivel maga mondgya akristus. hogy aki 
az Anyaszent egyházat halgattya, ötet magát halgattya, 

30 K. Mit tanulhatunk még a mái lettzkének utolso szavaibol, ? 
F Azt tanulhattyuk. hogy életünknek. és hitünknek valoságos 

szabot rende nem más. hanem az Isten igeje, melyet az Anyaszent 
egyház ád elönkben, aki is annak magyarázoja, és aki szent Péter 
szerént ollyan lámpás, mely a setettségben világosit. mivel ez életben 

35 ugy járunk mint a setéttségben, és szükségünk vagyon ollyan valo-
ságos világoságra, mely minket meg világosittson, más világoság 

331 életben [t — <jf-ből javí tva . ] 
332 doktorokot [d — k-ból javí tva . ] 
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pedig nintsen. hanem azok az Isteni igék, mellyek a profétiákban, 
az Évangyéliümban, és az Apostolok irásiban vannak, járjunktehát 
ennek alámpásnak világánál. mind addig valamég anap nem világo-
sit. és a reggeli tsilag fel nem kél szivünkben, tudni illik, valamég 

5 akristus meg nem jelenik fényeségében, és ditsöségében. és bé nem 
tölti sziveinket világoságával., mivel akoron nem lészen már többé 
se árnyék. se setéttség, se irás, se hit, hanem ötet egészen meg fogjuk 
látni. 

[134a:] Évangyélium. 
szent Matth. 17. 1. 

Es hat nap után melléje vévé Jesus pétert, jakabot, és Jánost, 
15 annak öttsét, és vivé öket egy magos hegyre külön, és szinében el 

változek elöttök és fénylék az ortzája mint anap. aruhái pedig fejé-
rel lónek mint ahó, és imé meg jelenének nékik mojses és Illyés szol-
ván véle,333 felelvén pedig péter mondá Jésusnak, uram jó nékünk 
it lennünk ha akarod tsinállyunk itt három hajlékot, néked egyet, 

15 Mojsesnek egyet. Ulyésnek egyet, meg ö szolván. imé fényes köd 
árnyékozá meg öket, és imé szozat aködböl. mondván, Ez az én 
szerelmes Fiam, kiben nékem jól kedvem tölt, ötet halgassátok, és 
halván atanitványok. ortzájokra borulának. és meg félemlének. és 
hozzájok mene Jesus. és illeté öket, és mondá nékik. kellyetek fel. 

20 és ne féllyetek, fel emelvén pedig az ö szemeket. senkit nem látá-
nak, hanem tsak egyedül Jesust, és alá jövén azok ahegyról, parant-
solá nékik Jésus, mondván. senkinek ne mondgyátok alátást, mig 
az Ember Fia halottaibol fel nem támad. 

[134b:] Magyarázat 

K. Miképpen lett meg akristus szine változása? 
25 F Az Imádsága közben. anapnál fényesebbé lett az ö ortzája, 

ahonál fejérebbé az ö köntöse. az ö Isteni ditsösége meg hatván tes-
tét, és ruháját, külsö képen is ki mutatta magát, ezt a ditsöséget, 
és fényeséget. tsak kevés ideig mutatá ki, az ö halando életében, 
söt még fel támadása után is, még eföldön marada, el fedezé minden-

333 v é l e , <k,> 
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kor az ö emberséginek fedelével. mert ahalando, és vétkes emberek 
méltatlanok valának arra, hogy ötet lássák. az ö ditsöséges álla-
pottyában, azt is meg akará nékünk mutatni. hogy tsak az alatson, 
és az alázatos állapotot kel keresnünk. ez életben; és elkel kerulnünk 

5 mind azt, valami mások elött, fel magasztalhatná, és nevelhetné ke-
vélységünket, és nagyra vágyásunkot. 

K Miért akará az ur meg mutatni abban afényeségben magát, ? 
F 1 Hogy meg mutassa nékünk még elöre aditsöséges testeknek 

fényeségit. valamint meg mutatta azok könyüségit, amidön avizen 
10 jára. és valamint meg mutatá azoknak hathatosagit, amidön ako-

porsobol ki mene. noha a kö rajta vala, és amidön az Apostoloknak 
meg jelenék aházban, noha bé zárva vala, 2 azért, hogy [135a:] 
arrol aditsöséges állapotrol valo gondolat, areménség, a melyre 
hivatattunk, amás életben, meg enyhittse eföldön valo szenvedé-

lo sinket. és nyomoruságinkot. 
K. Miért hogy Mojses és Illyés jelenének meg ahegyen akristu-

sal. és nem mások az igazak közül? 
F Meg akará az ur mutatni nékünk. hogy a törvény mellyet Moj-

ses adot ki, és a proféták. akiket jelentette Illyés. tsak akristust334 

20 tekéntették, és ö rolla tettek bizonyságot, és tsak ötet is kel halgatni, 
atörvény. és aj övendölesek, tsak arra valok valának, hogy ö rolla 
bizonyságot tegyenek. és ötet meg igérjék. a figuraknak. homá-
Jyosági alat, de a kristus el jövén maga hogy azokot bé tölttse. azok-
nak el kelleték mulni. és tünni. valamint hogy Mojses, és Illyes. meg 

20 jelenvén,. és beszélgetvén véle. halálárol. tsak hamar el tünének. 
és egyedül hagyák a kristust, az Apostolival., akik ennek adolognak 
bizonysági lévén. ki nyilatkoztaták az egész világon. az uj törvény-
nek predikálásával. 

K. Miért kiványa vala szent péter ahegyen maradni akristusal. 
30 F Nem tudta mit kivánt, mondgya az irás, ahartz elött kiváná 

el venni akoronát, és a munka elött, ajutalmat. eb-[135b:]ben ö 
sok számu keresztyéneket példázot, akik is szeretvén az életet, és 
annak kedveségit., mindenkor az életben akarnának maradni ha 
lehetne, akiktsak azon igyekeznek. hogy it lehesenek boldogságban., 

3o és akik a szam ki vetésnek helyét hazájoká akarnák tenni, ezért is 
rekesztetnek ki a valoságos Mennyei hazábol; sok koresztyének akar-
nák követni a kristust a Thábor hegyére, de igen kevesen vannak 

334 akristust ^tekent) tekéntették, [{tekent): <(jelen)-ből javítva.] 
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ollyanok, kik a kálvaria hogyére kövesék, igen kivánnák a ditsöséges 
kristusnak tani tványi lenni, de nem akarnak tani tványí lenni ugyan 
azon kristusnak ki szenvedet a kereszt fán, és meg holt. a Menyei 
ditsöséget kivánnák, t sak a ne telnék valamely szenvedésben. 

SZENT LÖRINTZ. MARTYR NAPJÁN 

Imádság. 

Oh' Minden hato Is tenünk kérünk tégedet, adgyad azt az eröt né-
künk, hogy rosz kivánsaginknak tüzét el olthassuk, mivel aboldog 
lörintznek testi kinyaiban, azt a kegyelmedet ad tad . hogy azokot 
meg gyözhesse, ami u runk J. k 

Epistola. 
szent pál 2 Cor. 9. 6. 

Azt mondom pedig. aki szüken vet t , szüken is arat , és aki áldáso-
10 kal vet, áldasokal is arat . ki ki mind amint el tekéllette szivében, 

nem szomoruságbol., vagy kételenségböl, mert jó kedvü adakozot 
szeret az Isten, hatalmas [136a:] pedíg az Is ten minden malasztot 
meg böviteni ti bennetek, hogy mindenekben mindenkor minden 
elégségtek. legyen, bövolkodgyetek minden jó tétemenyre, amint 

15 irva vagyon, osztogatot, a szegényeknek adot, az ö ígazsága meg 
marad örökkön örökké, aki pedig magot ád avotöknek., kenyeret 
is ád az eledelre, és meg sokasittya at i magotokot. és meg öregbitti 
ati igazságtok veteményinek335 nevekedesit.. 

Magyarázat 

K. Mit ért szent pál ezeken a szokon, vetni, és aratni . ? 
20 F A vetésen érti az alamisnalkodást., és az aratáson. a jutalmat,3 3 6 

aki vet. ugy tet tzik mint ha el vesztené abuzáját, de az aratásnak 
idejében, harmintzat , ha tvan t . száz magot veszen egyért, az Évan-

335 veteményinek [v — n-ből javí tva . ] 
336 [Elírás; sorvégen:] a [új sor elején:] ta lmat . 
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gyélium mondása szerént, hasonlo képen aki alamisnát ád, atesti 
szemnek ugy láttzik mint ha el vesztené joszágát. mivel ollyanok-
nak adgya, akik viszá nem adhattyák. de amit a szegényeknek ád, 
akristusnak adgya, aki meg igérte. hogy ahelyet száz anyit ád viszá 

5 még evilágon. a másikán pedig. még sokal többet, ebben az életben. 
akegyelemnek jovait adgya. a melyek szászorta drágábbak a világi 
jóknál, a melyeket el veszttyük egy szem-[136b:]pillantás alat, és a más 
életben, az Isten magát adgya nékünk hogy birjuk. és olyan boldog 
örök életet. a mely drágáb az egész világnál. aki nem vet. nem arat. 

10 és aki alamisnát nem ád. noha adhatna, az ollyannak nem lészen 
része a fellyeb meg mondot jokban; az Anyaszent egyház azért ol-
vastattya a mai Innepen ezt a letzkét. a melyben láttyuk, hogy tar-
tozunk meg segiteni a szegényeket, mert ennek a nagy Martyrnak 
kezében lévén ahivek alamisnái, és az Anyaszent egyház kintse, 

15 melyek a szegények örökségi, ö azokot nagy böségel osztogattya 
vala nékik. 

K. Hány féle lehet az alamisnálkodás ? 
F Lehet három féle, akét szinüeké. a fel keresztyéneké. és a valo-

ságos keresztyéneké, az elsök adnak ugyan., de mint egy kételen. 
20 és eröszakal., azt akarják, hogy adakozoknak tartassanak, a máso-

dik renden valok, adnak de keveset, és nehezen, és tsak emberi tekin-
tetért, aharmadik renden lévök valamint vala a mái szent Diaconus, 
örömel. és böségel hintik jovokat a szegényekre, el hitetvén magokal, 
hogy a kristusnak adgyák, alamisnájokot, az elsöket az Isten el 

25 szenvedi és gyülölségel tekénti, a második renden lévöket, kegye-
ségel tekenti, anyiban hogy jót tselekesznek, tsak azon igyekezenek, 
hogy tekélletesebbek legyenek, aharmadik337 ren-[137a:]den lévö-
ket szeretettel tekénti, és reájok hinti, kegyelmének és ditsöségének 
gazdagságit. 

30 K. Mit kel tselekedni. egy pásztornak szent lörintz példájára, a 
midön sok szegényeket kel segiteni. ? 

F Tellyes szeretettel kel azokot segiteni. az egyházi jószágokbol., 
melyek keze338 közöt vannak, tsak épen anyit tartván meg magának 
azokbol,. a mi szükséges a szent Atyák tanitási szerént. hogy ha 

35 pedig akeze közöt valo joszág nem volna elegendö, folyamodgyék a 
szegények Attyához., és imádkozék érettek. hogy minden napi kenye-

337 aharmadik <le> renden lévöket 
338 keze{k> közöt 
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ret nyerhesen nekik, azonban inttse a gazdagokot. arra, hogy a szegé-
nyeket segittsék meg annak nevében, a kinek tagjai a szegények, 
hogy ha339 pedig az ollyanok ötet nem halgattyák. azon meg ne üt-
közék, ha nem tsendeségel hagya a mindenhato Isten rendelésire. 

5 a kinek könyü leszen, a midön ö akarja, adakozo szivet340 adni azok-
ban. kiknek jószágok lévén. a szegényeket meg segittsék. legyünk 
pedig bizonyosok abban, hogy tsak azok vannak fogyatkozásban 
ez életben., akiknek anyi hitek nintsen, hogy magokot a földi jóktol 
el vonnyák, se bizodalmok, a szükségek iránt valo tápláltatásra. 

10 se felebaráti szeretetek., hogy a kevésböl is részesittsék a szegénye-
ket, se reménségek az örökös jóknak igéreti iránt. 

[137b:] K. Mit tanulhatunk amái letzkének az utolso szavaibol. ? 
F Azt tanulhattyuk, hogy azok. akik aszegényeket szeretik, négy 

féle alamisnát vesznek Istentöl, minden nap. eledelt, annak idejé-
15 ben minden féle magot, minden esztendöben böségel valo bé341 

takaritását, minden féle földi gyümöltsnek, minden idöben, és min-
den orában, az igazságnak, és ajó erköltsnek. gyümöltseit. meg kel 
tehát azt tekénteniek, hogy tsak azt adgyák a szegényeknek, amit 
az Istentöl vettek, és attol nem tarthatnak. hogy szükségben, esse-

20 nek, mivel rend szerént sokal többet vesznek, mint adnak, de ami342 

leg drágáb, ahogy, böségel valo kegyelmét veszik evilágon. és amá-
sikában, az örökös ditsöséget. 

Évangyélium 
szent jan. 12. 24. 

Bizony bizony mondom néktek, ha a buza mag a földben esvén 
meg nem hal, tsak maga marad, ha pedig meg hal, sok gyümölt-

25 söt hoz, aki alelkét szereti, el veszti azt, és aki alelkét gyülöli, evüá-
gon, az örök életre, meg örzi azt, ha ki nékem szolgál, engem köve-
sen., és ahol én vagyok. ót lészen az én szolgám is, ha ki nékem szol-
gál, meg tiszteli azt. az én343 Atyám, most az én lelkem meg háboro-
dot. és mit mondgyak. Atyám szabadits meg engem ez orátol fogva. 

339 ha [Beszúrás.] 
340 szivet [s javítva i-ből.] 
341 bé [Beszúrás.] 
342 mag [a—e-ből javítva.] 
343 az én (szolgám,) Atyám, 
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de azért jöttem ez [138a:] orára. Atyám Ditsöisd meg ate nevedet. 
szozat jöve azért az égböl Mog is ditsoitettem. és ismég meg ditsö-
item. a sereg azért mely ót áll vala. és hallotta vala, azt mondgya 
vala. hogy meny dörgés lett volna, egyebek mondgyák vala. Angyal 

5 szollot néki, felele Jésus és mondá, nemérettem jött eszozat., hanem 
ti érettetek. most vagyon evilág itéleti. most evilág fejedelme ki vette-
tik, és én ha fel magasztaltatom, a földtöl, mindeneket magamhoz 
vonszok, ezt pedig mondgya vala, jelentvén mi némü halálal halna 
meg, felelé néki a sereg, mi azt hallottuk a törvényböl, hogy a kris-

10 tus meg marad mind örókké, és mint mondod te, szükség fel magasz-
taltatni az ember fiának, kitsoda ez az Bmbernek Fia, mondá azért nékik 
Jesus, még egy kevesé avilágoság ti veletek vagyon. járjatok mig 
világoságtok vagyon. hogy a setóttség titeket elne lepjen. és aki 
a setettségben jár, nem tudgya hová mégyen. amig világoságtok 

15 vagyon, hídgyetek avilágoságban. hogy a világoság fiai legyetek., 
ezeket szollá Jésus. és el mene, és el rejté magát elöttök. 

[138b:] Magyarázat 

K. Mit kel érteni abuza magon, amely gyümöltsöt nem terem ha 
meg nem hal, de amely sokat teremt, ha meg holt. 

F A kristus maga magát hasonlittya abuza maghoz. valamint hogy 
20 szükséges abuza magot el vetni, és a földben el takarni, hogy ót 

meg halyon, meg fogonnyék, és gyümöltsöt hozon., ugy a kristus 
is a világ meg térése által valo gyümöltsöt az iitán hozta, minekutánna 
meg holt, ésel temettetet volna.ugyan akor is láttyuk abuza magnak 
véghetetlen el szaporodását, az egész világra minden népekre, és 

2o számlálhatatlan meg téréseket munkálodni, akristus azt is akarja 
nékünk meg mutatni ezen hasonlitás által, hogy az egyházi szolgai, 
akik ötet nagyob tekélleteségel tartoznak követni, semmi állando 
gyümöltsöt nem hozhatnak szolgálattyában hogy ha tsak meg nem 
halnak a véteknek, avilágnak, és magoknak, és hogy ha tsak a szent 

30 léleknek segittségivel meg nem fojttyák magokban az ó embernek 
rosz kivánságit, és hajlandoságit, hiveknek is kel ezen igyekezni. 
mivel aki azt akarja hogy böséges aratása lehesen az örökké valo-
ságban, azon kel lenni, hogy magában meg fojttsa a magához valo 
szeretetet, akevélységet, nagyra vágyást, ahivalkodást. fösvénysé-

35 get, és atöbb rosz kivánságokot, és a szent Lélek [139a:] szerént 
éllyen, amag tsak magában marad, és gyümöltsöt nem hoz, hogy ha 
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tsak elsöben meg nem rothad, és hogy ha a magon lévö hartyátska. 
le nem esik, hogy ki tzirázhassék, igy hasonlo képen., egy, egyházi 
szolga. egy keresztyén, hasznára nem lehet se magának. se mások-
nak, se gyümöltsöt nem hozhat. az üdveségre, hogy ha a szivet, ki 

5 nem vetkezteti vétkes szokásibol, és rosz kivánságibol. ugy hogy az 
örök életnek tzirája, aki is a szent Lélek, abban az után, jó tseleke-
deteket mivelhesen. 

K. Magyarázd meg nékünk ezeket a szókót. aki az életét szereti. 
el veszti azt? 

10 F Ezek azt tészik, hogy az ollyan. aki atestét, amaga alkalmatosá-
git, kedve bétöltésit, tsendeségit, szereti, aki el kerüli mind azt. valami 
ellenkezik rosz kivánságival, aki semmit nem akar szenvedni. se ma-
gán valami eröt venni, az ollyan örökösön el veszti magát, és boldog-
talanná lészen, ellenben pedig. aki magát meg gyözi. mind ezeknek 

Jo ellene mond, akeresztet szereti. magát meg aláza, az Istenért, az 
igazságért, és az üdveségiért, az illyen nem hogy valamit el vesz-
tene. ha az életét el vesztenéis, de magának örök életet szerez, vala-
mit az Istenért el vesztünk, annak száz annyi jutalma evilágon és a 
másikában. az örök ditsöség. 

[139b:] K. A kristus lelke miért háborodék meg. az ö halálának 
közelgetésire valo nézve. 

F A nem tsak azért volt hogy nékünk meg mutassa, hogy a mi 
ditsöségünkért meg kelleték magát alázni. gyengeségünket fel 
venni, félelemben. és háborodásbanlenni, hanem, hogy mégmegvigasz-

20 tallya azokot, félelemben, és haborodásban esnek, valamely vcsze-
delmes betegségkor, vagy nagy inségben eséskor. példát akara adni. 
hogy azokot az indulatokot meg gyözük, vagy leg aláb azokot béke-
ségel szenvedgyék. értésünkre adván, hogy az ollyan félelmek nem 
vétkesek. hogy ha magunkot el nem hadgyuk, és ha az Isten ren-

30 delése alá ajánlyuk, és ha ö reája valo nézve, miis az Isten akarattyára 
hadgyuk magunkot,344 bizodalomal. fel vévén magára az emberi 
gyengeségeket, meg akará egyszers mind bizonyitani. az Anyaszent 
egyházának, avaloságos meg testesülésit, és Emberségét, és hogy 
meg gyöze az ollyan eretnekeket. kik azt tanitották, hogy tsak külsö 

35 képen, valo, és nem valoságos emberi teste volt. 

344 magunkot , <(és ha ö reája) bizodalomal. 
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NAGY B ASZSZONY N A P j A N 

Imádság. 

Kérünk uram tégedet. botsásd meg szolgaidnak vétkeket, mert 
nem tetzhetvén néked tselekedetinknek érdemiért. ate Eiad a mi 
urunknak Annya esedezvén érettünk, nyerje meg üdveségünket, 
kérünk tégedet ami urunk. J. k. 

[140a:] Epistola. 
Eccli. 24. 14. 

5 Kezdettöl fogva. és az idök elött teremtettem, és mind ajövendö 
világig meg nem szünöm. és a szent lako helyben. elötte szolgáltam. 
és igy sionban meg erösitettem, és a meg szentelt városban hasonio 
képen meg nyugodtam. és Jérusálemben az én hatalmom. és meg 
gyükereztem a betsülletes nép közöt, és az én Istenem részében az 

10 ö öröksége, és a szenteknek tellyes voltában az én lakásom. mind a 
tzedrus, alibanuson fel magasztaltattam. és mint a Cyprus a Sion 
hegyén. mint a pálma fel magasztaltattam kadesben. és mint a rosa 
plántálása jerikoban. mint a szép olaj fa. a mezökön, és mint a plá-
tanus fa fel magasztaltattam a viz mellet az uttzákon. mint a fa héj, 

15 s'a szépen illatozo balsamum. illatoztam, mint avalogatot myrha. 
adtam a jó illatnak gyönyörüségét. 

Magyarázat 

K. Mitsoda az a nyugodalomnak helye, a melyet mindenüt kereste 
aböltseség, és az urnak az az öröksége ahol fog maradni ? 

F A nyugodalomnak helye. nem más, hanem a szentek chorusa, 
20 és az örökség, melyben a böltseség fog maradni, azlstennek országa., 

melyet kezdettöl fogva készitet el: aválasz-[140b:]tattaknak, el 
mondhatni még, hogy a hely ahol nyugszik, és az örökség a hol la-
kik. az Anyaszent egyház, valojában, az a nyugodalomnak helye, 
és az örökség, melyet az Istennek Fia, a meg testesült böltseség nyerte 

25 meg magának. vére árrával. a melyben is fog maradni világ végiig, 
eföldön, és örökösön a menyekben. holot aböltseség tsak ugy mara-
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dot a sidok synagogájokban., valamint egy sátor alat. és tsak egy 
ideig. 

K. Az Isten Fia, hasonlo lévén az Attyához, mitsoda értelemel 
mondgya tehát az irás, hogy a mindeneknek teremtöje parantsola-

5 tot adot néki? 
F Mert itt akristus. ameg testesült böltseség. az embersége szerént 

szol, akiben parantsolattyát vette az Attyának, és minden beszédi-
ben, tselekedetiben., és szenvedésiben; az ö akarattyát, és parantso-
lattyát követte. 

10 K. Mit tesznek ezek a szok. a ki engemet teremtett, az én hajlé-
komban nyugodot. 

F Azt teszik. hogy az Isteni Ige, az Istennek Fia. ugy nyugodot 
az ö emberségében, és testében, valamint egy hajlékban. és templom-
ban. meg testesülese által. 

15 K Magyarázd meg akövetkezendö szokot is Jákóbban lakjál? 
F Az öröktöl fogva Atya evilágra küldvén Fiát, eleiben adgya aka-

rattyát, hogy Jákobban lakjék, RJZCIZ . £L sidok közöt, a test szerént 
valo attya fiai közöt, és azt igéri, hogy örökségül adgya néki Izraelt, 
de mint hogy ez a régi nép, az Isten-[141a:]nek valoságos népit 

20 peldázta, kik a valoságos keresztyének, azt kel mindenkor eszünk-
ben tartani, hogy avaloságos Jákób, a kristus Anyaszent egyháza. 
ez is az az örökség a melyet az Attya adta néki, halálának jutalmá-
ért, és a mellyet szent pál nevezi az Isten Izraelének, ugyan abban 
is álitotta fel örökös meg maradását. 

25 K. Mit tésznek ezek szok. kezdettöl fogva, és az idök elött teremtet-
tem, és mind a jövendö világig meg nem szünöm. 

F Ezt aböltseségröl magárol kel érteni, nem kezdödöt a világal. 
mivel minden idök elöt volt, óröktöl fogva valo, mivel kezdete nem 
lévén. véginek sem kelletik lenni, azt mondgya maga felöl hogy terem-

30 tetett, de tsak azért éll ezel a szoval., hogy jóbban ki mondhassa az 
Attya kebelében valo örökös és Isteni születésit. ezen aszón teremte-
tett, nem kel érteni azt a tselekedetet a melyel lételt ád annak a mi 
az elött nem volt, hanem tsak azt a tselekedetet, a melyel ki ád, 
vagy ki nyilatkoztat valamit. akár mi formában légyen az a ki adás. 

35 vagy ki nyilatkoztatás, 

K. Miért mondgya aböltseség hogy az Is ten elött a szent helyben 
szolgált ? 

F Mert ugyan ö rendelte el az ó törvény béli papoknak, és lévi-
táknak, szolgálattyokot, el is mondhatni , hogy ö maga vi t te végben 
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a szolgálatot. mivel minden az ö értelme [141b:] és rendelése sze-
rént volt, de azon értelem szerént amelyre leg inkáb vigyázot a szent 
Lélek, a kristust kel érteni, aki mint ha maga mondaná ezeket a szo-
kot, mivel ö követte papságának szolgálattyát, életében, és halála-

5 kor., fel áldozván magát Attyának, az egész emberi nemzet bünei-
nek botsánattyáért ugyan ö is rendelt a szent helyben, mely az Anya-
szent egyház, uj renden lévö papokot, és lévitákot. kik az ur elött 
szolgállyanak, az ö345 rendelése, és lelke szerént, és azt el mondhatni, 
hogy ezekben ö maga viszi végben a szolgálatot. 

10 K. Magyarázd meg ezeket a szokot, és igy sionban meg erösitet-
tem, és a szent városban meg nyugodtam. ? 

F Ezek a szok azt teszik hogy a böltseség el hagyván ahajlék alat 
valo szolgálattyát, a mely egy sátor vala, és a mely gyakorta változ-
tatta ahelyét, magának állando, és maradando helyet választot sion-

15 ban., és Jérusálemben meg nyugodot. ahol Salamon maradando 
templomot épitete. és azt Sionnak nevezék, a hegyröl, melyen volt 
épitve, és szent városnak azért. mert ót szolgálták az Istent, az ö 
rendelése szerént. de leg inkáb ezt mind az Anyaszent egyházra kel 
magyarázni, a melyet az irás sionnak, és szent városnak nevezi. 

20 ahol az Istent imádgyák. valoságal. lélekben és igazságban. és a mely-
nek Jérusálem. és a sion hegye. tsak példái valának. ugyan abban 
is választot maradando helyt magának, a meg testesült böl-[142a:]-
tseség, és abban fog nyugodni mind világ végiig, lehet még itt érteni, 
mélyeb értelemel. a menyei Anyaszent egyházat. a hol akristus vá-

25 lasztatival lakik, mint nyugodalmának helyében, és ahol fog lakni 
örökösön szenttyeiben. 

K. Miért mondgya abölts hogy Jérusálemben helyheztette hatal-
mát? 

F Mert abban avárosban alitotta fel a sidok királyinak székit, 
30 és onnet igazgatta az Isten népit, vagy akirályok által, vagy a nagy 

tanáts által, ezt még felyeb valo értelemel lehet az Anyaszent egy-
házra magyarázni. a melyben vagyon helyheztetve. a királyok 
királyának szeke, ahol a Dávid székiben ül a kristus. és ahol ural-
kodik örókösön a valoságos házán Jákobnak. 

35 K. Miért mondgya azt, hogy meg gyükeredzet abetsületes nép 
közót. 

345 az ö <[n) rendelése, 

856 



F Meg gyükeredzet. mert állando maradását atiszteletben fel emel-
tetet nép közöt választotta, ugy mint a sidó nép közöt, a melyet 
az Isten magának választotta volt. hogy szolgálattyára szentellye., 
és a mely népet ditsöségesé tette volt, a sok jelek által., melyeket tett 

5 érette, hogy arabságbol ki szabadittsa. és ameg igert földre helyhez-
tesse, ez a nép, mind ezel346 anagy ditsöségével. tsak példája vala más 
egy olyan népnek, akinek,347 ditsösége sokal felyeb [142b:] haladgya 
a sidó nép ditsöségit, és aki közöt álitotta fel a böltseség lako helyét, 
és meg gyükeredzet, hogy ót maradgyon örökösön. 

10 K. Mitsoda nevet ád aböltseség a sido népnek, tekintvén ugy ezt 
a népet, mint példáját az Isten valoságos népének. 

F Az Isten részének, és örökségének nevezi, és a szentek gyüleke-
zetének, mert annak az Isten volt az ura, ö ót uralkodot, ót tisztel-
tetett. és az a nép szent lévén, az urnak volt szenteltetve, de mind 

15 ezek valojában tsak akeresztyéneket illetik, akiket jelentették a 
sidok., akik is igazán, az a rész, és órökség, a melyet az Isten adot 
akristusnak, a ki is azt vérével nyerto meg, ez ollyan nép aki nagy 
szenttségek által szentetetet az ö szolgálattyára, amelyek valoságos 
ígazaká tészik, annak az igazságnak, az Isteni szeretet a kezdete. 

20 K Mit tésznek mind azok afák, amelyekhez hasonlittya magát a 
böltseség ? 

F A libanuson valo Cedrusok, és a sion hegyén valo Cyprusok, 
jelentik az ö meg halhatatlan voltát, tisztaságát, nagyságát, és feJ 
emeltetésit anépe közöt, ajerikoi rosa, az olaj fa, jelentik az ö szép-

25 ségit, erejit, böségit, és a bünösökhöz valo irgalmaságát, a fa héj, 
balsamum, [143a:] a myrha, a kristus jésus illattyát jelentik, és 
azt is meg mutattyák nékünk, hogy nintsen semmi kedveseb abölt-
seségnél, az elöt, kik azt szeretik. 

K. Mit kel mind azokbol tanulnunk. amiket mondottál nékünk? 
30 F Az Isten meg tisztitván minket, hogy belölünk különös népet 

tsinállyon. ki az ö szolgálattyára légyen szentelve, és bövölködgyék 
ajó tselekedetekben., azért el mondhattyuk hogy bennünk kel lakozni 
aböltseségnek, bennünk kel el hinteni jó illattyát, és hogy bennünk 
kel munkálodni, végben vitetvén mind azt, valamire az ö kegyelme 

35 tanit minket. 

346 ezel [l — íi-ből javí tva . ] 
347 akinek, a kinek [Fölösleges ismétlés. ] 
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K. Miért olvastattya az Anyaszent egyház amái napon. ezt a lettz-
két? 

F Mert a Boldogsagos szüzben testesült meg örökké valo böltse-
ség. és benne is lakozot, és ugyan ö altala is ment a sido néptöl, 

5 az Anyaszent egyházban, hogy abban válaszon, magának, új, és örö-
kös lako helyet. 

Évangyélium 
szent luk. 10. 38. 

Lön pedig midön mennének., öis bé mene egy kastélyba, ésegy márta 
nevü Aszszony állat bé fogadá348 ötet az ö házaba, és ennek egy Mária 
nevü öttse vala, ki az Urnak lábainál ülvén, halgattya vala az ö 

10 igéjét. Márta pedig szorgalmatoskodik vala agyakor349 szolgálattyá-
[143b:] ban, ki meg álla. és mondá, Uram nem gondolszé véle, hogy 
az ötsém egyedül hagyot engemet350 szolgálni, mondgyad azért néki. 
hogy segéttsen engem., és felelvén mondá néki az ur, Marta. Márta. 
szorgalmatos vagy, és sokakban törödöl, de egy a szükséges, Mária 

15 leg jóbb részt választot, mely el nem vétetik töle. 

Magyarázat 

K. Az Anyaszent egyház miért olvastattya ezt az ÉvangyéHumot 
a mai innepén a Boldogságos szüznek ? 

F Mert végben vitte egyszers mind, mind a Martha, mind a Maria 
hivatallyát. mivel az ö leg nagyob, és szüntelen valo foglalatosága 

20 avolt. hogy halgassa, és elmélkedgyék az Isten Igéjéröl, a mely tse-
lekedetet, oly igen ditséri a kristus ebben az Évangyéliumban, az ö 
házi gondgya, és tselédiröl valo foglalatosági, a mellyeket nyughatat-
lanság nélkül viszi vala véghez, az elmélkedésröl el nem forditották. 
mert az Isteni szeretet, a melyel tellyes volt, az ö szive, meg nem 

25 engedte hogy a földi dolgokra fordittsa. elméjit, ezért is mondgya 
az irás felölle, hogy halgatta az ö szenttséges szent Fiátol, az Isten 
igéjit, és a szivében tartotta mind azokot a miket hallot felölle, és 

318 bé fogadá [ Jav í tás : bé fodagá-hól.] 
349 [Értsd: a gyakor, gyakori] 
350 e ngem.et 
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amiketlátotbenne. [144a:] tanullyuk meg ebböl a példábol, hogy meg 
kel szentelnünk valamint a szent szüz, a leg közönségeseb foglalatosá-
ginkot is. az Évangyéliumi igazságokhoz valo nagy szeretettel, 
munkálodgyunk ugy mint az Isten szemei elöt, és valamint tsele-

5 keszünk. hittel. és szeretettel. tselekedgyük, ilyen formában., aleg 
közönségeseb tselekedetinket is, meg szentellyük, és az Isten elött 
kedves, és üdveségünkre valo dolgokot tselekeszünk, 

K. Mit tanulhatunk a Martha., és a Maria példájokbol, kik hazok-
hoz fogadgyák351 akristust, ? 

10 F Azt tanulhattyuk, hogy nagy tiszteletnek. tarttsuk a szegénye-
ket bé fogadni, és nékik szállást adni, és ugy banni vélek, valamint 
bánni akarnánk a kristusal, mivel maga mondgya, hogy aki a szegé-
nyeket bé fogadgya, ötet magát fogadgya bé. 

K A Szent Atyák szerént mit jelent Martha, és Mária? 
15 F Martha jelenti amunkás életet, Mária pedig, az elmélkedö életet, 

az elsö abban 411, hogy akülsö jó tselekedetekre adgyuk magunkot, 
vigasztallyuk abetegeket, és akeseredetteket, oktassunk másokot, 
és hogy kövessük mind azokot ajó tselekedeteket, melyek az Isten 
ditsöségit, és a felebarátunk hasznát tekéntik, a másika abban 411, 

20 hogy foglallyuk magunkot az elmélkedesben, az Isteni dolgok tanu-
lásában. atitkokban, [144b:] és mind azokban az igazságokban, 
melyekre ahit tanit, ezeket a szivünkben tarttsuk, és ezekröl gondol-
kodgyunk, nintsen, ollyan keresztyén, akinek az illyen élet szükséges 
ne volna, és akinek ne kellene ebben foglalni magát. amidön akülsö 

25 dolgok arra idöt adnak, az illyen lelki eledel ollyan szükséges alélek-
nek, valamint atestnek az étel, mint hogy, a sok dolgok közöt is arra 
elegendö idöt találnak, hogy a testnek352 eledelt adgyanak, szükséges 
azért idöt venni arra is, hogy magunkban3"3 szálván, elmélkedgyünk 
az üdveségnek igaságirol, és hogy azokhoz szabjuk magunkot. 

30 K. A kristus miért feddé meg Márthát, az ö maga viselésiröl 
F Nem az ö maga viselésiröl feddé meg ötet, mivel ö jót tseleke-

det, gazdálkodván, és szolgálván akristusnak, hanem az ö nagy szor-
galmatoskodás4rol, és nyughatatlans4gárol, feddé meg, ötet, ebböl 
azt kel meg tanulnunk, hogy meg kel egyeztetnünk a munk41odo 

35 életnek szorgalmatos4g4t, az elmélkedö életnek tsendeségével. és 
azok, akik, felebaráttyokot szolgálly4k, vagy haszn4t keresik, örö-

351 [Elírás:] hazokhoz fogyák 
352 a testnek <(elegendö) eledelt 
3 5 3 [Javí tva : magunJcoiból. ] 
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mel vigyék azt végben, és elkerüllyék az emberi nyughatatlankodáso-
kot, tsendes elmével és mindenkor, az Istenre valo figyelmeteségel 
mivellyék a mit mivelnek, akristus maga mondgya, hogy Mária 
jóbb részt választot volt magának, mivel ö tsendeségben halgatta 

5 az Isten igéjét, arrol elmélkedet, és a sziviben forgatta, [145a:] és 
hogy aleg szükségeseb dolog, tsak a, hogy az Istenhez kaptsollyuk 
magunkot., és ö néki adgyuk magunkot, igyekezünk tehát, hogy azt 
a jóbb részt nyerhesük el, nem adván magunkot akülsö tselekedetek-
nek. 

10 K Tartoznaké minnyájan akeresztyének meg egyeztetni az elmél-
kedö életet, a munkálkodo élettel? 

P Mind azok, akiknek köteleségek hoza magával. hogy gondgyok 
Jégyen felebaráttyoknak testi vagy lelki szükségire, kel igen is azon 
lenni, hogy el ne válaszák egyikét amásikátol, hogy ha veszedelemre 

lo nem akarjak magokot adni, a munkálodás, az elmélkedés nélkül. 
hejában valo. külsö., és nem állando tselekedet, az elmélkedés pedig 
tselekedet nélkül az ollyanokban, akik tartoznak másokra gondot 
viselni, lelki, vagy testi képen, tsak hejában valo elmefuttatás, és 
maga meg tsalás, anem elegendö egy pásztornak, egy atyanak, és 

20 anyának. akiknek gyermeki, és tselédi vannak, hogy élettyeket, az 
elmélkedésben, és az imádságban tölttsék, az illyenek tartoznak 
tellyeségel munkálodni, és hivatallyokot bé tölteni, alattok valojok-
nak, gyermekeknek, tselédgyeknek lelki és testi szükségekben fára-
dozni. 

[145b:]BERTALAN APOSTOL N A P J Á N 

Imádság 

25 Örök mindenhato Isten. ki minket bé töltesz szent örömel a mái 
napon. amelyen illyük ate Apostolodnak. aBoldog Bertalanak inne-
pét. ad meg azt a kegyelmedet Anyaszent egyházadnak, hogy szeresse 
a mit ö hitt, és hirdesse amit ö tanitot, a mi urunk. J k. 

Epistola. 
szent pál 1 Cor 12. 27 

Ti pedig akristus teste vattok, és tagbol valo tagok, és némellyeket 
30 helyheztetett ugyan az Isten az Anyaszent egyházban elöször Apos-

tolokot, másodszor profétakot, harmadszor doktorokat, az után erö-
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ket, az után agyogyitásoknak ajándékit, segittségeket, vezérlése-
ket, anyelveknek külömbségit, abeszednek magyarázásit, vallyon 
minyájan Apostoloké, vallyon minyájan profétáké, vallyon minyá-
jan doktoroké, vallyon minyájan eröké, vallyon minyájoknak va-

5 gyoné gyógyitásokra valo ajándékja, vallyon minyájan nyelveken 
szollanaké, vallyon minyájan magyaráznaké, igyekezetek pedig jóbb 
ajándékokra.. 

Magyarázat 

K. Mit kel abbol tanulnunk amit szent pál mond, hogy minnyájan 
akristus teste vagyunk? 

[146a:] F Két igazságot tanulhatunk, az elsö a, hogy a kristus 
teste azért vagyunk, hogy kövessük az életet, melyet élt eföldön, bé 
töltvén az ö szenvedésit, és hogy354 hordozuk keresztünket, mivel ezek 
nélkül, nem fog testének üsmérni az utolso napon., amásodik a, vala-
mint hogy a testünk tsak a lelkünk által éll, ugy nékünk is tsak a 

lo kristus lelkével lehet életünk, és minnyájunknak tsak egy szivünknek. 
és lelkünknek kel lenni, valamint a tagjainknak, hogy tsak egy szive, 
és lelke vagyon. 

K. Mire tanit azal., amidön azt mondgya, hogy az Isten az355 Anya-
szent egyházban. némelyek az Apostolságra rendelte, Etc. 

20 F Arra tanit, hogy az Istent illeti, hogy válaszon, hijon. és rendellyen. 
egyházi szolgákot, az Anyaszent egyházában, és nem az embereket, 
hogy magok válaszák, hiják, és rendellyék magokot,356 az igen vétkes 
nagyra vágyodás volna, és magunknak tulajdonittanok, azt, ami az 
Istent illeti, a mit az Apostol mond akülömb külömb féle szolgákrol. 

2-1 a kiket ád az Anyaszent egyházának, ami töllünk nagy háláadást kiván, 
mind azokért az ajándékokért, a melyeket hintet, arra a szent testrc, 
akinek,357 olyan boldogok vagyunk, hogy tagjai lehetünk, a ki anyi 
saeculumoktol fogvást, fent áll, és fent is fog állani, az idöknek végiig, 
és akit, se a szokásoknak, se a népnek meg romlási. el nem ronthat-

30 tyák, [146b:] még mostanában ís látunk abban Apostolokot, apüspö-

354 és hogy <bé tö l tvén) liordozuk 
355 az Is ten az <Is) 
356 magokot, [Szóvégi o — a-ból javí tva . ] 
357 a<mely)kinek, 
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kökben, kik utánnok következtenek, és akikben az Apostoli bélyeg, 
és hatalom meg vagyon. abban látunk profétákot. az Évangyélium 
predikátoriban., és Doktorokot kik tanittyák abban tisztán az Évan-
gyéliumi tudománt. meg tartotta az Anyaszent egyház meg tartotta 

5 mindenkor egyenlö képen, a szent Irásban, és a traditioban az Isten 
igéjét, és a titkokot, amelyek ollyan ki merithetetlen kut fejek, hogy 
azokban fel találhatni, mind azt valami szükséges az üdveségre. 

K. Mit akar az Apostol, amidön azt kérdi, ha minden Apostolé, 
profétaé, vagy doktor, ? 

10 F Arra tanit minket azal. hogy egyik amásikának ne irigyelye az 
ajándékokot, és az értelmeket. hanem ki ki jora fordittsa azokot, a 
melyeket vett az Istentöl, nem lehet mindennek egy aránsu ajándé-
kot venni, mert nem hivatattak mindnyájan. egy aránsu hivatalra, 
és szolgálatra, de mindennek lehet részt venni, egyik a másikának 

15 ajándékiban, a szeretet, és az egyeség által, ez igy lévén, el mond-
hatni, hogy ki ki birja mind azokot az ajándékokot. az egyeségben, 
mert minyájan tagjai azon testnek. a melynek akristus a feje, és hogy 
amásoknak adatot ajándekok a miénké lésznek, hogy ha örülünk a 
mások tselekedetin [147a:] mint ha azt magunk tselekednök. és ha 

20 azért hálát adunk az Istennek, hogy ha pedig azt irigyellyük, mind a 
nékünk, mind a másoknak adatot ajándékoknak hasznát nem veszük, 
szükséges tehát, hogy minyájan. örüllyünk azokért az urban, és 
ditsöittsük ötet. 

K. Mit tésznek ezek a szok., igyekezetek pedig jóbb ajándékokra? 
25 F Arra tanit, hogy nem a legg fövebb, se nem alegg tiszteleteseb 

ajándékokot kel keresnünk. hanem aleg jóbbakot, és a melyek alélek-
nek leg hasznosabbak, a, magunkhoz valo szeretet, és kevelység volna, 
hogy ha az ollyanokot keresnök, a melyek legg fényesebbek, és a me-
lyeket legg inkáb tsudálnák az emberek, ollyan formában. az Anya-

30 szent egyház szolgálattyában a magunk ditsöségét keresnök. és nem 
az Istenét, ezért is mondgya az ur, hogy az utolso napokban, lésznek 
olyanok, kik jövendölnek, ördögököt üznek, és jeleket tesznek, 
az ö nevében, de akik meg vettetnek Istentöl, mint hamiságnak 
munkási, anem elegendö hogy valaki rend kivül valo ajándékokot., 

35 és értelmet birjon, hanem azokal szentül kel élni. és azokal ugy élnek 
szentül, hogy ha azokot az Anyaszent egyház szolgálattyára fordittyák, 
és tsak egyedül az Isten ditsöségit keresik. 

[147b:] K. Az ajándékok közöt melyik az. a melyet leg nagyób 
buzgoságal kel kivánni? 
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F Az, a szeretet, hogy az Istent szeresük tellyes szivünkböl, és a 
felebarátot mint magunkot, ezel az ajándékal. atöbbi mind hasznosok, 
és üdveségesek, és enélkül atöbbi veszedelmesek, 

Évangyélium. 
szent luk. 10. 1. 

Ezek után rendele az ur más hetven kettöt is, és el küldé öket, 
5 kettönként az ö szine elót, minden városba, és helyre, ahová menendö 

vala, és mondá nékik, az aratás sok ugyan, amunkások pedíg kevesek, 
kérjétek azért, az aratásnak urát, hogy küldgyön munkásokot az ö 
aratására, menyetek el, imé én el küldelek titeket, mint abárányokot 
a farkasok közé, ne hordozzatok, zatskot, se táskát, se sarut, és senkit 

10 az uton ne köszönttsetek, valamely házba bé mentek, elöször azt 
mondgyátok, békeség eháznak, és ha ót lészen abékeség358 fia, meg 
nyugszik ö rajta ati békeségtek, hapedig nem, ti hozzátok tér, azon 
házba maradgyatok pedig, evén, és iván, a melyek nálok vannak, 
mert méltó amunkás az ö bérére, ne menyetek házrol, házra, és vala-

15 mely városba mentek, és bé fogadnak titeket, egyetek amik elötökbe 
tétetnek, és gyógyittsátok meg abetegeket, kik abban vannak. és ezt 
mondgyátok nékik, hozátok közelgetet az Isten országa. 

[148a:] Magyarázat. 

K. Miért olvasák amái Évangyeliumot szent Márk, és szent lukáts 
innepein? 

20 F Mert ezek tanitványi valának az Apostoloknak, szent Márk, szent 
Péter mellé adá magát. és szent lukáts, szent pál mellé, 

K. A kristus miért választa. az Apostolokon kivül még hetven két 
tanitványokot, 

F. Mert az aratás meg szaporodván, a munkások számát is meg 
2o kelleték szaporitani. akristus hasonlo parantsolatot ada nékik, vala-

melyet az Apostoloknak adot vala, és hatalmat is hasonlot, az 
Isten igéjenek hirdetésére,359 és a tsuda tételekre, ketten. ketten 

358 abékeség ^abékeség) fia, 
359 <hid) hirdetésére, fTörlés a sor végón.] 
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küldé el öket, hogy egy mást segithesék. és hogy azö bizonyság tételek-
nek nagyob ereje légyen. 

K. Mit kel érteni abö aratáson. a melyröl szól nékik akristus? 
F A sidó népnek egy részit kel érteni, akiben akristus belsö képen 

5 munkálodék, hogy a hitre hiván. az Evangyéliumot bé venné, mind 
azon által, azt mondá nékik, hogy ugy küldi öket, mint bárányokot, 
a farkasok köziben, mivel sokal többen valának az ollyanok kik mcg 
veték az Évangyéliumot. és üldözék annak predikátorit, mint 
sem [148b:] akik ahoz hajlának, abárányokhoz hasonlittá öket, mert 

10 tsak akegyeségel, és az egy ügyüségel., kelleték ellene állani azoknak. 
kik öket üldözék. ezek atanitványok mind azon által, a farkasok közül 
sokakot meg szolidittének, és valoságos bárányoká tevék. 

K. kitsodák azok, akiket jelentnek, az aratásnak munkási? 
F Mint hogy az Apostolok jelenték az utánnok lévö püspökököt, 

lo ugy a hetven360 két tanitványok, jelentik apásztorokot.361 és a papo-
kot, kik helyekben következének, és a kiket a kristus az Evangyélium 
predikálására küldötte el, azt is láttyuk a mái Évangyéliumbol, hogy 
a tudomány, és a jó erkölts, nem elegendö arra, hogy valaki az ur 
szölöjében munkálodhasék, hanem még az is szükséges hogy arra 

20 hívatassék362 a szöllö gazdátol, aközönséges hivek is munkálodhat-
nak-abban. az ö modgyok szerént, mivel azoknak, akiket az Isten nem 
hija a munkára valamint az egyházi szolgákot, és pásztorokot, mind 
azon által abban kel363 munkálodni, az imádságal, a jó példa adásal, 
és az Anyaszent egyház jovát keresni, a hivek tartoznak azal, hogy 

2o kérjék az aratásnak urát, hogy jó munkásokot küldgyön, az Atyák, 
az Anyák., és közönségosen atseledes gazdák, tartoznak azal, hogy 
gyermekeknek, és tselédgyeknek üdveségeken munkálodgyanak. 
ugyan ezért is mondgyák a szent Atyák, hogy atselédes gazdák há-
zoknál, ollyanok mint apüspökök, akiknek oktatni, inteni, és feddeni 

30 kel gyermekeket, [149a:] és tselédeket, és vigyázni kel reájok, 
K Miért nem akará az ur, hogy atanitványi, se erszényt, se sákot, 

se sarut vigyenek magokal. se hogy köszönttsenek valakit az uton. 

360 [Ékezethiba:] hetvén [másut t mjndig hetvent ír.] 
361 apásztorokot. a pásztorokot, [Fölösleges ismétlés sorvégen és új sor 

elején.] 
362 hívatassék [Utána á thúzo t t vessző.] 
363 kel [Sor fölótti beszúrás, a szükséges szó felesleges, de nincs töró'lve. ] 

szükséges mind azon által abban kel munkálodni, 
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17. a) A magyarok uteája az örmóny városrész s/élén a tengerpart felöl 

b) Rákóezi e^ykori lakóliá/a 



18. a) A magyarok kútja b) Rákóczi ebédlőpalotájanak utcai 
oldalkapuja 

c) Bercsényi rodostói palotájából 
részlet 

d) A magyarok utcája Rodostón 



F Meg akará azal mutatni, hogy mely szükséges az egyházi szol-
gaknak. hogj^ a földi dolgoktol., és avilági gondoktol. el távozanak. és 
hogy magokot tellyeségel. az egyházi szoJgálatra adgyák, a köszöntést 
meg tiltván, nem tiltá azt meg hogy egyik, amásikának tiszteletet ne 

5 adgyon. holot a még szükséges az egység, és a:i64 szeretet meg 
tartására, hanem azt akará velünk meg értetni, hogy semminek nem 
kel meg tartoztatni az ö szolgait. hivataloknak végben vitelóben. és hogy 
el kel nékik távoztatni. avilághoz valo kedvezést, ahaszontalan valo 
látogatást. és avilági mulattságokot. mivel tsak egyedül a magok hi-

10 vatallyokban kel magokot foglalni, 
K. Mit tésznek ezek a szok., ha ót lészen a365 békeség fia, meg 

nyugszik ö rajta, ati békeségtek, hapedig nem, viszá tér hozátok, 
F A kristus azt akarja, hogy valahová küldi tanitványit, magokal 

el vigyék mindenüvé abékeséget, és azt, mind kivánnyák, mind meg 
lo szerezék amenyiben töllök lehet, mind azoknak, a kikel élnek, fö-

képen azoknak, kiköketházokhozfogadgyák., de ne avilág békeségét, 
hanem akristusót [149b:] a mely az Istennel valo meg egyesülésböl 
áll, és akegyelem javainak birásábol, és utánna tészi, hogy a mely 
házhoz mennek ha ót nem laknak a békeségnek fiai. azon meg ne 

20 ütközenek, mivel ök veszik el jutalmát munkájoknak, és azokot ajó-
kot, melyeket másoknak akarták szerzeni. 

K. Miért mondgya az ur, hogy aki munkálodik, meg erdemli aju-
talmat, ahivek segittségit ugy kellé tekinteni mint jutalmat? 

F Azt akarja ahivekel meg értetni hogy tartoznak meg segiteni azokot, 
2o kik öket óktattyák, és részesiteni aföldi jovokbol szent pál mondása 

szerént. alelki jókért. melyeket vosznek töllök, ettöl vagyon., hogy 
amit ahivek adnak nekik, azt ne ugy tekinttsék mint alamisnát, 
hanem ugy mint olyan részt, a melyel tartoznak azoknak, kik mun-
kálodnak, az egyházi szolga, amaga hivatallyában, az imádságban, 

30 oktatásban, és a szenttségek ki szolgcáltatásában foglalatoskodván, 
nem szerezheti maga magának mind azt, a mi szükséges az élethez, 
föképen ha másunan nintsen valamely jövedelme, anép annál is inkáb 
tartozik gondgyát viselni, ezt mind a természetnek., mind az Istennek 
törvénye hozza magával, a midön az ur mondgya, hogy aki munkálo-

35 dik mcg érdemli ajutalmat, nem érti azt, hogy amit adnak néki, ugy 
adgyák, mint a munkájáért valo fizetést, vagy mint a szent dolgokért. 

364 a [Beszúrás.] 
305 a [ B e s z ú r á s . ] 
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a simonia volna, hanem ugy mint olyan dolgot, mely sziik-[150a:]sé-
ges táplálására. a mely nélkül nem munkálodhatnék, ezért is modgya 
az ur meg másut. hogy méltó a munkás azö ételére. matth. 10. 10. 
szent Agoston azt mondgya. hogy az Évangyélium nem ollyan dolog. 

5 hogy annak árrát lehetne szabni, mint valamely árunak, az egyházi 
szolgák a neptöl veszik a szükségekre valo táplálásokot, de tsak egye-
dül az urtol várják szolgálattyoknak jutalmát. aug. libr. de post. 
C. 2. 

K. Mi lehet annak az oka, hogy az ur. azt parantsollya, a tanitvá-
10 nyinak, hogy a hol bé nem fogadgyák öket, rázzák le azokra a sarujok-

ra366 ragadot port, ? 
F Ez az Isten átkának jele. mind azokra, kik bé nem akarják venni 

a hitet. és akik még halgatni sem akarják az ö igéjét, az illyen tseleke-
detel azt akarák nékik meg mutatni. hogy ugy tekintsék az olyano-

15 kot. mint Isten átkában lévöket, és mint szám ki vettetteket, akikel 
semiben sem akarnak közösülni, söt még alábokra ragadot port is 
le törölik, az illyen büntetés rettentö. de igasságos. 

KIS ASZSZONY NAPJÁN. 

Imádság 

Kérünk uram tégedet. hinttsed szolgaidra menyei ajándékodot, 
ugy hogy a B. szüz születésének innepe. melyet ma a szentelünk,367 

20 a békeségnek szaporodását szereze azokban. akiknek azö születése 
az üdveségnek sengéjit368 el hozta. ami urunk J. k. 

[150b:]Epistola. 
prov. 8. 22. 

Az urbirt369 engem, azö utainak kezdetiben, minek elötte valamit 
teremtene, kezdettöl fogva, öröktöl fogva el rendeltettem, és régtöl 
fogva minek elötte a föld lenne, még nem voltak a mélységek, és én 

366 a sarujok{j).ra 
367 szentelünk, [l — i-ból javítva.] 
368 sengéjit [g — fölött áthúzott vessző.] 
369 [Alább: az ur birt] 
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már fogantattam vala, még a vizek kutai ki nem fokattak vala, még 
ahegyek meg nem állapodtak vala nehézségel, ahalmoknak elötte szü-
lettettem vala én, még a földet nem teremtette vala, és a folyo vizeket, 
és a föld kereksége sarkait, mikor az egeket késziti vala, jelen voltam, 
mikor bizonyos moddal és keritéssel körül veszi vala amélységeket, 

5 mikor az egeket. ótt fen meg erösitti vala, és meg méri vala vizek ku-
tait, midön370 környül fel veti vala a tenger határát, és törvényt ád 
vala avizeknek, hogy által ne mennének a határokon, mikor a földnek 
fundámentumit veti vala, ö véle voltam mindeneket el rendelvén, és 

10 gyönyörködöm vala naponként, játzodozván elötte minden idöben, 
jatzodozván a föld kerekségén, és az én gyönyörüségem, az emberek 
fiaival lenni, most azért fiaim. halgasatok engem, boldogok a kik örzik 
az én utaimat, halgasátok az oktatást, és legyetek böltsek, és ne vessé-
tek el azt, boldog ember, a ki engem halgat. és aki vigyáz az ajtoimnál 

15 naponként. és várakozik az ajtomnak mellyékinél, aki engem meg 
talál, életet talál, és üdveséget merit az urtól: 

[l51a:]Magyarázat 

K Mire tanit minket amái letzke? 
F Arra tanit. hogy az Istennek böltsesége öröktöl fogva valo., vala-

mint azt a bölts mondattya magával. aböltseségel. mondván. az ur 
20 birt engem az ő utainak kezdetében. minek elötte valamit teremtene kez-

dettöl fogva. mint ha azt mondaná, az Istenben voltam. amidön terem-
tésit el kezdette, és még annak elötte is, minek elötte valamit teremtett 
volna, az az, öröktöl fogva, mivel avilág teremtése elött, és az idö 
elött, mely avilágal kezdödöt. örökké valoság volt, 

25 K. kitsoda, az az. böltseség, aki még kezdetben volt. aki örökös 
volt, és az Isten hogy birta azt. ? 

F Az a böltseség az Isten Fia, aki önnön maga aböltseség. és eredete 
minden böltseségnek, az Isten azt birta mivel semmit inkáb nem bir, 
mint amaga véghetetlen, tekélleteségeinek üsmérettségit, az Isten 

30 Fia pedig, az az, üsmérettsége az Atyának, a ki öröktöl fogva üsmer-
vén magát. öröktöl fogva szülte. és birta ugyan azon Fiát. 

K. Mit tésznek ezek a szok, hogy a böltseség az Istennel volt, és 
mindeneket ö véle rendelt? 

370 (mikor) midön 
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F Azt teszik, hogy az Isten mindeneket amaga böltsesége371 által 
teremtet. és rendelt, ez a böltseség pedig az ö Fia, hozzája hasonlo 
Isten, aki véle együt munkálodot az egész teremtésben., és aki véle 
együt igazgat, és rendel mindeneket. azt mondgya az irás., hogy ez az 

5 Isteni böltseség jádtzot az ur. [151b:] elött minden idöben, mert 
mindeneket. ollyan könyen mivelte hogy a világ teremtése elötte 
tsak játék, és mulattság volt. 

K. Az Isten Fia, anem teremtetet boltseség. miképen mutatta 
meg372 hogy az ö gyönyörüsége a, hogy az emberek. fiaival legyen. ? 

10 F Meg mutatta azt, nagy szeretete által, emberi természetet vévén 
magára. meg testesülése által, és nékik örök üdveséget szerzet, sok 
szenvedési által, de ami az ö. hozánk valo szeretetét meg jóbban ki 
mutattya, ahogy anyi sok jó téteményiért, tsak azt a hálá adást ki-
vánnya, hogy az embereknek is minden gyönyörüségek a légyen, hogy 

15 véle lehesenek, az az, hogy az ö lelkével, és kegyelmével élhesenek, 
szeretettel kaptsollyák hozája magokat, szivesen halgasák, és tarttsák 
meg parantsolatit, ezért is mondgya az Évangyéliumban, hogy ma-
radgyunk ö benne, valamint ö bennünk373 marad., joan. 14. 20. hogy 
maradgyunk az ö szeretetiben, valamint ö marad az Attyának szere-

20 tetiben, ezt ahasznát akarja hogy vegyék annak anagy szenttségnek, 
amelyben eledelül adgya nékünk magát. mondván, a ki az én testemet 
eszi, és az én véremet isza, a bennem lakik, és én ö benne, joan. 6.57. 

K. Mit ád elönkben az Isten Fia, a midön azt parantsoüya, hogy az 
ö ajtoinál vigyázanak naponként? 

2o F Azt akarja hogy szüntelen valo szent szorgalmatoságal [152a:] 
keresék ötet, és hogy szivbéli kivánságal kivánnyanak hozája közel-
getni. és ötet birni, amidön azt parantsollya hogy minden naj> az ö 
ajtoiánál legyenek. azal azt akarja, hogy békeséges türésel várako-
zanak az ö irgalmaságának ajtojánál, mind addig még hozánk nem 

30 jö, hogy bé vigyen minket abban a boldogságban, melyet igér ez élet 
után, és a melyet készit amenyekben. legyetek hasonlok mondgya az 
ollyanoknak. kik várják hogy a gazdájok. viszátórjén, alakadalombol, 
ugy hogy viszá térvén, és a kapun zörgetvén. azonal meg nyithassák 
néki. 

35 K. Az Anyaszent egyház miért olvastattya a böltseségnek szavait 
a B. szüznek születése napján? 

371 böltsesé- [Sorvógi elválasztás után csonkán maradt.] által <(tal) 
372 mutatta meg (magát) hogy 
373 [Sorvégen:] valamint ö ben- [új sor olején:] valamint ö bennünk 

868 



F Mert ez az Isteni böltseség. azon a napon kezdé bétölteni meg 
testesülésinek igéretit. annak születése által, akiben testet vett magá-
ra. hogy az emberek közöt lakjék. és hogy üdveségünkben munkálod-
gyék, szenvedési, és halála által. 

Évangyélium. 
szent Matth 1. 1. 

5 A Jesus kristus. ki Dávidnak, az Ábrahám Fiának fia. nemzettségé-
nek könyve, Abrahám nemzé Isaákot, Isaák pedig nemzé Jákobot, 
Jákob pedig nemzé judát, és annak attya fiait, Judás pedig nemzé 
fárest, és Zarámot tamártol, fáres pedig nemzé Esront, Esron 
pedig nemzé Arámot, Arám [152b:] pedig nemzé Aminádábot, Ami-

10 nadab pedig nemzó Náássont, naasson pedig nemzé Salamont, 
Salamon" pedig nemzé Boozt, Ráhabtol, Booz pedig nemzé obedet, 
Ruttól, obéd pedig nemzé Jessét, Jesse pedig nemzé Dávid királyt, 
Dávid király pedig nemzé Salamont, attol, aki uriásé volt, Salamon 
pedig nemzé Roboámot, Roboám pedig nemzé Abiást, Abiás374 pedig 

15 nemzé Ását. Asa pedig nemzé Josafátot, Josafát pedig nemzé jorámot, 
Jorám pedig nemzé oziást oziás pedig nemzé joatámot, Joatam pedig 
nemzé Akazt, Akaz pedig nemzé EZekiást. Ezekiás pedig nemzé 
Manasest. Manasses pedig nemzé Amont, Amon pedig nemzé Josiást, 
Josias pedig nemzé Jékoniást,375 és annak attya fiait, a babyloniaba 

20 valo költözésben, és a Babyloniaba valo költözes után. Jékonias nemzé 
Salatielt. Salatiel pedig nemzé Zorobabelt. Zorobabel pedig nemzé 
Abiudot, Abiud pedíg nemzé Eliatzimot,376 Eliatzim pedig nemzé 
Azort, Azor pedíg nemzé Sadokot, Sadok pedig nemzé Akimot, 
Akim pedig nemzé Eliudot, Eliud pedig nemzé Eléazárt. Eléazár 

25 pedig nemzé Mátant, Matan pedig nemzé Jákobot, Jákób pedig nemzé 
Josefet. a Mária férjét, kitöl születtetett a Jesus, ki kristusnak hi-
vattatik. 

[153a:]Magyarázat. 

K. szent Mathé le irván akristus nemzettségit. nem ellenkeziké 
Isaias profétával, aki azt mondgya, hogy ki beszélheti ki. az ö nemzett-

10 ségit. és szent lukátsal. aki azt külömbözö képen irja le, ? 
374 [Elírás:] Asiás 
375 Jékoniást , <( Jékonias pedíg) és 
376 Eliatzi<u>mot, 
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F szent Mathé egyikel sem ellenkezik, l.377 az Atya kebeléböl valo 
Igének, öröktöl fogva valo nemzettségéröl szól. a kit nem lehet meg 
fogni, se ki mondani. szent Mathé pedig a meg testesült Igének nem-
zettségit irja le, és az Embersége szerént, aki által, a Pátriárkaktol. és 

5 Davidtol származot, 2. szent Mathé nem ellenkezik szent lukátsal., 
mert ö, a mi Urunk nemzettségit, atermészet szerént valo fiusága 
szerént teszi fel. szent lukáts pedig atörvény szerént valo fiusága 
szerént. 

K. Mit értesz atörvény szerént valo fiuságon. ? 
10 F Értem azt, hogy egy fiat ugy tekéntették mint más embernek fiát 

a törvény szerént, de nem természet szerént, a törvény azt parantsolta 
hogy egy atya fi, vegye el a testvér attyafiának özvegyét, ha gyermeke 
nem maradot, és hogy abban a házaságban valo elsö szülöt, a meg 
holtnak nevét visellye, és ugy tekinttsék mint a meg holtnak fiát, 

15 erre valo nézve kénszeriteték Jákób. Heliásnak elvenni az ö Annyárol 
valo báttyának378 feleségit, a ki is nem [153b:] hagya maga után 
gyermeket, e szerént volt tehát szent Jósef, a Boldogságos szüz férje, 
Héliásnak, törvényszeréntvalofia, eztetismondgyaszentluká ts.de ter-
mészet szerént Jákob fia volt, valamint szent Mathé irj a, ez a törvény azt 

20 képzelé, hogy a kristus halála után az Apostolok.a kiket Attyafiainak 
nevezé, fiakot nemzenének az Anyaszent egyháznak, akik az ö nevét 
viselnék, és keresztyéneknek, (: vagy is kristusiaknak) neveztetének. 
az illyen külömbségek, vagy is tsak tettzö ellenkezések, meg mutattyák 
hogy mitsoda hivek, és igazak valának az Évangyélisták. és hogy, 

25 nem egyik amásikábol irták. amit irtak, ugyan ekénszerit minket 
arra, hogy függöben tarttsuk az itéletet, a szent irásnak, ollyanhellye-
in, a melyek mi nékünk homályosoknak. tettzenek, és a mellyek mint 
ha ellenkeznének egy másal.és ne a magunk elméjit kövessük. hanem 
az Anyaszent egyház magyarázattyát. 

30 K. szent Máthé miért mondgya még elöre mindgyárt, hogy a kris-
tus Davidnak, és Ábrahámnak fia, mint ha nem lett volna fia a több 
királyoknak, és Patriárkáknak is ? 

F Azért hogy arra leg inkáb figyelmezünk, meg akarván bizonyita-
ni azal, hogy ö volt a Messiás, mivel az Isten meg igérte vala. hogy 

35 különösön az Ábrahám, és a Dávid maradékábol fog származni, 
mondván Ábra-[154a:]hámnak, minden nemzettségek meg áldatnak 

3" 1. [Utána kimaradt: Isaias] 
378 báttyá<rol>nak 
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ate maradékodban. és Dávidnak, ate székedben helyheztetem ate ágyékod-
nák gyümöltsél. 

K. szent Mathe379 miért tette fel akristus nemzettsége köziben az 
ollyan szüléit, akikben fogyatkozások, vagy a kik idegenek valának. ? 

5 F Meg akará nékünk mutatni. hogy akristus a bünösököt jöt meg 
váltani, és hogy az egyházi szolgáknak bé kel venni az egyházban, ki 
vévén arendeletlenségböl azokot. kik abban születtek, nom tartá az 
Isten Fia gyalázatnak. a nemzettsége közi tétetni az ollyan aszszo-
nyokot a kik rendeletlenek, vagy idegenek valának, mert azért jött 

10 volt a földre. hogy alázatoságával. el töröllye a kevélységet, ugyan 
azért választá ollyan alázatos mondgyát születésinek. hogy meg egye-
zék, és hasonlittson az ö meg testesülésének alázatoságával. ö Isten 
Fia lévén, a mi természetünket vette magára, és a szolgának formáját. 
szegény Anyatol. akara születni. akinek mester ember vala a férje, 

15 azért, hogy ötet is ugy tekinttsék mint egy átsnak fiát. 
K A kristusnak illyen tselekedeti mire tanitanak minket ? 
F Arra, hogy egy keresztyének, mindenben egy arán-[154b:]su 

alázatosnak kel lenni. ha ámbár nagy nemzetböl valo, ha a szüléi fö 
renden lévök, vagy gazdagok, mind azon által. azért, nem kel kevély-

20 kedni. hogy ha pedig alatson rendüek, nem kel azért meg pirulni, se 
az ö szegénységeket. szükségben valo léteket, szégyenleni. söt még 
igen kel segiteni a szegény attyafiait, hasonlo tisztelettel lévén azok-
hoz, valamint agazdagokhoz, 

K. A kristusnak ezen tselekedetiból mitsoda lelki épületre valot 
25 vehetnek magoknak az ollyanok, kik nagy renden valok? 

F A meg testesült Istennek alázatosága, és az emberekhez hasonlo 
léte, aki is azért jöt hogy szolgállyon, és nem azért hogy szolgáltassék. 
arra kénszeritti öket, hogy ki irttsák szivekböl, azt a kevélységet, 
nagyra vágyodást, és azt a pompát, amelyeket okoz. a nemesi vér, 

30 és a mely gyakorta akadállya az üdveségnek, mert meg gátollya rend 
szerént az alázatoság uttyán járni, mely utat a kristus adgya elönkben. 
mind tanitásával, mind példájával. 

K. szent Josef miképen vala férje Máriának mivel egész meg türköz-
tetésben éltenek egy másal. ? 

35 [155a:] F Josef férje vala aházaság kötele által, a mellyel egy 
máshoz kötelezték vala magokot, sziveknek egyesége által. atiszta 

Mathe [e — fölött á thúzot t vessző.] 
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és Istenes szeretet által, mely egy máshoz kaptsolta az ö elméjeket. 
ez igen szép példa a házasok elött, a kiknek. egy mást, akristus lelké-
ben, és az Istenért kel szeretni. 

SZENT MÁTÉ APOSTOL NAPJÁN 

Imádság 

Adgyad uram hasznos segittséget találhassunk a boldog Apostol. és 
5 Évangyélista Máténak imádságiban., ugy hogy a mit mi magunktol 

meg nem nyerhetünk, az ö esedezése által, azt el nyerhesük, a mi 
urunk. J. k. 

Epistola. 
Ézéki prof. 1. 10. 

Az ö ortzájok hasonlatosága pedig, emberi ortza, és oroszlány 
ortza anégynek jóbjafelöl, ökör ortza380 pedig anégynek ballya felöl, 

10 és sas ortza a négy fölöt, az ö ortzájok, és szárnyok ki terjesztve felyül, 
mindeniknek két szárnyok egy mást érik vala. és kettei bé fedezi vala 
az ö381 testeket, és mindenik közüllök eleiben mégyen vala artzal. ahová 
alélek indulattya vala, oda mennek [155b:] vala, és meg nem fordul-
nak, midön járnának. és alelkes állatok szine, az ö tekéntetek, mint 

15 az egö tüzes szemek, és mint a lámpásoknak tekintete, ez vala a látás. 
futosván a lelkes állatok közöt. atüznek fényesége, és atüzböl ki menö 
villámlás, és a lelkes állatok mennek, és jönek vala mint a tsillámlo 
villámlás. 

Magyarázat 

K. Mit jelentnek ezek anégy titkos állatok akiknek emberi, orosz-
20 lány, ökör. és sas ábrázattyok vagyon. ? 

F Jelenti az Angyalokot, a kiket el küldi az Isten mint szolgait, 
hogy véghez vigyék némelykor az ö irgalmaságának, némelykor. az 

380 [Sorvégen:] or- [új sor elején:] ortza 
381 az ö az ö [Fölösleges ismétlés. ] 
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ö igasságának. akarattyát, ezek a profétának négy ortzájuaknak tet-
tzettek, külömb külömb féle ábrázatban is adgya elónkben. öket. hogy 
meg lássuk mitsoda külömb féle képen viszik végben szolgálattyokot, 
emberi ábrázattyok vagyon mely jelenti hogy ókal, és jóságal tsele-

5 kesznek, oroszlány ábrázattyok. vagyon. mely jelenti, hogy meg 
gyözhetetlen erövel viszik végben az urok parantsolattyát; és hogy 
ök el fáradhatatlanok, és lassuak, a [156a:]midön az Isten türésel 
várja abünöst apenitentziára, a sas ábrázat jelenti, hogy tellyesek vilá-
goságal, és hogy a mikor kivántatik. olyan nagy sebeségel. munkálod-

10 nak, hogy semmi meg nem tartoztattya öket. 
K. Miért mondgya az irás hogy ollyanok mint atüz, hogy mindenik 

artzal mégyen eleiben, és oda mennek ahová alélek indulattya viszi, 
és meg nem fordulnak jártokban. ? 

F Azt akarja elönkben adni, hogy azok a mennyei lelkek atüzhöz 
15 hasonlo scbeségel engedelmeskednek az Istennek. és nagy buzgoságal. 

és hogy ök tsak az Isten lelkének indulattyábol., és parantsolattyábol 
tselekesznek, és oda mennek, ahová küldi öket. nem fordulván. se 
jóbra. se balra, és hogy akor fordulnak viszá. a midön aparantsolatot 
végben vitték. 

20 K. Mit tésznek ezek a szók, hogy bé fedezik magokot a két szárnyo-
kal. és a más kettöt ki terjesztik. a mellyekel egy mást érik. ? 

F Bé fedezvén magokot két szárnyokal, azal meg mutattyák az 
Isteni Felséghez valo nagy tisztelettyeket, és hogy mitsoda arra hogy 
ö elötte legyenek, a más kettöt pedig hogy ki terjesztik, azal meg 

25 mutat-[156b:]tyák hogy szüntelen készek parantsolattyára, és oda 
menni, ahová küldi öket, szárnyokal egy mást érik, meg mutatván. 
hogy minnyájan egyenlö akarattal., és egyeségel tselekesznek, 

K. Miért olvastattya az Anyaszent egyház ezt a mái letzkét az 
Évangyélistak innepein ? 

30 F Mert szent Hieronimus szerént azoknak az állatoknak négy ábrá-
zatok, a négy ÉVangyéliumnak kezdetén fel találtatnak, Az emberi 
ábrázat jelenti a szent Maté Evangyéliumát, a ki akristus Nemzettsé-
gin kezdi el, ugy mint az emberen. Az oroszlány ábrázat jelenti a 
szent Márk Évangyéliumát. aki a pusztában valo szent János prédi-

35 kálásán kezdi el, valamint egy oroszlánynak orditásán, Az ökörnek 
ábrázattya., aki rend szerént valo áldozat volt az ó törvényben, jelenti 
a szent lukáts Évangyéliumát. a ki a Zakariás papságán kezdi el, ez 
Attya volt szent Jánosnak, A sas ábrázat pedíg jelenti a szent János 
Evangyéliumát, a ki is mint egy sas. magosan repülvén. a napban néz, 
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fel repül382 az Istenhez, hogy le irhassa az Igének nemzettségit, valosá-
gos napját az igasságnak. 

K. Nem leheté az Évangyélistákra, mint predikátorokra383 [157a:] 
és az Isten szolgaira szabni mind azokot valamiket mondottunk az 

5 Angyalokrol. akiket jelentik a négy állatok? 
F A meg egyezik az Anyaszent egyház szándékával, aki is az ö 

innepek napján olvastattya ezt a letzkét, mivel az Évangyéliumnak 
predikatori ollyanok valának. mint akristusnak láthato Angyali. 
akiket el küldötte hogy hirdessék parantsolatit.384 és meg üsmértessék 

10 az egész világal. az ö tanitását. és nevét, ök tsak az Isten lelkének 
indulattyábol irtak, és tanitottak, ök mindenüvé el mentenek vala-
hová küldé öket, és senki viszá nem térithette. a szent lélektöl vévén 
bátorságot az egész földre el vitték a szeretetnek tüzét. és el hatot az 
ö szavok, ö magok égtek azon tüzel. a melyet akristus hozot evilágra. 

lo K. Mitsoda hasonlatoság vagyon az állatok negy ábrázatok közöt, 
és ezen szent Évangyélisták közöt. ? 

F Az emberi ábrázat jelenti hogy mitsoda jóságal és magok meg 
alázásával. beszéllettek az embereknek, és mint alkalmaztatták ma-
gokot az ö értelmekhez, tejet adván a gyengeknek, és eröseb eledelt. 

20 az erösöknek, fel emelték magokot mint a sasok, [157b:] az Istenhez, 
hogy ö tölle tanulhassák ki azokot az igazságokot. és titkokot. me-
lyeket másoknak tanitották, tudták követni az oroszlány orditását, 
predikalván, kemény és hangos szoval; és rettegtetvén a bünösököt. 
elejekben adták az Isten itéletit, szenvední is tudtanak., valamint 

25 a kristusért áldozatra valo ökrök. fel áldozván magokot néki, és ki 
ontván véreket. az ö ditsöségiért, és az emberek üdveségekért. és va-
lamint azok az állatok ugy ök is el faradhatatlanok valának., szol-
gálattyoknak sulyos munkáiban. 

Évangyélium. 
szent Maté 9. 9. 

És mikor onnét el menne Jesus. láta egy Maté nevü embert a vá-
30 mon ülni, és mondá néki. kövess engemet, és fel kelvén követé ötet. 

és lön le telepedvén ö a házban, imé sok publikánusok, és bünosök 

382 fei repül^vén) az Istenhez, 
383 [Elírás:] predikátokra 
384 parantsolatit. [Szóvégi t — fc-ból javítva.] 
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jövén, le telepedének Jesusal. és az ö tanitványival, és látván a 
farisaeusok. mondák az ö tanitványinak. miért eszik a publikánusokal, 
és abünösökel a ti Mesteretek, Jesus pedig halván, mondá. nem 
szükség az egéségeseknek az orvos. hanem abetegeknek, el menvén 

5 pedig tanullyátok meg mi légyen, irgalmasagot akarok, és nem áldo-
zatot, mer nem jöttem az igazakot hini, hanem abünösököt. 

[158a:]Magyarázat 

K. A kristus miért marada leg gyakortáb kafarnaum városában. 
a mely város igen gonosz vala, és miért hivá szent Mátét az Apostol-
ságra, a ki is publikánus vagy is ado szedö volt ? 

10 F Azért, hogy abbol meg tanullyuk, hogy mennél inkáb uralkodik 
valamely helyben a vétek, annál nagyob buzgoságal kel az egyházi 
szolgának munkálodni, a bünosök meg térésin, és hogy a vétek soka-
sága. és nagysága. miat, nem kel kéttsógben esni. a bünösök meg té-
résiért, mert a mint szent pál mondgya, az Isten gyakorta böségel 

lo hinti oda kegyelmét. a hol avéteknek bösége vagyon,385 az ur maga 
mellé vévé szent Mátét olljran idöben, a melyben oly veszedelmes hi-
vatalban volt, meg akarván nékünk mutatni. hogy nintsen semmi le-
hetetlen az ö mindenhato386 kegyelmének. és hogy a mikor néki tettzik, 
könyen ki vehet akár kit aveszedelemnek mélységéböl. és el oldhattya 

20 a kötelet, melyel a vétekhez volt köttetve. 
K. Mit tselekedék szent Máté a midön az ur magához hivá ? 
F Azonnal el hagyá mindenét, hivatallyát, és jószágát, követé ötet. 

példát adván nékünk, hogy mitsoda gyorsaságal kel engedelmesked-
nünk az Isten parantsolattyának, [158b:] mihent meg világosit min-

a'' ket. és meg üsmérteti velünk, hogy roszul kereset jószágát birunk, 
vagy hogy az ö törvényével ellenkezö hivatalban vagyunk, ollyankor 
azon szem pillantásban el kel azokot hagynunk., valamint szent 
Máté. a gyorsaság. kedvesebbé. és érdemesebbé tészi az Isten elöt az 
el hagyást, és el is kerülteti akisértetet, a melyben a halogatás vethet-

30 ne. 
K. Miképen kel tekéntenünk az üdvezitönek tselekedetét, aki a 

publikánusokal, és a bünösökel387 ül egy asztalhoz ? 
385 [Az idézet nincs aláhúzva.] [Tovább:] hivalban [elírás.] 
386 mindenhato [e — javítva h-hóll] 
387 [Elírás:] a bünökel 
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F Eléggé nem lehet tsudálni az ö joságát. és szeretetét, és ha anyira 
meg alázta magát, hogy még az ellenségi is szó nélkül nem hagyhaták, 
azt egyedül tsak a hünösök meg térésiért tselekedte, és ha szent 
Mátéhoz annyi kedvezésel volt, hogy kérésére el ment hozája vendég-

5 ségben; azt azért tselekedé, hogy ötet jobban meg erósittse szándek-
jában. másokot pedig hogy nyerhesen és oktathason, az üdvezitönek 
ez a példája, tsudálatra méltó, kevesen vannak kik azt kövesék, mivel 
mi minnyájan gyengék és bünösök vagyunk, és a vendégségek sok ke-
resztyéneket rontanak meg, mivel ót sok rosz példákot, és hejában 

10 valo beszédeket látunk,388 és hallunk, a mértekletlenség ót uralkodik, 
a leg okosabnak is nehéz [159a:] magát meg tartoztatni, ót a sok 
étel, és ital, ahelytelen nevetés, ember szollás, illetlen beszéd, ót az 
éteknek, és abornak, böségel valo ditséret adása, és több effélék, egy 
keresztyének nem kellene részt venni az ollyan vendégségekben. 

15 leg gyakortáb az ollyanokbol. mind akristust, mind a szemérmetesé-
get, mind a mértekleteséget ki rekesztik, ahol pedig akristus nintsen, 
atanitványinak nem kel oda el menni, a midön pedig a mod nélkül valo 
rendeletlenségek, mértekletlenségek, avendégségböl ki rekesztetnek, 
az egyeség, és a szeretet. ót jelen lésznek, el lehet ugy oda389 menni, 

20 hogy ót valami lelki hasznára lehesünk másoknak, a melyre is kel 
vigyázni mindenkor egy keresztyének. 

K. Mi vivé szent Mátét arra hogy az urat magánál meg vendégellye. 
F Az öröm. melyben volt meg térésiért, és aháláadás, az ö tölle 

vet kegyelmiért, lehetetlen egy olyannak aki valoságosan meg tért, 
25 hogy külsö jelek által is ki ne mutassa az örömét. melyet szivében 

érzi, és hogy. meg ne hálállya azt, jó tévöjének, hogy ha a kristust el 
hinák avendégségekre, a melyeket a keresztyének adnak egy másnak, 
ót meg látnák aszere-[159b:]tetet, a szemérmeteséget, és a mértékle-
teséget, és minden az ur ditséretire menne végben, de hol látunk illyen 

30 példát, ? hogy ha pedig szent Máté a kristusal. el hivá apublikánuso-
kot390 és. a bünösököt, azt el kel hinnünk hogy felebaráti szeretetböl 
tselekedé, akarván azoknak is hasonlo kegyelmet nyerni, mint ame-
lyet magának nyert volt az urtol. 

K. A kristus vendégségben valo jelen létin. valaé okok a farisaeu-

388 ^h^ lá tunk és hallunk, 
389 el lehet ugy oda ^el) menni, 
390 apublikánusokot [k •— javí tva n-ből?] 
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soknak, hogy meg botrankozanak, és azt szemekre hánnyák a tanit-
ványinak ? 

F Semmi okok nem vala a meg botránkozásra, nem is más hanem az 
irigység tarthatá azt rosznak, az üdvezitönek, az ö ártatlan., és tsudá-

5 latos életiért, arágalmazásnak el kelletet volna tölle távozni, és jól 
itélni, hogy nagy okokbol mégyen az ollyan vendégségekben, de az ö 
gonosz szivek irigyelvén az urnak szent erkóltseit. és emlékezetét. 
minden modon azon igyekeztenek hogy valamely okot találhassanak a 
rágalmazásra. hogy a tanitványit tölle el idegenithessék. és ötet ma-

10 gát, el veszesék,391 a midön a hiveket, vagy az egyházi szolgákot, aki-
ket tudgyuk hogy Isten félök, a hamisak társaságában. vagy asztal-
nál láttyuk. jól itéllyünk felöllök. és hitesük el magunkal., hogy azt 
jó végre tselekeszik 

[160a:] K Mit felele az ur. a farisaeusok rágalmazásokra. ? 
15 F Azt felelé, hogy az egéségeseknek nintsen szükségek az orvosra, 

hanem a betegeknek, meg akarván azt vélek értetni. hogy ha abünö-
sökel társalkodik. azért tselekeszi, mert ö alelki orvos. hogy ha pedig 
az orvos abetegekhez mégyen. nem megyen. hogy részt vegyen nyava-
lyályokban, hanem hogy meg gyógyittsa öket. de ök, akik azttarttyák 

20 magok felöl hogy egéségesek, és akiket a rosz kivánság anyira meg 
vakitotta, hogy se nem láttyák. se nem érzik nyavalyályokot; azért 
nintsen is nékik szükségek. az orvosra. ezeket pedig azért mondá 
nékik. hogy magokban térnének. 

K. A kristus tsak a bünösókért jötté el? 
25 P Azért jöt el. hogy minden embereknek orvosa légyen mivel 

minnyájan bünösök, és nyavalyások, és mindennek. vagyon szüksége 
az orvosra, és az orvoságra, az igazak is tsak azok, akik hozája folya-
modnak, és egéséget vesznek tölle, de abban az igaz voltokban is. 
tartoznak tölle orvoságot, az az kegyelmet kérni, a gyengeségekért, 

30 a lelki gyógyitás, nem ollyan mint a testi, a rend szerént valo orvos, a 
testet meg gyógyittya., el vévón az orvoságokal a betegségnek okát, 
de a midön az Isten valamely lelket meg gyógyit, a rosz kivánságot 
abban meg hagya, a mely gyükere és oka avéteknek, és a mely szün-
telen valo gyengeségben tarttya életünket. 

391 el veszesék, [l — ,9-ből javítva.] 
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[160b:]SZENT MIHÁLY NAPJÁN 

Imádság 

Oh' Istenünk aki oly tsudálatos rendel osztogatod a külömbözö hi-
vatalokot. az Angyaloknak, és az embereknek, enged meg jóvoltodbol. 
hogy azok atiszta lelkek, kik mindenkor elötted állanak, a menyek-
ben. mi nékünk gondviselöink legyenek. ez életben. a mi urunk J. k. 

Epistola. 
Apocal. 1. 1. 

5 A Jesus kristus jelentése melyet néki adot az Isten. hogy meg jelen-
tené az ö szolgainak., a melyeknek hamar kell lenni, és meg jelentette, 
el küldvén az ö Angyalátol az ö szolgájának Jánosnak, ki bizonyságot 
tett az Isten igéjéröl. és bizonyságot a Jesus kristusrol, mindeneket a 
miket látot, boldog a ki olvassa, és hallya eprofétálásnak Igéit, és meg 

10 tarttya azokot, melyek abban meg irattattak, mert az idö közel va-
gyon, János ahét Anyaszent egyháznak, melyek Ásiában vannak, 
malaszt néktek. és békeség attol, aki vagyon, és a kivala, és aki el 
jövendö, és a hét lelkektöl, kik az ö királyi székének szine elöt vannak, 
és a Jesus kristustol. a ki hiv tanu, elsö szülöt a halottak közül, és 

15 eföld királyinakfejdelme, aki minket szeretett, és meg mosot minket, 
a mi büneinkböl, az ö vére által. 

..• 
Magyarázat 

K. Mit tanulhatunk amái letzkének elsö szavaibol? 
[161a:] F Azt tanulhattyuk, valamint hogy az Isten ki nyilatkoz-

tatta szent Jánosnak a jövendöt, mert az Isten igéjét ki hirdette, és 
20 hogy bizonyságot tett mind azokrol a miket látot, és hallot, a kristus-

tol, ugy az egyházi szolgák is ha ujjab világoságot akarnak venni, 
hasonlo képen kel nékik is hirdetni akristust, és rolla bizonyságot 
tenni. 

K. Mit tésznek ezek a szok. boldog aki olvassa, és hallya eprofétá-
25 lásnak igéit, és meg tarttya azokot mellyek abban irattattak?392 

392 [Javí tás : irattatnak-hól.] 
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F Azt teszik hogy ugy tanállyuk boldogságunkot, és vigasztalá-
sunkot a szent Lélek igereti szerént ebben a szent könyvben, és atöbb 
szent könyvekben, hogy ha azokot hittel, és alázatoságal olvasuk, 
ha azoknak értelmit engedelraeségel veszük az Anyaszent egyháztol, 

5 és ha azokban lévö igazságokot hüségel, és halogatás nélkül követtyük, 
mivel az idö közelget, a melyben számot kel adni az igazságokrol. a 
melyeket a kristus ki nyilatkoztatot nékünk, ámbár ollyan keveset 
gondolkodgyanak is arrol. 

K szent János miért kivánnya hogy a kegyelem, és a békeség velünk 
10 legyenek. az által aki vagyon, a ki volt, és aki el jövendö az az, akristus 

által? 
F Meg akarja nékünk mutatni, hogy haszontalan volna az igazság 

meg üsmérése, hogy ha a kristus azt nem [161b:] szerettetné, és nem 
követtetné velünk, és hogy ha a szent Léleknek békesége meg nem 

lo kostoltatná it velünk a kegyelemnek gyümöltsét. és reménséget nem 
adna a menyekben valo lakásunkrol, szent János akristust393 nevezi 
annak a ki volt, vagyon, és a ki el jövendö. mert volt tegnap, mondgya 
szent pál, ma is vagyon. és ugyan azon, lészen minden idökben hebr. 
13. 8. ö mindenkor ugyan azon., mert ö Isten. és nem vettetet változás 

20 alá, mint az ember, ö ugyan azon, minden idökben, mert fel támadása 
által, bé ment ditsöségében, az ö igazsága, titkai, EvangyéHuma, és 
Anyaszent egyháza, meg maradnak eföldön. minden idökben, és az 
utolso napon el fog jöni hogy meg itéllye az egész világot, és számot 
kérjen malasztirol. a melyeket meg testesülésekor hozta volt ell. 

25 K Miért adgya hozája, és a hét lelkek által; tudni illik. az Angyalok 
kik széke elöt vannak. ? 

F Azt akarja velünk meg értetni, hogy az Isten a kezdete, és kut 
feje akegyelmeknek, az Angyalok pedig ollyan szolgai, akiket el 
osztogattya az Anyaszent egyházban. hogy munkálodgyák a válasz-

30 tattak üdveségeket, ebböl meg láttyuk hogy nem roszul tselekeszünk, 
ha az Angyalokhoz folyamodunk könyörgésinkben, mivel ha a rosz 
volna. szent János nem mondaná. hogy a kegyelem és a békeség azok 
aboldog lelkek394 által adatnak nékünk. [162a:] de ök azt ugy tseleke-
szik mint Istennek szolgai. ugyan ök is ajánlyák néki a hivek könyör-

35 géseket. és nyernek nékik kegyelmet, nem a magok érdemek által, 
hanem akristus érdemi által, mivel tsak az ö érdemiért adatik akegye-

393 [ íráshiba:] akristus 
394lelkek [Szóvégi k — d-ből javítva.] 
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lem, tsak az ö beszédiben avilágoság. tsak az ö fel támadásában az 
élet, az ö vériben. és halálában az üdveség, és az ö szeretetében aremen-
ség, ugyan ezért tartozunk azon kérni ötet hogy meg nem szünvén 
minket szeretni, meg se szünnyék minket meg mosogatni, és meg tisz-

3 tittani. 

Évangyélium 
szent Maté 18. 1. 

Azon orában járulának atanitványok Jesushoz. mondván, kit vélsz 
mennyeknek országaban nagyobnak lenni, és hozzá hiván Jesus egy 
kisdedet, közikbe állatá ötet, és mondá. bizony mondom néktek, ha 
meg nem tértek, és nem lesztek mint a kisdedek,395 nem mentek bé, 

10 menyeknek országába, valaki azért magát meg alázza. mint ekisded, 
a nagyob mennyeknek országaban. és aki bé fogad egy illyen kisdedet, 
ón nevembe, engem fogadbé, a ki pedig meg botránkoztat egyet ekis-
dedek közül, kik én bennem hisznek, hasznosab annak hogy egy 
malom kö köttessék anyakára, és atenger mélységiben el merittessék, 

15 jaj evilágnak abotránkoztatásokért. mert szükség hogy botránkozá-
sok jöjjonek, mind azon által, jaj annak az embernek aki által botrán-
kozás-[162b:]jö, ha pedig akezed, vagy lábad meg botránkoztat téged, 
vágd el azt, és vesd el töled, jóbb néked az életre bé menned bénnán, 
vagy sántán, hogy sem két kezed, vagy két lábad lévén az örök tüzre 

20 vettetned, és ha a szemed meg botránkoztat téged, vájd ki azt, és 
vesd el tölod. jóbb néked ogy szemmel az életre bé monned hogy sem 
kót szemed lévén, a gehenna tüzébe vettetned, meg lássátok hogy meg 
ne utállyátok. egyet akisdedek közül, mert mondom néktek, hogy 
ezeknek Angyali mennyekben mindenkor láttyák az Atyám ortzáját, 

20 ki menyekben vagyon. 

Magyarázat 

K. Mit értettek it az Apostolok a mennyeknek országán. és mit ért 
maga az kristus azon az országon? 

F Az Apostolok követvén még akor atesti sidoknak gondolattyokot, 
ök azon. világi és földi országot értettenek, valamint a földi kiráryok 

385 kisdodek, [Második d — helyén k-t kezdett írni, de d-re javí tot ta . ] 
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uralkodnak, de akristus azon az örökké valo boldogságot értette, ahol 
uralkodni fog választattiban, és ahol az ö választatti uralkodni fog-
nak ö véle, és ö benne; birván az Istent, az ö örökös jóvokot. az 
Apostolok tehát amidön azt kórdék hogy ki lenne. leg nagyob a men-

5 nyeknek országában. meg mutaták azal. hogy az elsö helyekre vágyta-
nak, abban a földi országban. a melyet a sidok várják vala. 

[163a:] K. A kristus mit felele nókik. hogy az ollyan nagyra vágyo 
gondolatokot el hagyasa vélek? 

F Ez az, alázatoságnak Mestere, és doktora, egy kis gyermekct 
10 hiván magához, közikben állittá, és meg mondá nékik. hogy ha hason-

lok nem lésznek akis gyermekekhez, a meny országban részek nem 
lószen. akár mely nagy renden lévö gyermek örömest adgya magát 
az alatson renden lévöhöz, se az utolso, se az elsö helyben nem válo-
gat, eszerént is kel tselekodni az olyannak, aki nagy akar lenni a 

15 menyekben, mivel a nieny ország az alázatosoknak adatik, meg. és 
azoknak akik magokot meg vetik. 

KMittésznek ezek aszok., aki bé fogad egy illyen kisdedet, az én 
nevemben, engemet fogad bé, ? 

F Az ur azt akarja, hogy ugy tisztellyék az alázatosokot, mint az 
20 ö országának fejedelmit. és hogy azokal jót tegyenek, mint hogy 

pedig ö az ollyanokot szoreti, büntetés nélkül nem hagya ha azokot 
meg vetik. vagy meg bótránkoztattyák. avagy meg bánttyák. ha 
rosz példával, rosz beszédel, vagy rosz tanátsal avétekben ejtik. azért 
is mondgya az ur, hogy hasznosab volna egy embernek ha egy malom 

20 kövel a tengerben vetnék mint sem botránkoztatására lenni egy olyan 
kisdednek. a ki ö benne hiszen 

[163b:] K. Mitsoda értelemben mondgya az ur hogy szükséges hogy 
botránkozások jöjenek ? 

F Azt akarja azal mondani, valamint világosan mondgya szent 
30 lukátsnál 17 1. lehetetlen hogy botránkoztatás ne légyen. mivel a 

gonoszoknak nagy számok el terjedet evilágon. a kiknek rosz példa 
adások veszedelmire vannak sok számuaknak. az Isten azt meg engedi a 
gonoszokon valo rettenetes igasságábol, és a jokonvalo irgalmaságábol, 
meg akarván mutatni, hogy ditsöségire, és választatinak üdveségekre 

lo tudgya forditani, ugyan azon vétkeket, a mellyekel396 ötet meg bánt-
tyák. és másokot avétekben ejtenek. meg engedi abbol az okbol is 
abotránkozásokot, hogy félelemben, vigyázásban, köny hullatásban., 

896 a mellyekel [Szóvégi l — í-ből javí tva.] 
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alázatoságban. tarttsa szolgait, de jaj annak aki által abotránkozás 
jö, mert meg büntettetik, mind a maga, mind a mások vétkiért. 
mind azért agonoszért. a melyet akart tselekedni, ha szinte a tellye-
ségel végben nem ment is, mivel mind példájával, mind tanátsával. 

5 azon volt. hogy végben vihesse, hogy ha tsak az Isten meg nem gátolta 
volna. kegyelméböl, ez igy lévén, abotránkozás azon vagyon hogy el 
ronttsa az Isten munkáját. szolgaiban. és azért meg érdemli az ö 
rettentö boszu állását. 

K Magyarázd meg nékünk ezeket a szokot., vájd ki a szemedet, 
10 vagd el a kezedet, ha ezek meg botránkoztatnak ? 

[164a:] F Meg akarja az ur velünk értetni, az Uyen példa beszéd 
által, hogy mitsoda szükséges üdveségünkre, hogy el kerüllyük a 
vótekre vivö alkalmatoságot, hogy vályunk, és magunkot meg foszuk 
mind azoktol., a mik botránkozásunkra lehetnének, és a vétekben 

15 ejthetnének, ha szinte azok leg drágábbak volnának is elöttünk evilá-
gon, és oly leg szükségesebbek, valamitsoda397 szükséges a kéz, a láb. 
és a szem, mihent valami örökös veszedelmünket okozhattya, azt ugy 
tekénttsük, mint ellenségünket, és mint a mérget, mit használ egy 
embernek, ha a világot meg nyemé is, ha a lelkét el veszti, ? az398 üdvezitö 

20 nem érti azt betü szerént hogy valaki el vágja a kezét. és ki vája 
a szemét, hanem hogy ezekel ne élyenek az ö törvénye ellen. és hogy 
el távozanak mind attol. valami fel gerjeszthetné a rosz indulatot, 
és fel indithatná a rosz kivánságot 

K Mit kel tselekedni hogy az igazakot meg ne vessük, a kik a kisde-
25 dek, mert alázatosok, és akik a testi szemnek alázatosoknak láttza-

nak? 
F A hitnek szemével kel öket tekénteni. hogy meg láthassuk ök 

kik légyenek az Isten szemei elöt, ne külsö képen tékénttsük öket, 
hanem azt399 visgállyuk meg. hogy az Isten mint tekinti öket. mivel 

30 menyei lelkeket ád melléjek, kik öket örizzék, reájok gondot visellye-
nek. mondom néktek. hogy ezeknek Angyali, menyekben, szüntelen látiyák 
az Atyám ortzáját. ezeket azért mondá, hogy annál is nagyob tisztelet-
tel legyünk a kisdedekhez, és az alázatosokhoz, meg tekintvén,mitsoda 

397 valamitsoda [valamint-hől javítva, a szó írása közben.] 
398 [fráshiba:] azt üdvezítö 
399 hanem azt <tek) visgállyuk meg. hogy az Isten mint tekinti öket. 

[Kereszttel jelölt beszúras a lap alján.] 
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szol-[164b:]gait rendelte melléjek, hogy gondgyokot visellyék, és 
a kik által boszut áll azokon, kik azokot meg vetik, vagy avétekben 
ejtik. 

SZENT SIMON ÉS SZ. JUDÁS NAPJÁN 

Imádság 

Oh' Istenünk, aki ate boldog Apostohd által, hittál minket szent 
5 nevednek üsméretire, adgyad hogy tsudálván, szent simon. és szent 

Judásnak örökös ditsöségeket, mi azt haszonal tisztelhesük, ami 
urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál. ephes. 4. 7. 

kinek kinek közüllünk malaszt adatot akristus ajándékozásának 
mérteke szerént az okáért mondgya, fel menvén amagoságban. fogva 

10 vitte a fogságot, ajándékokot adot az embereknek, hogy pediglen 
fel ment, mitsoda, hanem hogy le is szállot, elöb a földnek also része-
ire, a ki le szállot, ö aki fel is ment, minden egek feliben, hogy minde-
neket bé töltene. és ö adot némellyeket ugyan. Apostolokot, némellye-
ket pedíg profétákot, némellyeket pedig Évangyélistákot. némellye-

15 ket pedig pasztorokot. és doktorokot. a szenteknek tellyes voltokra, 
a szolgálatnak munkájára, a kristus testének épülésére, mig minnyá-
jan el jus-[165a:]sunk a hitnek és az Fia üsméretinek egyeségére, hogy 
tekélletes férfiakká legyünk, akristus meg állapodot idejének mértéke 
szerént. 

Magyarázat 

20 K. Miért mondgya szent Pál, hogy malaszt adatot nékünk a kristus 
ajándékozásának mérteke szerént. 

F Mert ki ki különös kegyelmét vészi az Istennek, rendéhez, 
és hivatallyához képest, akristusnak, rendelése, és akarattya szerént, 
aki400 is azt akarja hogy ki ki avett ajándék szerént munkálodgyék. 

25 ugyan ezért is tartozunk imádni az Isten akarattyát; az ö malaszti-

400 [Sorvégen:] a [új sor elején:] aki 
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nak el osztogatásában, el hitetvén magunkal., hogy ö azokot, azoknak 
adhattya. akinek akarja, amikor akarja, és ollyan formában a mint 
néki tettzik, szeresük, és tisztellyük másokban is az Isten ajándékit, 
munkálodgyunk pedig mi magunk is az ö akarattya. és rendelése 

5 szerént, a munkán a melyre rendelt, é.s a melyre adta ajándékját. 
K Mitsoda ajándékok azok a melyeket akristus az emberekre hin-

tette, menyben menetelekor? 
F 1. Azok amalasztok, a melyeket nevezik meg szentelö malasz-

toknak, amelyek kedvesé tészik Isten elött az igazak lelkeit, és a 
10 mellyek azoknak üdveségekre adatik, kik azokot veszik, 2. amalasztok 

a melyeket nevezik ingyen valo kegyelmeknek, a melyek amások 
üdveségekre adatnak. és az Anyaszent egyház hasznára. illyenek a 
jövendölésre, az idegen nyelvekre, tsuda tételekre, valo ajándékok, 
[165b:] a mellyek meg nem szentelik, és a melyekel jól vagy roszul 

15 ólhetnek, azok, kik azokot veszik az illyen rend kivül valo ajándékok, 
szükségesek valának eleinte, akristus Istenségének meg bizonyitására, 
hogy a népek a hitre teritessenek, és az Anyaszent egyház fel állitá-
sára, és meg erösitésére, 

K. Miért mondgya az Apostol. hogy a kristus fel ment a magoságba, 
20 mert le is szállot vot elöb a földnek also részeire 1 

F Mert az Istennek Fia, meg alázta magát eföldön, emberi testet 
vévén magára, le szállot halála után alimbusba, a földnek also részei-
ben hogy onnét meg szabadittsa az ó testamentum béli szenteket, 
fel emelte menyben menetelekor Emberségit a magoságba, az az, min-

2ö den teremtet állatoknál, az Apostol mondgya, hogy oda fel ment, 
hogy bé töltene mindeneket hatalmával, és jóságával, a földet bé töl-
tötte malaszttyával, és szent lelkének ajándékival, apoklokot meg 
gyözte, és a mennyekben helyheztette országát. el mondhatni még 
hogy bé töltötte és bé tellyesitette az ó törvénynek fíguráit, és j öven-

30 dölésit, ugyan azon törvényt tekélletesé tette, és kegyelmet nyert 
az embereknek, hogy azt meg tarthassák. 

K. Miért mondgya az irás hogy akristus maga adta az Anyaszent401 

egyházának némelyeket hogy Apostolok legyenek Etc. 
F Meg akarja velünk értetni, hogy a kristust illeti hogy válaszon 

35 és rendellyen magának egyházi szolgákot, nem ti választottatok 
engemet, mondá atanitványinak, hanem én uá-[166a:]lasztottalak 

401 Anyaszent [y — a-ból javítva.] [A kérdés végén:] & [Eto.] 
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titeket,402 joan. 15. 16. külömb féle renden lévö szolgakot adot Anya-
szent egyházának. hogy ki ki ajándéki szerént munkálodgyék, hiva-
tallyában, a lelkek meg szentelésire az ö testének, az az, az Anyaszent 
egyház épületire, mind addig valamég mindenek. ahitnek egyeségére 

5 jöjjenek, az az. hogy a kristus, azért választotta öket. hogy azon legye-
nek, hogy a lelkeket meg térittsék, vagy a hitre,vagy ajóbb életre, és 
azokot vezessék a szenttségre, és tekélleteségre, a melyekre rendelte 
Isten. az Apostolokot, ezt atekélleteséget. akristus meg állapodot ideje. 
mértékének nevezi. a melyet követni fogja a ditsöségnek tekéllete-

10 sége, a midön, ö minden lészen minden választatiban, és a midön bé 
tölti öket minden gazdagságival. 

Évangyélium. 
szent Ján. 15. 17. 

Ezeket parantsolom néktek hogy szeresétek egy mást, ha vílág 
titeket gyülöl, tudgyátok hogy engem elöbb gyülölt nálatoknál, ha 
evilágbol valok lettetek volna, avilág ami övé volna szeretné azt, 

15 mivel hogy pedig ovilágbol valok nem vattok, hanem én választottalak 
titeket evilágbol. azért gyülöl titeket evilág. meg emlékezetek az én 
beszédemröl, melyet én mondottam néktek, nem nagyob a szolga az 
uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek, ha az én beszédemet 
meg tartották, atiéteket is meg tarttyák, de ezeket mind [166b:] 

20 az én nevemért tselekszik néktek, mert nem tudgyák azt, aki engem 
küldöt, ha elnem jöttem volna, és nékik nem szollottam volna. bünök 
nem volna, most pedig menttség nints az ö bünökröl, aki engem 
gyülöl, az Atyámot is gyülöli, ha atselekedeteket nem tselekedtem 
volna közöttök, mellyeket senki más nem tselekedet, bünök nem volna, 

20 most pedíg láttak is, és gyülöltek is, engemet is, s' az Atyámot is, 
de hogy bé tellyesedgyék, a beszéd, mely az ö törvényekben bé iratot, 
hogy ók nélkül gyülöltek engem. 

Magyarázat 

K kitsodák azok. akiknek akristus parantsollya hogy egy mást szere-
sék. valamint ö szerette öket. ? 

402 [Az idézet vége nincs aláhúzva Mikesnél sem; az új oldalon nem foly-
t a t t a az aláhúzást. ] 
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F Ez a parantsolat tekénti különösön az Apostolokot, és mindnyájan 
az egyházi szolgákot, mivel az ö hivatallyok, köteledzi öket a hiveket 
tanitani szoval, és példa adásal, de arra köteledzi403 minnyájan ake-
resztyéneket is, akristus azt akarja, hogy egy mást szeresük, a mint 

5 ö szeretett minket. ö minket ollyan idöben szeretet, a melyben. arra 
tellyeségel méltatlanok voltunk, söt még életét s adta érettünk,404 

tartozunk tehat mi is szeretni az ollyanokot., a kik nem hogy azt 
meg érdemlenék. de söt még gyülölségel vannak hozánk, életünket is 
készek legyünk üdveségekért adni, az illyen szeretetért akarja az 

10 üdvezitö [167a:] hogy meg külömböztessenek az ö tanitványi mások-
tol. 

K Miért nem szereti avilág akristust, se az ö szolgait ? 
F Mert avilág tsak azokot szereti kik az övéi, és hozája hasonlitnak, 

a kristus tanitása pedig kárhoztattya a világ tanitásit. és tartásit. 
15 K. A világ szeretöi kik nem tudgyák az Évangyéliumi igazságökot 

vagy akik azokot nem hiszik, menttségre valoké, ha akristust, és az 
ö tanitványit nem szeretik ? 

F Az ollyan világiak. kik tudatlanoká teszik magokat, vagy szán 
szándékal, valo hihetetleneké, minden bizonyal vétkesek, nyisák fel 

20 egy kevesé szemeket, meg láttyák az igazságnak világoságát. és azo-
kat405 a fényeségel valo bizonyságokot, a mellyeket hagyot az ur 
nékünk Istenségéröl. és tanitásának igaz voltárol, azt pedig ollyan 
tselekedetek által, a mellyeket soha senki nem tselekedte, se senkí 
nem tselekedheti, a proféták tettek tsudákot, de azokot. ugy nem tsu-

25 dálták, mint a kristus tsudáit. se ollyan hatalomal ök azokot nem tsele-
kedték, ö magok meg jövendölték volt. akristus tsuda tételeit, a melye-
kel meg bizonyitotta Istenségit. 

[167b:] M I N D E N SZENTEK N A P J Á N 

Imádság 

örök mindenhatolsten. ki nékünk meg engeded hogy tisztellyük 
szenteidnek érdemit a mái napon, kérünk tégedet hogy meg szaporitván 

30 érettünk valo esedezöknek számokot, annál is nagyob böségel hinttsed 
mi reánk. irgalmaságodot. a melyet ohajttyuk. a mi urunk. J. k. 

403 kóteledzi [Második e — d-ből javí tva.] 
404 éret tünk, [n — sor fölötti beszúrás; kisebb, mint a többi betű.] 
405 [ íráshiba:] azokal 
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Epistola, 
apoca. 7. 2. 

És láték más Angyalt406 fel jöni nap keletröl, nála lévén az elö 
Istennek jele, és nagy szoval kíálta a négy Angyalnak. akiknek adatot 
hogy ártsanak a foldnek, és a tengernek, mondván ne árttsatok a 
földnek, és atengernek, se a termö fáknak, mig meg jegyezzük a mi 

5 Istenünk szolgait az ö homlokokon, és hallám a meg jegyeztettek szá-
mát, száz negyven négy ezeren. valának, meg jegyezve, az Izrael 
fiainak minden nemzetiböl., A juda nemzetéböl tizen két ezer jegyez-
tetett, a Ruben nemzetéböl tizen két ezer jegyeztetet, a Gád nemzeté-
böl, tizen két ezer jegyeztetet, az Aser nemzetéböl tizen két ezer j egyez-

10 tetet, a Neftáli nemzetéböl, tizen két ezer jegyeztetet, a Manasses407 

nemzetéböl, tizen két ezer jegyeztetet, a Simeon nemzetéböl, tizen 
két ezer jegyeztetet, a Lévi [168a:] nemzetéböl tizen két ezer jegyez-
tetett, az Isakár nemzetéböl tizen két ezer jegyeztetett, a Zábulon 
nemzetéböl. tizen két ezer jegyeztetet, a Josef nemzetéböl, tizen két 

15 ezer jegyeztetett, a Benjamen408 nemzetéböl tizen két ezer jegyeztetett, 
ezek után láték nagy sereget, melyet senki meg nem számlálhat vala, 
minden nemzetekböl, és nemzettségekböl, és nepekböl, és nyelvekböl, 
álván akirályi szék elött, és a Bárány szine elött. fejér hosszu ruhákba. 
öltözve, és pálma a kezekben, és kiáltnak vala nagy szoval, mondván, 

20 üdveség ami Istenünknek, ki akirályi székben 01, és a Báránynak, és 
az Angyalok minnyájan akirályi szék, és a vének, és a négy lclkes 
állatok körül állanak vala, és akirályi szék elótt, ortzájokra borulának, 
és imádák az Istent, mondván. Amen, Áldás, és fényeség. és böltseség, 
és hálá adás, tisztelet, és erö, és eröség ami Istenünknek, örökkön 

25 örökkéAmen. 

Magyarázat 

K. Mit jelent az az Angyal. aki nagy szoval kiált amás négy Angya-
loknak.? 

F Meg tanulhattyuk ebböl hogy még amenyekben is vagyon 
[168b:] subordinatio.es hogy az Isten némellyek által üsmérteti meg 

30 akarattyát atöbivel, ebböl következik, hogy a földön lévö Anyaszent 
406 Angyalt<[okot) [t: <okot) első o-jából javítva.] 
407 Manasses [es: helyén összefutott a t inta, de kivehető betűk. ] 
408 [Káldinál: Benjámin] 
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egyhazban. is kel lenni subordinationak, a melyben, alá valo renden 
lévök. vezéreltessenek, és igazgattassanak a fellyeb valo renden lévök-
töl, ugyan az is tartattya meg az egyeséget.409 abékeséget. és a rendet, 
amidön, minden a menyei Hierarchia szerént igazgattatik, ahol 

5 minden a szeretet, és az Isten lelke szerént mégyen végben. kevelység. 
és eröszak tétel nélkül, ahol tsak az Istennek ditsöségire. és az Anya-
szent egyház jóvára tzéloznak, és a midön a fellyeb valok tsak az 
Isten parantsolattyát adgyák ki, nem parantsolván mást az aláb 
valoknak, ha nem tsak ami azoknak hagyatott hogy tselekedgyék. 

10 és az aláb valok is szeretettel, és alázatoságal engedelmeskednek 
nékik, mint az Istennek magának. 

K. Mitsoda parantsolatot ád ez az Angyal a többinek az Isten 
részéröl. ? 

F A négy Angyalok hatalmot vévén az Istentöl hogy árthassanak 
15 a földnek és a tengernek, és boszut állyanak a bünösökön, ez az 

Angyal pedig hozájok küldetek hogy a parantsolatot addig véghez 
ne vigyék még az Istennek szolgai meg nem jegyeztetnek. a homlokon., 
adgyanak idöt is azoknak a kiket öröktöl fogva el választot arra hogy 
vagy meg térjenek, vagy el érhessék a kegyelmet mely nékik rendel-

20 tetett. 
[169a:] K. Mitsoda bélyeg az, a melyel meg jegyeztetnek az Isten 

szolgai a homlokokon 
F Az a kristus keresztének bélyege. hogy részünk lehesen az ö 

ditsöségében. részünknek is kel lenni az ö keresztének gyalázattyában. 
25 azt a szivünkben is kel hordoznunk., mert szeretnünk kel a szenvedést, 

a homlokunkon kel azt viselnünk, meg nem pirulván azért, az emberek 
elött, vallást kel tenni a meg feszitetet kristusrol. és a hitnek igazsági-
rol. halált is szenvedgyünk az ö neviért ha kivántatik, tarttsuk azt 
a mint410 Mojses tartotta. hogy a kristusnak gyalázattya. drágább a 

30 egész világ kintsénél. 
szent Pál szerént nem elée üdveségre hogy szivböl higyünk, 

hanem szájunkal, és tselekedetinkel is vallást kel tennünk, hebr. ' l l . 
26. rom. 10. 10. az Angyal azért küldeték el.tehát hogy meg jegyeze 
az Isten szolgainak homlokjokot. a kiknek eröt, és bátorságot ád hogy 

35 élettyek el vesztésivel is vallást tehessenek a kristusban valo hitröl, 
ez a jegy, minden idökre valo. nintsen olyan keresztyén aki ne tartoz 

409 egyeséget. <és) abékeséget. és a rendet, 
110 azt a <(mit) mint 
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nék nyilván, és közönségesen vallást tenni az Évangyéliumrol., és 
mind azokot a nyomoruságokot békeségel411 és szeretettel el szenvedni, 
a mellyek a keresztyéni életet követik. 

K Mit tésznek azok az egy aránsu számok az Izraelnek minden nem-
5 zetéböl.? 

[169b:] F Jelentik az sido népnek választatit, akik valoságos Izraéli-
ták, és valoságos fiai Ábrahámnak, nem atesti környül metélkedésnek 
jegye által, se nom a Mojses törvénye által, hanem akristus kereszté-
nek és kegyelmének jegye által, ezek a számok jelentik hogy a válasz-

10 tattaknak számok az Isten örökös el rendelésiben meg vannak hatá-
rozva, és hogy ö azokot mind üsméri, a ki pedig azt ohajttya. hogy az 
Isten ötet annak idejóben az ö választot népe közül valonak üsmérje, 
azon igyekezék, hogy meg tarthassa a szent Léleknek bélyegét, az 
alázatoságnak, békeséges türésnek., és az Isteni szeretetnek jelét. 

15 K. Mit jelent az a nagy sereg, a melyet senki meg nem számlálhattya 
vala ? 

F Jelenti apogányok közül valo meg számlálhatatlan szenteket, 
kik az Évangyéliumra állottanak, a sidok tiszteltetnek az elsöségel, 
mivel az Üdvezitö közöttök vette fel az emberi testet, de a pogányok 

20 közül sokal több, aválasztottak száma, ezek a szentek mind fent álva 
vannak a Báránynak széke elött, a melyel meg mutattyák, hogy egy 
keresztyének., nem kela földhöz ragaszkodni, hanem mindenkor készen 
kel lenni az Isten parantsolattyára, azok fejérben vannak, pálma fa 
ágat tartván akezekben, amelyel [170a:] jelentik akereszttségben 

25 vett ártatlanságot, és igazulást, avilágon, és vetken vett gyözedelmet. 
azok fent szoval énekelnek, arra tanitván minket, hogy a mely lelkek 
tellyesek az Istennel. és az ö kegyelmével, azoknak ditsérni kel az 
ö irgalmaságit, örömel, és hálá adásal kel lenni elötte. 

K. Mitsoda oktatást kelmagunknakvenni mind azokbol. valamiket 
30 mond az irás az412 Angyalokrol és a vénekröl ? 

F Látván öket az Istenhez, és az érettek fel áldoztatot Bárányhoz 
szüntelen valo szent félelemben. nagy tiszteletben, és imádásban 
lenni, szégyenlenünk kellene azt, hogy mitsoda tiszteletlenül vagyunk 
az Isten, és akristus elött. az ö szent templomában. mitsoda kevés 

35 hittel és buzgoságal, és hogy meg szeplösittyük az ö házát anyi sok 
botránkoztato illetlen magunk viselésivel. 

411 békeségel [Első e-fölött á thúzot t vessző.] 
412 az <E> Angyalokrol 
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K. Mire intenek minket az ö éneklésekel. ? 
F Arra hogy vélek együt imádgyuk, és hálákot adgyunk az Istennek, 

és akristusnak, és vallyuk meg, hogy ö néki tartozunk mind azokért 
a gyözedelmekért, a mellyeket veszünk üdveségünk ellenségin. 

Évangyélium 
szent Máté 5. 1. 

5 Látván pedig Jesus a seregeket fel mene ahegyre, és midön le ült 
volna, hozzája járulának az ö tanitványi [170b:] és meg nyitván 
száját, tanittya vala öket, mondván. Boldogok alelki szegények, mert 
övék413 menyeknek országa, Boldogok a szelidek, mert ök hirják a 
földet, Boldogok a kik sirnak. mert ök meg vigasztaltatnak, Boldogok 

10 a kik éhezik, és szomjuhozák az igazságot. mert ök meg elégittetnek, 
Boldogok az irgalmasok, mert ök irgalmaságot nyernek. Boldogok 
atiszta szivüek, mert ök meg láttyák az Istent, Boldogok, abékesége-
sek. mert Isten fiainak hivattatnak, Boldogok. akik üldözést szenved-
nek. az igazságért. mert övék mennyeknek országa, Boldogok vagytok. 

15 midön szidalmaznak titeket, és üldöznek titeket, és hazudván, minden 
gonoszt mondanak ellenetek, én érettem, örüllyetek, és vigadgyatok, 
mert ati jutalmatok. böséges mennyekben. 

Magyarázat 

K. Miért tészi fel az Évangyélium, hogy nagy sokaság követi vala 
akristust, hogy halgassa beszédit. és hogy meg gyógyittassék beteg-

20 ségiböl.? matth. 4. 25. mark. 3. 7. luk. 6. 17. 
F Azért hogy meg mutassa mitsoda halogatásal, és idegenségel va-

gyunk az Isten igéjéhez, és hogy nagyob buzgoságal tanullyuk, 
halgasuk, és olvasuk azt, és hogy azal élvén, a mi [171a:] lelki nyava-
lyáinknak orvoslására fordittsuk, abizonyos. hogy ha abban olyan 

25 hittel, és szorgalmatoságal. keresnök a lelki gyógyulást. mint a melye-
kel kereste ez a nép atesti gyogyulást. meg éreznök valamint ök, 
akristus minden hatoságának erejét. 

413 övékfe' — fölött előszórvízszintes vonal (é) volt, aztán vesszőt te t t föléje.] 
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K. Miért mene akristus ahegyre hogy imádkozék. Apostolokot vála-
szon, és azokot tanittsa? 

F l.414 Azért, hogy különösebben imádkozhassék, és tavulabb a 
világtol. 2. azért, hogy nagy gondolatot adgyon szolgainak, az Évan-

5 gyéliumi tekélleteségröl, a melyre hivattattak, és az ö mennyei tanitá-
sárol, melyet prédikállot tanitványinak, és a népnek, 3. meg akará 
nékünk mutatni, hogy azokot az igazságokot se meg nem lehet jól 
fogni, se kóvetni, hogy ha elménket és szivünket fellyeb nem emellyük, 
a földi dolgoknál. 

10 K Mit foglal magában az a tsudálatos predikatio., melyet tett 
a kristus a hegyen? 

F A nyolcz Évangyéliumi boldogságot foglallya magában. tudni 
illik. mind azt, valami boldoggá teheti az embert eföldön. minden 
ember kíván boldog lenni, ugyan erre avégre is tzéloznak minden 

15 munkájokban. és szivek indulatyokban, ebben meg is egyeznek 
minnyájan. de ez a természet szerént valo hajlandoság bennek nagy 
tévelygést okoz, avétektöl fogvást, és sok vétekben veti öket, mert 
nem üsmervén, és nem kedvelvén az örökös jót. a mely egyedül 
teheti öket boldogoká,415 és mint egy tapo-[171b:]gatva járnak, ót 

20 keresvén aboldogságot. ahol nintsen, és ót nem keresik ahol vagyon, 
ugy anyira, hogy a magok megromlot hajlandoságokot követvén, ol-
lyan dolgokhoz ragaszkodnak, a mellyek öket el ámittyák, és meg 
tsallyák, és a melyek tsak boldogtalanoká tehetik öket. ugyan ezért 
is kezdé el ezen. a meg váltó predikátioját, hogy meg mutassa mitsoda 

25 boldogságot kel nékik keresni, és hogy mitsoda modon nyerhetik azt 
meg, ez a boldogság pedig nem más, hanem hogy az Istent birhasuk416 

mint örökös jónkót, ötet szeresük tekélleteségel. illyen formában birják 
ötet. és ha birjuk, ugy uralkodunk is, az örökös uralkodás pedig a, 
hogy tsak egyedül ö tölle fügjünk, ugyan ezt is nevezi a menyeknek 

30 országának. 
K A mely modokot ád az ur a mái Évangyéliumban. hogy bóldo-

gok417 lehesünk, azok boldogoká tészneké minket ez életben is ? 
F Azokal az örök boldogságot meg nyerjük, mert azok vezethetnek 

oda, ez életben is boldogoká tésznek anyiban, hogy remélhettyük 
35 valoságal azoká lenni egy nap, az Istent örökösön birván. meg kostol-

414 1. [Beszúrás.] 
415 boldogoká, [d — gr-ből javítva.] 
410 bir^hasák.) hasuk [Törlés a sor végén.] 
417 bóldogok [ból: sor fólótti beszúrás a soreleji margón. ] 
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tattyák velünk még elöre, a belsö békeség, és öröm által, a nékünk 
meg igért boldogságnak sengéjit, azt is meg mutattyák egyszers mind 
nékünk, hogy mitsoda nagy külömbség vagyon az Isten, és az embe-
rek itéleti közöt, mivel ezek azokot hiják boldogoknak. a kiket akristus 

5 boldogtalanoknak nevezi, és azokot tekéntik boldogtalanoknak,, aki-
ket akristus boldogoknak hija. 

[172a:] K. kitsodák azok a lelki szegények akiké amenyeknek 
országa.? 

F Azok akik valoságos alázatos szivüek, akiknek elméjekben nint-
10 sen se fel fuvalkodás, se hivalkodás. a kik amagokban lévö roszat 

magoknak, ajót pediglen az Istennek tulajdonittyák, azok kik avilági 
szeretettöl meg foszttyák magokat. és avilági gazdagságokot nem ohajt-
tyák, abban tartván minden jovokot, és gazdagságokot. hogy az 
Istenhez kaptsollyák magokot, mint hogy azok az Istennek adgyák 

lo testeket, lelkeket, elméjeket, az Isten is egészen nékik adgya magát. 
K kitsodák azok a szelidek, kik birni fogják a földet, és mitsoda 

földa? 
F Azok a szelidek, akik gyülölik az egyenetlenséget, veszekedést. 

harag tartást, akik szeretettel engedelmeskednek a mások igaságta-
20 lanságinak, és hamiságinak, azokban se részt nem vévén, se jóvá nem 

hagyván, akik nehézség nélkül és tsendeségel szenvedik rosz természe-
tit és keménységit azoknak, akikel együt kel élni, akik engedelmeségel, 
és szeretettel veszik az Isten kezéból, mint kegyes attyoktol mind 
azokot a szomoruságokot, a melyekel tettzik öket meg látogatni, és 

25 mind azokot aprobákot a melyekel probállya és tisztittya öket, az 
illyeneknek igérik tehát a más életnek új földét, a menyei paradítso-
mot. 

[172b:] K. kitsodák azok akik sirnak. akiknek akristus jutalomul. 
vigasztalást igér? 

30 F Nem azokot kel itt érteni akik az élet nyomoruságiért sirnak, 
vagy valami nagy kár vallásokon. hanem azokot. kik a magok, és a fele-
baráttyok vétkeket sírattyák., kik lelki veszedelmeket. és a fóldön 
hoszas bujdosásokot sírattyák. akik élettyeket békoséges türésel 
töltik, a szegénységben, anyomoruságban, és akeserüségben, kik az 

35 Isten rendelése alá vetvén magokot, meg elégednek sorsokal, és anyo-
moruságokot szeretettel veszik az Istennek Atyai kezéböl. az illyenek-
nek igéri tehát az Isten vigasztalásának kegyelmót, ez életben, és a 
másikában az örök boldogságot, mivel az illyeneknek sirások szent 
Agoston szerént. sokal kedveseb. mint sem avilágnak minden öröme. 
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K. kitsodák azok akik éhezik, és szomjuhozák az igazságot, és akik-
nek az Isten igéri hogy bé töltetnek. 

F Az ollyanok, kik ohajttyák az Istené lenni, ötet hová továb job-
ban szcretni, szolgálni, felebarátyokal jól tenni, hivatallyokot tekél-

5 leteségel végben vinni, egy szóval minden nap eléb menni. ajó erkölcs-
ben, és akik ezeket ollyan buzgosagal kivánnyák, valamelyel kivánnya 
az éhségben. és szomjuságban lévö ember az ételt, és italt, az Isten 
még ez életben bé tölti öket igazságával. ós malaszttyával, el oltván 
szivekben a [173a:] világi jókhoz valo éhséget. és szomjuságot. a 

10 menyekben pedig meg részegitti öket, házának böségével, és agyönyörü-
ségnek patakábol ilattya öket. a proféta szerént, és anyira bé tölti 
kivánságokot. hogy többet nem kivánhatnak ps. 35. 9. meg elégszem 
mondgya a proféta. mikor meg jelenik ditsöséged. ps. 16.418 15. 

K. kitsodák azok akiknek az Isten irgalmaságot igér ? 
Lű F Azok, akik felebaráttyokhoz irgalmaságal vannak., akik szána-

kodásal lévén nyomoruságokhoz, meg segittik nem tsak testi szüksé-
gekben., hanem lelki szükségekben is, követvén az irgalmaságnak 
lelki tselekedetit, példának okáért, akik szivekböl meg botsátanak, és 
szeretik ellenségeket. agonoszért. joval fizetnek nékik, oktattyák atu-

2 datlanokot, és intik aroszul tévöket. könyörögnek abünösökért. az 
illyenck sokal. nagyob irgalmaságot vesznek Istentöl, mint a melyet 
másokal tesznek, ugyan az illyeneknek is igéri akristus, hogy jó, 
és meg tömöt, és meg rázot, és ki folyo. mértéket adnak, kebelekben., 
mert azon mértekel a melyel mértek, viszá mérettetik nekik. luk 6. 38. a 

:•' mely irgalmaságot tészen az Isten vélek, meg mentvén az örökké valo. 
nyomoruságtol., az örökös jókkal tölti abé öket. a mellyet pedig 
ök tettek másokal. atsak ideig tarto volt. mert az Isten az irgal-
maságot ugy teszi mint Isten. az az, böségel, és mérték nélkül, az omber-
rek pedig ugy teszik mint emberek, az az. az ö gyengeségek és szegény-

30 ségek szerént. 
[173b:] K. kitsodák azok, akiknek jutalomul azt igérik. hogy az 

Istent meg láttyák? 
F Azok, az ollyanok. akiknek tiszta szivek vagyon, az az, a kik, 

se a teremtet állatokhoz, se magokhoz nintsenek ragaszkodva, akik 
35 tsak az Istent szeretik, boldogsagokot tsak benne kcresik, kik minden 

kivánságokot, és reménségeket tsak abban teszik, ebben áll tehát a 
szivnek tisztasága, ezért is erdemli meg jutalomul, hogy az Istent 

418 16. 15. [ő — javítva 5-ből.] 
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egészen, és valoságosan meg láthassa, mert nem lévén benne. avétek-
nek kivánsága, semmi meg nem homályosithattya. alelki szemeket, 
a melyekel meg láthatni az Istent, az örök boldogságban. 

K kitsodák azok. akik Isten fiainak neveztetnek ? 
5 F Azok abékeségesek., tudni illik, nem tsak azok akik a szivnek 

békeségét meg nyerték, meg gyözvén rosz kivánságokot, meg tértek 
az Istenhez, és felebaráttyokal. egyesek, hanem még azok is kik 
buzgoságal vannak azon, hogy masoknak is meg nyerjék azon békesé-
get, meg békéltetvén azokot kik egy másal. viszá vannak., az illyenek 

10 Isten fiainak neveztetnek, mert követik a menyiben töllök lehet, az 
Isten fiát, aki is magát meg alázván. emberi testet vett magára, és 
meg holt, hogy az embereket meg békéltesse az Attyával. 

K. kitsodák azok akik üldözést szenvednek az igazságért? 
F Azok akik üldóztetnek ahitért, az igazságért, ajó erköltsért, 

15 az Istenért, vagy az Anyaszent egyházért, az illyenek [174a:] mentöl 
alázatosabbak, és mennél inkáb üldöztetnek, és meg vettetnek eföl-
dön, annál nagyob részek vagyon aboldogságban, és annál inkáb fel 
emeltetnek aditsöségben. 

K. A kristus itt tsak az Apostolinak, és tsak az egyházi szolgáknak 
20 szóllé? 

F Az Apostolinak ugy szól, mint az egész világ Doktorinak, és akik 
fundálták419 az Anyaszent egyházat. szól az egyházi szolgaknak, kik 
tartoznak másokot ezen ígazságokra tanitani, eszerént vezérleni, és 
példát adni. de szól ahiveknek is, akiket jelenté a sokaság. ki ötet 

25 követé, azt akarja tehát hogy mindenek boldogságnak, és örömnek, 
tarttsák, a midön gyalázatot, üldözést, bestelenséget szenvednek, söt 
még halált is, de az Istenért. az ígazságért. és az Anyaszent egyházért, 
azt akarja, hogy midön szenvednek örüllyenek, mert mentöl nagyob 
lesz a szenvedés, annál nagyob lesz ajutalom is, ugyan azért válasz-

30 totta az Anyaszent egyház a mái innepre a kristus hegyen valo prédi-
kátioját, mivel a szentek közöt minden féle renden420 lévök, és idösüek 
valának, amái Évangyéhum pedig rövideden az ö élettyeket adgya 
elönkben, hogy meg lássuk, hogy azért lettek szenteké mert ezeket 
az igazságokat követték, és hogy tsak azok boldogulnak, kik ezeket 

35 követik. 

[Javí tva: fudálták-hól, sor fölötti beszúrással.] 
renden [Javí tva: rendek-hől.] 
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[174b:] A HALOTTAK N A P J Á N 

Imadság 

Oh' Istenünk, a ki teremtetted, és meg váltottad hiveidet. botsásd 
meg szolgaidnak, és szolgáloidnak, vétkeket. ugy hogy, az Anyaszent 
egyházadnak alázatos imádsága által, botsánatot nyerhesenek, a 
melyet mindenkor ohajtották. tölled. a mi urunk J k 

Epistola. 
szent pál 1 cor. 15. 51. 

5 Imé titkot mondok néktek, minnyájan fel támadunk ugyan, de nem 
minyájan változtatunk el,421 egy pontban, egy szem pillantásban 
az utolso trombitára, mert szól atrombita, és aholtak fel támadnak, 
rothadatlanok, és mi el változtatunk, mert a rothadandonak rothadat-
lanságban kel öltözni, és ehalandoknak, halhatatlanságba kel öltözni, 

10 mikor pedig ez ahalando a halhatatlanságba öltözik akkor lészen 
meg abeszéd, mely irva vagyon, el nyelettettett ahalál agyözedelem-
töl, hol vagyon halál ate gyözedelmed, hol vagyon halál ate ösztönöd, 
ahalál ösztöne pedig abün, abünnek ereje pedig atörvény, az Istennek 
pedig hálá legyen, ki nékünk gyözedelmet adot a mi urunk Jesus 

15 kristus által. 

[175a:] Magyarázat 

K. Mit tanit nékünk szent pál amidön azt mondgya hogy minnyá-
jan fel támadunk, de nem minnyájan változunk el? 

F Azt akarja velünk meg értetni, hogy két féle fel támadás vagyon, 
az egyik az életre, a másika ahalálra, az 1. az422 ditsöséges kristus 

20 hasonlatoságában támadunk fel, az 2. hogy avéteknek testét az423 

örökké valo kinra tegyék, aválasztattak, a fel támadáskor meg vál-
toztatnak, mert ahalhatatlanságban, és aditsöségben öltöztetnek, és 
hasonütani fog az ö testek. akristus ditsöséges testéhez. de agonoszok, 
meg nem változtatnak, és örökösön fogják. viselni, mind testekben, 

421 vál toztatunk el, <mert erothadandonak.) egy pontban, 
422 az (üdves) ditsöséges 
423 az <(ok) örökké valo 
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mind lelkekben. avéteknek gyalázattyát, filip. 3. 21. ajó, vagy a rosz 
életen válik el. ez akét féle fel támadás, és azt. ajó, vagy arosz halál 
fogja követni, a jó halált, aditsöséges, és aboldog fel támadás fogja 
követni, ós aroszat, a nyomoruságos424 fel támadás. 

5 K. Mit jelent atrombita a melyröl szól az Apostol? 
F Jelenti azt ajelt; a melyet fognak adni az Angyal szova által., és 

aki az örökös bironak itéletire hija mindnyájan ahalottakot. 
[175b:] K. Hogy kel azt meg nyerni, hogy ámi testünk meg változ-

tassék, és részünk lehesen a szentek gyözedelmében ? 
10 F A munkában, és a penitentzia tartásban kel élnünk, el kerülni 

alágy, és tunya életet. meg kel szivünket változtatni, el vonván, mind 
attol. ami romlando és halandó. 

K. El leheté mostanában mondani, oh' halál hol vagyon. ate gyöze-
delmed, oh' halálhol vagyon ate ösztönöd? 

lo F Ezt nem lehet ez életben el mondani, a melyben még ahalál, 
és avétek alat vagyunk. nintsen még annak itt ideje hogy az ellenséget 
boszonttsuk. hanem magunkot meg alázván,425 suhajtozunk. és retteg-
jünk ahalál el jövetelén, vigyázni, és imádkozni kel, ellene állani rosz 
kivánságinknak, utálnunk avétket. inkáb ahalálnál, ahalált ugy 

20 gyözik meg, ha avétek ellen hartzolnak. és avétek ellen ugy har-
tzolnak. ha az Isten törvényit bé töltik szeretettel. 

K Mit hozz ki szent pál abbol. amit mond ahalálon valo gyözede-
lemröl ? 

F Azt hoza ki, hogy hálákot kel adni Istennek, aki adgya nékünk azt 
23 a gyözedelmet. akristus által., néki kel tulajdonittani aditsöséget, 

mivel az. az ö kegyelmének ajándékja. azt pedig akristus által kel tse-
lekedni, mivel az ö érdemiért adatik meg nékünk 

K. Az Anyaszent egyház miért olvastattya a mái letzkét a halottak 
napján? 

30 [176a:] F Mert ahalottak. akikért könyörgünk amái napon., ollyan 
ígazak, akik meg tisztittattak a purgátoriumban lévö szenvedésekel., 
akik várják aditsöséges fel támadásokot, az Anyaszent egyház azt is 
akarja elönkben adni. hogy ha részesülni akarunk a szentekel. valo 
fel támadásban. tartozunk avétek ellen cillani. hogy gyözedelmet vehes-

35 sünk ahalálon, a melyet, avétek hozta bé avilágban. 

424 a nyomoruságos <hal) fel támadás . 
425 meg aláz<uk,)ván, 
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Évangyélium. 
szent Jan. 5. 25. 

Bizony bizony mondom néktek, hogy eljö az ora, és most vagyon, 
midön ahalottak. meg hallyák az Isten Fiának szavát, és akik halyák 
élnek, mert miképen az Atyának élete vagyon ö magában, azon képen 
adta a Fiunak is, hogy élete legyen ö magában. és hatalmat adot néki, 

5 hogy itéletet tégyen, mert embernek Fia, ne tsudállyatok ezt, mert 
eljö az ora, melyben minnyájan. akik koporsokban vannak, meg 
hallyák az Isten Fia szavát, és eljönek akik jokot tselekedtek, az élet-
nek fel támadására, akik pedig gonoszokot tselekedtek, az itéletnek 
fel támadására. 

Magyarázat. 

10 K. Mitsoda fel támadásrol szól az ur amái Evangyóliumban ? 
F szól, szent Chrysostomus, és atöbb szent görög Atyák szerént, 

azokrol aholtakrol akiket fel támasztotta halála elöt. és szent Agoston 
szerént. abünösöknek lelki fel támadásokrol.[176b:] akikel meg értette 
kegyelmének minden hato szavát. rosz szokásoknak koporsojában., 

15 és az után szól, az utolso napon valo fel támadásrol., de elöször azt 
mondgya. hogy eljö az ora, és el is jött. hogy426 meg hallyák az halot-
tak az Isten Fiának a szavát, amelyet arra az idöre kel érteni a mely-
ben ezeket mondá, az után pedig szól a közönségesen valo fel támadás-
rol., amely némelyeknek boldogságokra, némellyeknek pedig kár-

20 hozattyokra lészen. 
K. Hogy ha az ur itt azokrol aholtakrol szól, akiket halála elött 

támasztotta fel, akaráé azzal., hogyugy tekénttsük aztafeltámasztást, 
mint olyan dolgot, amely jelentette. abünösöknek lelki fel támadáso-
kot, akiket meg téritette.? 

25 F Abban nem kel kételkedni, hogy a ne427 jelentette volna. azt a fel 
támasztást, amelyet mivel az ollyan lelkekben. kik avétoknek kopor-
sojában vannak. el temetve, mert mint hogy azok alelki halottak., 
másnak szavát nem halhattyák hanem tsak az Isten Fiáét, ugyan 
tsak az is támaszthattya fel öket az életre, az emberek haszontala-

30 nul szollanak nókik. hogy ha akristus nem szól. sziveknek., mind azon 
420 hogy <a halottak) {hallyák) meg hallyák az halottak [<(hallyák>: 

<a halottak) föló írva, majd törölve.] 
427 ne<m> 
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által a bünösnek halgatni apredikátorokot, akik arra rendeltettek 
hogy ki osztogasák kegyelmét., mivel a midön a predikator a testi 
füleinknek szól, ö szállya meg [177a:] a szivet. és akaratot ád a meg 
térésre, és igy irgalmaságát kérvén abünös,428 az üdveségit keresi. 

5 K. Hogy mondhatni azt, hogy a Fiunak élete vagyon magában. 
mert az Attyátol vette azt. ? 

F Mert valamint hogy az Atya kezdete az életnek., ugy a Fiunak 
is az öröktöl fogva valo születése által adta, hogy kezdete lenne az élet-
nek valamint önnón maga, ez igy lévén, az Isten Fiának. nem tsak 

10 vagyon élete. mint ha abban tsak részesülne. mivel hasonlo lévén az 
Attyához, ö benne ugy vagyon. az életnek kut feje, valamint az 
Atyában, ö azt magában, és magátol birja, nohaazt, az Attyátolvegye. 

K. A kristus Isten Fia lévén, hasonlo az Atyához, mondgya tehát 
az irás, hogy hatalmat vett tölle, hogy meg itéllye az embereket. ? 

15 F Ö Isten, s' ember lévén,429 egyszers mind, ugy mint Istennek, 
hatalma vagyon az embereket itélni, valamint430 az Atyának, ugy 
mint ember magát meg alázta, és mi érettünk ahalálra hagyta magát 
itéltetni az emberektöl, az Isten hogy meg jutalmaztassa, ezt a meg 
foghatatlan alázatoságát, és igasságot tegyen néki, azt akarta, hogy 

20 ugy m m t Embernek, hatalma lenne néki, itélni az embereket, és mint 
hogy közönségesen valo bestelenséget szenvedet a gyalázatos halál 
által,431 azért azal ahatalomal élyen is [177b:] az egész világ láttára. 
annak idejében. 

K. Az üdvezitö miért szól olyan gyakorta az Évangyéliumban. 
25 az utolso itéletröl? 

F Azért, hogy ha az ö hozánk valo nagy jósága nem elegendö 
ók arra hogy ötet szeresük., leg aláb féllyük az ö igasságát,432 és 
hogy az a félelem. magunkban száhtván minket, szeretettel szolgályuk 
ötet. amái napon ahalottakrol lévén emlékezet, az Évangyéhumnak 

30 két féle dolgot kel oltani szivünkben, elöször a félelmet, ugy tekintvén 
akristust mint biránkot, másodszor a szeretetet. ugy tekintvén ötet 
mint üdvezitönket. mint biro, rettegésel szállya meg elméjeket agono-

128 és igy abünös, [Fölöslegessé vált a folytatás miat t , de Mikes nem tórölte.] 
és igy irgalmaságát kérvén abünös, 

429 lévén, (hasonlo az Atyához, ) egyszers mind, 
430 valamint ^olyannak^ az 
431 által, [Szóvégi l — n-ből vagy r-ből? javítva.] 
432 igasságát, [Javí tva: igazságát-hól.] 
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szoknak, mivel kárhozattyokra támaszttya fel öket, és mintüdvezitö. 
háláadást és szeretetet ólt ajóknak elméjekben., mivel azt ígéri nékik, 
hogy az örök életre támaszttya fel öket. 

SZENT MÁETON N A P J Á N 

Imádság. 

Oh'Istenünk látod hogy semi erönk nem lévén, mi magunktol nem 
5 ólhetünk. enged meg jóságodbol., hogy ate bóldog fö papodnak már-

tonnak esedezésiért meg oltamaztasunk minden nyomorusaginktol. 
ami urunk. J. k. 

Epistola. 
Eccli 44. és 45.433 

Magyarázat 

K. Honnét vagyon ki véve amai letzke, és miért olvasák a mai 
napon ? 

[178a:] F A mái letzke ki vagyon szedegetve. a Jesus Sirák könyvé-
nek negyven, négy, és negyven ötödik részeiböl, a melyekböl sok verse-
ket válogattak. a szent Márton tiszteletére; azok betü szerént a régi 
igazakra értetodnek, fö képen Enokra, Noéra, Ábrahamra, Mojsesre. 
és Aaronra, de az Anyaszent egyház azokot szent Mártonra szabja 

15 igaságosan. mert azt el mondhatni., hogy magában foglalta azoknak 
anagy embereknek jó erkoltsöket. 

K Mit mond abölts Énokrol? 
F Azt mondgya hogy kedves volt Isten elött, és szent pál azt 

mondgya, hogy a hitért tettzet Istennek, mert hit nélkül lehetetlen néki 
20 tettzeni. hebr. 11. 5. 6. és mint hogy az Anyaszent egyház ezt egy nagy 

püspökre fordittya, meg mutattya ez apélda, hogy az egyházi szolgák, 
kik hivatallyok szerént tartoznak meg engesztelni az Isten haragját, 
amidön anép ötet meg bántotta, és irgalmaságát kérni, szükséges 
azért, hogy az Istennek tessenek, valamint ez a pátriárka, mivel 

25 ugy engesztelik meg az ö haragját, ha ö magok nékie tettzenek, vala-

433 [Ez az egyetlen szentírási hely, amelyet nem közöl Mikes.] 
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mint szent Bernárd mondgya, si non places, non placas. hit nélkül 
pedig néki nem lehet tettzeni. 

K. Mit mond abölts Noérol. ? 
F Azt mondgya. hogy igaznak találtatot., minden test pe-[l78b:] 

5 dig a mint az irás mondgya, meg rontotta volt uttyát, és minnyájan 
az emberek rendeletlenségben estenek,, hanem Noé volt meg békél-
tetöjc aharagnakannakidejében, mert az Isten el akarván öket vesz-
teni az özön vizel, Noé, igasságáért meg békólteté véle avilágot, mert 
önnön magát meg szabaditván az özön viztöl, az ö fiai meg népesiték 

10 aföldet, ebben ö példája az egyházi pásztoroknak, akik igazabbaknak 
kel lenni a midön az Isten haragja fel gerjed az emberekre, hogy azt 
meg engesztelhesék, az ö bószu állásának erejét meg álithassák. és 
meg békéltethesék véle abünösököt. 

K. Mit mond az Abrahám felöl? 
15 F Azt mondgya hogy nem volt hozája hasonlo. aki oly hüségel tar-

totta volna meg a felségesnek törvényét, aki engedelmeségéért méltó 
volt arra hogy az Isten szövettséget tenne véle, meg igérvén néki hogy 
Attya lenne sok számu népnek, és hogy meg áldaná az ö magvában. 
a földön lévö nemzettségeket. akristus által, akit az irás, Ábrahám 

20 fiának nevezi. a ki is valoságal avolt test szerént, ebböl meg láttyák 
az egyházi szolgák, hogy mitsoda hüségel tartoznak lenni Istenhez, és 
peldát adni anépnek, az ö törvényéhez valo engedelmeségröl., igy is 
nyerik meg anépnek akristus áldását, és kegyelmét, valamint szent 
Márton., igy is lesznek attyok azoknak. a lelkeknek, akiket az Istennek 

2o szül az Apostol mondása szerént. 
[179a:] K. Mit mond Mojsesröl? 
F Azt mondgya. hogy fel magasztalta ötet akirályok elöt, tsudákot 

tétetvén véle farao elöt, ebböl azt hozuk ki, hogy egy ollyan pásztor 
aki valamely méltoságban emeltetett fel.. és akinek még nagyobnak 

30 kellonnijó erkólcsiért.akirályokelött, tsakegyedülamagahivatallyá-
ban kel foglalatoskodni, el nem hagyván anyájat, valamint Mojses, 
és szent Márton., hogy a nagy urakot kerese, hanem tsak a midön 
az Isten küldi ötet, vagy ha a szükséges az Anyaszent egyházának. 

K. kit rendele az Isten. hogy anépnek papja lenne? 
35 F Aaront, a Mojses báttyát választá Isten. hog}^ az Izrael népének 

fö papja lenne, jelenté tehát az Anyaszent ogj'ház pásztorit, akiknek 
az Apostol tanitása szerént nem kel magoknak tulajdonittani ezt a 
tiszteletet. se magokot ártani, illyen nagy hivatalban. hanem hogy 
arra hivatassanak valamint Áaron. mivel a kristus maga. Isten Fia 
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lévén., nem ditsoitette magát hogy fö pap lenne, hanem azt az Attyá-
tol vette, a ki ötet a Melkisedek rendi szerént valo örökös papnak 
nevezi. hebr. 5. 4. 5. 6. 

K. Mitsoda oktatást vehetünk amái lettzkéböl. 
5 F Azt az oktatást, hogy Isten elött járjunk, és néki tes-[179b:] 

sünk valamint Énok, az az, hogy az Isten szerónt élyünk, és mindenek-
ben ahitnek világosága szerént járjunk, kerüllyük a meg romlot vilá-
got valamint Noé, az igasságban, és a szenttségben tölttsük egész 
életünket, kövesük az Abrahám engedelmeségit, követvén mind azt, 

10 valamit az Isten kiván töllünk. nékie áldozván mind azt, valamit leg 
inkáb szeretünk, valamint ez a patriárka, aki néki áldozá egyetlen egy 
fiát, és valamint az Isten maga ahalálra adá kedves Fiát. büneink 
botsánattyáért. és vessük magunkot az ö akarattya alá, valamint 
Mojses. és Aaron. 

Évangyélium. 
szent luk. 11. 33. 

lo Senki gyertyát nem gyujt, s'arejtékbeteszi, se avéka alá, hanem 
agyerttya tartora, hogy akik bé mennek, lássák avilágoságot, ate 
testednek gyerttyája ate szemed, ha ate szemed egy ügyü lészen, az 
egész tested világos leszen, ha pedíg álnok lészén, ate tested is setétes 
lészen, meg lássad azért, hogy avilágoság mely benned vagyon, 

20 setettség ne legyen,. ha azért ate egész tested világos, lészen, nem 
lévén benne valamely setéttségnek része, világos lészen egészen, és mint 
a fényeségnek gyerttyája, meg világosit téged 

[180a:] Magyarázat. 

K. Mire tanit minket akristus alámpásrol valo példa beszédben. 
F E z a hasonlatoság arra tanit hogy az Istennek josága meg gyujt-

25 ván lámpásunkot. az az, okoságunkot, meg világositván minket ahit-
nek világoságival. tartozunk másokot világositani jó tselekedetinkel, 
és jó életünkel, és jó példát adni mindennek, az Anyaszent egyháznak 
fö papjai, és szolgai. tartoznak a Evangyélium434 világoságit hinteni 

434 [Elírás:] Évangyélisom [egyebütt mindig: Évangyélium] 
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anépre. és tiszta tanitásit avallásnak, még jó példájokal is, mivel 
a kristus azt akarja, hogy ök legyenek avilágnak világosittói. 

K. Mire tzéloz az ur az egy ügyü szemnek hasonlitásában ? 
F Azt akarja velünk meg értetni hogy a szándék amelyel munká-

5 lodunk. ollyan a külsö tselekedetekben. valamitsodás a szem atestnek., 
és hogy ami tselekedetink, anyiban jók, vagy roszak., amenyiben a 
szándék jó, vagy rosz, szent Agoston szerént atselekedetek tiszták és 
kedvesek Isten elöt, ha azokot egy ügyü szivel tselekeszik az Istenért. 
ésahozzája valoszeretetért.tsakazlsten tehet itéletet akülsö szándék-

10 jokrol azoknak. kik ötet szolgállyák. de ki ne rettegne az irásnak ezen 
szavaira. hogy az ember nem tudgya ha szeretetre méltóé vagy haragra. ? 

[180b:] K Mivel kel bé fejezni mind azt a mit mondottunk. ? 
F Azzal, hogy a ki, jó tselekedeteit nem a szeretettel valo élö hitnek 

szándékjával miveli, bizonyos lehet abban. hogy minden jó tseleke-
15 dete setétes, és homályos, avétkek miat, a melyeket a magunkhoz 

valo szeretet okoza. Aug. lib 4. Contr Juli C. 3. 
K. Mit tésznek ezek az utolso szók. meg lássad azért hogy a világoság 

mely benned vagyon. setettség ne legyen? 
F Azt teszik, hogy ahitnek kel igazgatni szándekunkot, szent Agos-

20 ton szerént. és kalauzunknak lenní a mennyei uton. arra vigyázunk 
tehát hogy azt meg ne homalyosittsa a haszon keresés, arosz kivánság, 
vagy az emberí okoskodás, mivel ha az indulat rosz, a tselekedeteket 
is meg ronttya, söt435 még az ollyanokot is, a mellyek magokban ígen 
jók. 

Gloria in Excelsis Deo. 

435 söt [í — k-ból javítva.] 
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JEGYZETEK 





AZ EPISTOLÁK KIADÁSÁRÓL 

A jelen kötet szövegközlésében a Mikes ÖM kritikai kiadás I. kötetében 
alkalmazott eljárást követ tük. Az ot t leirt kiadási elvektől nem tér tünk el. 
A betűhív kiadás alapjául az író egyetlen autográf kézirata szolgált. A szöveg-
jegyzeteket a lap alján, a tárgyi jegyzeteket a főszöveg u tán adjuk. A kézirat-
számozás és a lapkezdet jelölésére i t t is a kézirattári levélszámozást használ-
tuk; a levélszámot jelző arab szám mellett a reeto /verso jelölésére a/b: betű-
ket alkalmaztuk szögletes zárójelben. A levélszám utáni ket tőspont mutat ja , 
hogy az mindig a következő levél paginakezdetének jelzésére vonatkozik. A 
kiadás a sorvégződéseket nem jelöli. A sorokat paginánként ötösével számoz-
tuk, az áttekinthetőség kedvéért a tárgyi jegyzetekben a kiadás lapszáma mel-
lett erre is hivatkozunk. A kéziratban alahúzott szavak vagy sorok többnyire 
idézetek, kiadványunk szövegében kurzíváltak. Az egyes vasárnapok és 
ünnepek befejező magyarázatai u t án a fordító gyakran az egész oldalt alá-
húzta . Az Imádság, Epistola, Magyarázat és Evangólium címszavakat általá-
ban szintén aláhúzta Mikes. Ezeket az aláhúzásokat a kiadás szövegében 
elhagytuk. 

Kézirathagyomány 

A kézirat negyedrét, egész bőrkötésű kótetekbe van bekötve. Az első három 
kötet kötése azonos barna színű, a negyediké egész sötét, inkább fekete, min t 
barna. A kótések helyenként kopot tak, i t t -ot t lyukacsosak. A belső támlá t fedő 
fehér papíron mind a négy kötetben ez áll: „Farkas Lajos könyvtárából 1873. 
December 10-én." A beírás az átvevő könyvtári tisztviselőtől való,fekete tin-
taírás. A kötetek állománya koncokból van összefűzve és összekötve cérna-
szerű vékony zsineggel. A papír minősége egyenlőtlen, helyenként töredezett . 
Évszám csak az első kötetben van. Címlapja, az Ajánlás, Ennek a könyvnek 
Táblája c. tartalomjegyzék félbehajtott ket tedrét alakú papíron van; az 
egyes szakaszok sorrendjében 6, 4, 4, 4 levél áll külön beillesztve a kezdő konc 
elé a kézirat-kötetekben. 

Mindegyik szakasz gondosan rajzolt címlappal kezdődik. Úgy látszik, 
mintha a címlapok nem Mikes kezemunkája lennének. De azt, hogy a címlap 
nem Mikes kezétől való, írásszakértő is nehezen ál lapí thatná meg, mivel 
a cirkalmazott, ünnepélyesen rajzolt betűt ípus eltérhet a szokásos kézírástól. 
Annyi valószínűnek látszik, hogy a címlapok a kéziratkötegekkel egykorúak. 
A főszöveg elején levő címet Mikes a címlap szövegétől (Az ÉPISTOLÁK-
NAK és Az EVANGÉLIUMOKNAK Esztendő által valo vasárnapokra, 
és leg fővebb Innepekre rendeltetett, Kérdésekkel, és Feleletekkel valo Maqyará-
záttya.) eltérően így fogalmazta meg: Esztendő altal valo vasárnapokra, és 
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legg fővebb Innepekre rendeltetett Epistoláknak, és Evangyéliumoknak, kérdésekel 
és feleletekel valo magyarázattya. A címlapon jobban ragaszkodott forrásának 
címformájához (valószínűleg Epitres et Evangiles pour . . .). 

A kézirattári számozást, a kiadásban is megtar to t tuk: 
Elsö szakasz: 215 számozott levól; előtte 1, u tána 3 számozatlan üres lev. 
Második szakasz: 172 számozott levél; előtte 2, u tána 2 számozatlan üres lev. 
Harmadik szakasz: 165 számozott levél; előtte 1, u tána 3 számozatlan üres lev. 
Negyedik szakasz: 180 számozott levél; előtte 1 számozatlan üres levél. 

Az I. kötet 197—198. és a I I I . kötet 36—37. levele között a fűzésnél egy 
kivágott levél fél-egy cm-nyi üres szegélye látszik. A kivágás bizonyára a 
szerző által tór tént ; a hiányzó levél a szöveg folyamatosságát nem zavarja. 
Az I. kötet 89 verso, a I I . kótet 67 verso, a I I I . kötet 63 verso, a IV. kótet 
83 verso, 116 verso üresen maradt , mivel a t inta erősen á tü tö t t a levél rec-
tójáról; üres a betoldott 108 recto is. 

A kézirat pagináit (oldalait) Mikes arab és római számmal lá t ta el. 
ELSŐ SZAKASZ: 5 számozatlan levél (mert a fent emlitett 6 levél közül 
az első a táblához van ragasztva) + 370 + X X X I X pagina + 4 számozatlan 
levél. A 254—255. pagina között van egy számozatlanul betoldott levél. 
A római számmal jelzett leveleken: A Szentek Innepein c. rész következik. 
MASODIK SZAKASZ: 3 számozatlan levél + 323 -f XVII pagina + 3 számo-
zatlan levél. 
H A R M A D I K SZAKASZ: 3 számozatlan levél + 264 + LXVI pagina + 3 
számozatlan levél. 
N E G Y E D I K SZAKASZ: 3 számozatlan levél + 2 4 4 + C X p a g i n a . A210—211. 
pagina között van egy számozatlanul betoldot t levél. 

Az első kötet 56. paginája u tán egy új konc elkezdése közben Mikes téve-
désből 57 helyett 37-et írt. Ez t a felső lapszéli számozást 208-ig folytatta. Ekkor 
észrevette a h ibát és az 57. paginán kijavította a számot, az 58. paginától 
kezdve pedig felső lapközépen új számozást kezdett ; a lapszéli 37—208 téves 
számokat mindenüt t á thúzta . Az új számozást 389-ig folytatta. A Szentek 
Innepein c. résztől, a 370. paginától kezdődően 389-ig az arab számokat 
á thúz ta és ezeket római számokkal helyettesítette, I—XlX- ig ; majd foly-
t a t t a XX-tól XXXIX- ig . Az ezután kövekező folytatólagos szöveg (a kézirat-
tári számozás szerinti 209b—215 b) 13 pagináját számozatlanul hagyta. 

A második kötetben a felső lapszéli számozás eredetileg 340-ig t a r to t t . 
Később A Szentek Innepein c. résztől, a 324. paginától kezdve római számokra 
tér t át , s így folytatta XVII-ig; az arab számokat 324-től 340-ig á thúzta . 

A harmadik kötetben már kezdettől fogva külön számozta a vasárnapokra 
szóló és a szentek ünnepére szóló anyagot; az előbbit arab, az utóbbit római 
számokkal. A 70—72. pagina sorszámát eltévesztette, de nyomban kijaví-
to t ta . Majd egy újabb konc megkezdésekor a 183 helyett 153-at ír t és így 
folytatta végig, 234-ig. Ekkor észrevette az elírást és kijavítva folytat ta a 
számozast 183-tól 264-ig. Ezu tán a I—LXVI részben a Szentek Innepein e. 
fejezet következik. A XL-től XLIX- ig terjedő számozást eltévesztette és 
helyette LX-tól LXIX- ig számozott, de helyesbítette. 

A negyedik kötetben a vasárnapokra szóló rész a 244 pagináig terjed. A 
210 és 211. pagina (107ab és 109ab) közé egy számozatlan levél (itt a kézirattári 
számozás szerint 108ab) van utólag ragasztva. A szentek ünnepeire szóló, 
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római számokkal számozott rész ebben a kótetben a legterjedelmesebb: az 
I—CX paginát foglalja el. 

Az Epistolák kézirata az OSzK kézirat tárának az ál lományában van; 
jelzete: Quart . Hung. 1090. 4 kötet 4°. Az MTAK mikrofilmtára 1960-ban 
filmmásolatot készített a kéziratról, s így jelenleg egy-egy filmmásolat talál-
ható az MTA, az OSzK ós a Kolozsvári Egyetemi Könyv tá r mikrofilm-gyűj-
teményében. 

A kézirat sorsa 

Az Epiatoláh kéziratának sorsa a legszorosabban összefügg a Mikes-kézi-
ra tok egy nagyobb csoportjának, a fordítás-kéziratok túlnyomó részének 
történetével. Ezeket a tudnivalókat eélszerűnek látszott most, a fordítások 
közlésének sorát megnyitó Epistolák kéziratával kapcsolatosan összefoglalni. 
Igy ezen a helyen együt t lesz mind az, amit a fordítások e csoportjának törté-
netéről a kuta tásnak eddig sikerült kiderítenie. Az e lmondot takat a következő 
kötetekben nem kell megismételnünk, a kéziratok sorsára vonatkozólag erre 
az összefoglalásra utalunk. 

A Mikes-fordítások kéziratának egy igen jelentős esoportja, 1873 decembe-
rében került a Nemzeti Múzeum Kónyvtá ra állományába. Pulszky Ferenc, 
a könyvtár akkori igazgatója fedezte fel őket 1874-ben. „Mikes Kelementől 
új munkáka t talált Pulszki tavaly . . . Szatmári K. értekezett is felőlök, . . . 
En i r tam Gyu la inak , . . . " — számol be Szilágyi Is tván Szabó Károlynak, Sziget 
1875. okt. 26-án kelt levelében. (KTL Szabó Károly személyi levéltára.) 

Pulszky a kéziratok fölfedezéséről csak annyit közölt, hogy hitelességüket 
Toldyval együt t ál lapítot ták meg, s hogy a Nemzeti Múzeum által megvett 
Farkas Lajos-féle könyvtár lajstromozatlan kéziratai között talált rájuk. 
(Mikes Kelemen ismeretlen kéziratairól. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Űj 
folyam X. k. 1874/75, 154—160.) 

Valamivel több derül ki Csontosi Jánosnak, A Farkas Lajos-féle gyűjtemény 
codexei a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtá rában c. cikkéből: , gyara-
podásai között, kiváló helyet foglal el a Farkas Lajos-fóle könyv- és kézirat-
gyűjtemény, mely a nmélt. vallás- és közoktatási m. kir. ministerium aldozat-
készsége folytán 1873 deczember 10-én a könyvtár tulajdonába ment át . 
A gyűjtemény mint Losonczi Farkas Lajos egész életén át nagy szorgalommal 
és szakismeretettel gyűjtöt t hagyatéka, bár mennyiségére nézve nem tar to-
zott a jelentékenyebbek közé [csak 1386 kötet nyomta tvány és 223 kéziratból, 
összesen tehá t 1699 kötet, illetőleg darabból ál lot t] , mindazonáltal minőségére 
nézve oly becses, hogy azt méltán a Jankovich gyűjteménye mellé helyezhet-
jük. XVI—XVÍII - ik századbeli magyar irodalmi unikumok és ritkaságok, 
továbbá római classicusok fényes kiadásai, végre hungarikák, középkori 
latin írók művei s könyvészeti szakmunkák képezik a nyomta tványok gaz-
dagságát . . ." (MKsz 1876, 134). 

Farkas Lajos, ügyvód és rógiségbúvár, komáromi születésű volt, 22 éves 
Kulcsár Is tván halálakor. Néhány tudományos érdekű kisebb cikke is meg-
jelent, tudo t t franciául és görögül. Jelentős magánkönyvtáraka t vet t meg és 
adott tovább, kiszűrve belőlük az értékes régi darabokat . 

907 



A z O S z K k é z i r a t t á r a v e z e t ő j é n e k sz ívessége r é v é n h o z z á j u t o t t a m a F a r k a s -
h a g y a t é k r a v o n a t k o z ó h i v a t a l o s i r a t o k h o z , é s á t v i z s g á l t a m t e r j e d e l m e s a n y a -
g á t . E z t ú l n y o m ó r é s z t a F a r k a s k e z é n m e g f o r d u l t k ö n y v t á r a k l e l t á r a i t , 
r i t k a s á g s z á m b a m e n ő k é z i r a t - é s k ó n y v l i s t á k a t , a z e g y e s m ű v e k k e l k a p c s o -
l a t o s f ö l j egyzéseke t s t b . t a r t a l m a z z a . * 

A z e l s ő r e n d ű r i t k a s á g o k k ö z ö t t t a l á l k o z u n k első í z b e n M i k e s - k é z i r a t o k k a l , a 
F a r k a s á l t a l k é s z í t e t t f ö l j e g y z é s e k b e n , Q u a r t . H u n g . 2079 /64 . sz . 
„ R a r e t é s d e p r e m i é r e e l a s s e . " 
25 . M i k e s K e l . K é z i r a t a i . 

Mive l a r i t k a s á g j e g y z é k m a g a is é r d e k e s d o k u m e n t u m s m e g m u t a t j a a 
M i k e s - k é z i r a t o k n a k a l a j s t r o m b a n v a l ó e l h e l y e z k e d é s é t is , t o v á b b á t a r -
t a l m a z h a t R o d o s t ó b ó l h a z a k e r ü l t k ó n y v e k e t , a l i s t á t j e g y z e t b e n k ö z ö l j ü k . * * 

* Nézzük meg a Törökországi Levelek nyomtatott példányaira vonatkozó bejegyzéseket. OSzK 
Irattar: „Jegyzéke a Farkas Lajos féle lajstromokban bejegyezve nem volt — de meglevő — 
nyomtatványoknak". Az 55. tetel: „Mikes Kelem. Törökországi levelek Szombathely 1794. 2 péld." 
(Ezek a példányok azonosak lehetnek a Fol. Hung. 1887/4 „Néhai Farlftis Lajos özvegyétől 1873-ki 
öszkor megvásárlott nyomtatványok betürendi lajstroma"-ban jelzett 482. „D. Mikes Kelemen 
1794. in8"" és483. „D. Mikes Kelemen 1794. in 8°, Irópapiroson" — c. alatt fölvett kiadásokkal.) 

Magának Farkas Lajosnak a kezeírasával a Quart. Hung. 2079/39. sz. kötegben (a szögletes 
zárójelben saját megjegyzésünk): 
879. Mikes Kelemen levelei (:Plon 1 f. 40) 5.— 

[Sorszammal együtt athúzva. Farkas valószínűleg eladta. A jobboldali szám a Mikes-
kiadiís antikvár ára. — A lap kezdetén a legkésőbbi könyvkiadási dátum: 1852.] 

924. Mikes Kel. Törökországi levelei. Szombathely. 1794. írópap. metszetlen (d: 4 f.) Török 10.— 
J. 1 f. 50 [A sorszám áthtízva pirossal.] 

940. Formula . . . religiorum. Paris. v.d. 16" gosh. (: esere Horovitzal, adtam néki ajándékul 4.— 
Mikest) 

977. Mikes T/irökországi levelek Szombathely 1794. (:d° 1 f.) Csere Horovitzal Le Maire 6.— 
[Sorszámmal együtt áthúzva.] 
[Horovitz egyik leggyakrabban előforduló név Farkas irataiban. Horovitz Fülöp 
(1815—1886) antikvár kereskedó. 1852-ben vette meg Pesten a Fischer-féle könyvkeres-
kedést. Bibliografiai ismereteit és a Hungaricak fölkutatására s gyűjtésére irányuló 
tevékenységét a korabeli kőnyvészek nagyra becsülték.] 
[Egy másik listiíban, a Quart. Hung. 2079/80. sz. kötegben Farkas újabb két pél-
dányt jelez; az egyiket árverésen vette:] 

4. Mikes Kelemen levelei. Hollandi papír 8 Plon 
5. du pap. de Hollande, non rongé 10 Ráez K. arver. 

[Végül egy igen fontos adat a Quart. Hung. 2079/76. sz. Farkas által készített könyv-
lajstromban:] 

„Néhai Kulcsár István könyvei árverésén": 
1287. Mikes Kelemen levelei Szombathely. 1794. frzld [Frauzlederband] (: Plon 1 f. 70:) 

holl. pap. szép péld. 10.— 
[Az utóbbi listában a legkésői)bi könyvkiadási évszám 1857.] 

Farkas Lajos följegyzései, amelyek 1852 és 1860 közti idöszakra tehetők, némi képet adnak a 
Leveleskönyv ritkasiígszámba menő példányainak vándorlasáról, antikvár értókéről. Farkas 
kezén több példány is atment, kettő maradt meg a hagyatékában. A Törökországi Levelek első 
kiadása a régiségbuvar hagyatékában a másodrendű könyvritkasiigok közé tartozik, vö. Quart. 
Hung. 2079/64. sz. 
„Raretés de second classe." 
23. Mikes Kelemen. pap. de Hollande. 

** Raretés de premiére classe. 

1. Theophania Unicum. 
2. Dávid Ferencz rövid útmutatás. Jankovich 20 f. 
3. Ozorai de Christo et Antichristo. Marque le titre et 19 H. 
4. Félegyházi Tamás Űj Testamcntum. Jankovich 10 f. 
5. Dicta Gracia Sapientum. Unicum. 
6. Felső Bányai. Ex. Anno Apaffi. Unicum. 
7. Bornemisza Énekes könyv. 
8. Sürü siralmokkal etc. 
9. Verseghi. Autogr. ineditum. Unicum. 

10. Illyefalvi Iephta Arag. Unicum. 
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A Mikes-kéziratok eredetére vonatkozólag Farkas Lajos két fontos följegy-
zést hagyot t ránk. Az egyik kézirat-lajstromban, a Quart . Hung . 2079/76 
1184—94. sorszám alat t a kéziratok közöt t : 
„Néhai Kulcsár Is tván könyvei árverésén": 

11. Arithmetica. Deoreczen 1577. Unicum. 
12. Agendarius liber. Tyrnav. 1596. 
13. Melius Jób könyve. 1565. 
14. Komiathi Sz. Pál levelei 1533. 
15. Pesti Gábor Űj Test. 1536. 
16. Székely István Zsoltarok. 1548. 
17. Thurzó György naplója. 1597. Unicum. 165 f. b. pr. 
18. Melius Herbarium Complet. Marquent les ff. prél. Török János 80 f. 
19. Sylvester Űj Test. 1541. hianyos 
20. Félegyházi Tamás. Debr. 1588. 
21. Zriny Adr. tenger Sirenája. 1651. 
22. Telegdi Evang. I. I I I . Bécs 1577. N. Szomb. 1580. Török János 120 f. 
23. Zriny Miklós munkája Ms. inédit. [Kétszer ahíhúzval] 
(24) Kazinczi kéziratai autogr. 
24. Csokonai autogr. inédit. [Kétszer aláhúzval] 
25. Mikes Kel. Kéziratai. [Kétszer és pirossal alahúzva!] 
26. Disputatio in causa Trinit. Claud. 1568. Törűk János 120 f. 
27. Lampe. Exempl. Sinai Unicum. 
28. Animadversiones apologiacae etc. Török J. 100 f. 
29. Apulejus Nota aut Jo. Goszton Unicum. 
30. Nyder Sermones. Barth. Báthori. Unicum. 
31. Ritus explor. veritatis. 
32. Bocskai István könyve. Unicum. 
33. Thurocz Chron. Brunnae. 1488. Gr. Keglevics 130 f. 
34. Jo. de Monte Sinai. Codex Matthiae Corv. 
35. Cassiodorus. Ms. Saec. XIII . 
36. Pamphilia Ms. Saec. XV. 
37. Lucanus. Ms. Saec. XV. 
38. Abailardus. De Substantiy. Ms. saec. XII . 
39. Novum Test. Slav. Ms. saec. XV. 
40. Breviarium. Ms. saec. XII I . gr. in- fol. gr. Teleki 60 f. 
41. Officium B. Mariae. Ms. saec. XIV. 
42. Laurent Pisanus. Ms. saec. XV. 
43. Gebetbuch in niederd. Sprache, Ms. saec. XV. 
44. Portulano. Ms. saec. XIII . 
45. Juvenalis. Ms. saec. XV. 
46. Capitolo fratesco. Ms. Lud. Muratori. 
47. Manilius. Notae aut. Burmanni. 
48. Virgiiius. Pickering. Sur vélin. 
49. Catull. Tib. Prop. V° Sur vélin D. Prónay 50 f. 
50. Dante. V° Sur vélin. 
51. Anacreon. Brunchii. Sur vélin. 
52. Sermones Dáicales. Sur vélin. 
53. Horatius Didot. rel. de Bozérian. 
54. Rosmital iter. Olomucii. 1577. Asher 100 f. 
55. O'Kelly descr. bipart. regni Hibernae Guarit 66 f. 70 
56. Politiani misc. Exempl. extraord. 
57. Vespucii. Argent. 1509. 
58. Welrkugel. Argent. 1509. Unicum. 
59. Masuccio. Venet. 1486. 
60. Komancero. Medina del Campo. 1602. Asher 70 f. 
61. Hellopaeus Bálint. 1574. hiányos 
62. Pathai Istvan a Sakramentomokról. 
63. Székely István Chronica. hiiínyos Török 9.30 f. 
64. Zriny ,,Ne bántsd a Magyart" 
65. Gyöngyösi Kemény János. 
66. Mélius Sz. János Jel. 1566. czimlap hiányzik. 
67. Ágenda Samarján. 1650. Török János 50 f. 
68. Jurjevich Listi heroon. 
69. Haller l'ays 
70. Zvonarics Pápa nem pápa. 
71. Manilius. avec la sign. et rempli des autogr. de P. Burmann. 
[A 25, 33, 45, 47, 52, 56, 60, 70. sz. alatti cím aláhúzva. Az egyes sorvégekct általában egyszer, 
Zrínyi, Csokonai, Mikes kéziratait kétszer is aláhúzta Farkas Lajos.] 
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1184. Az Epistoláknak és az Evangeliumoknak esztendő által való vasárna-
pokra és legfővebb Innepekre rendeltetett , kérdésekkel és feleletekkel 
való magyarázat tya . 1741. 4 kötet 4° Ms. 

1185. Cateehismus formájára való közönséges oktatások, a' mellyek rövide-
den meg magyaráz ta tnak a' Szent írásokból és a' traditioból, a' Vallás-
nak hi tágazatai , a' keresztényi tudományok, a' Szentségek, imádságok, 

ceremoniák, az Anyaszentegyháznak rendtartási és szokási. Rodoszto. 
1744. 2 köte t 4" Ms. 

1186. d° d" tisztán leírva. 2 kötet 4" Ms. 
1187. Keresztényi gondolatok, mellyek a' Szent Irásokból és a' Szent Atyák 

irásiból vannak kiszedegetve. 1747. 4° Ms. 
1188. A 'Sidok és az Új Tes tamentumnak historiája. Ms. 4° 
1189. A Krisztus Jezus életének historiája. 1748. Ms. 4°. 
1190. Mulattságos Napok. Rodosto. 1745. Ms. 4°. 
1191. Az idő jóll eltöltésének módja minden féle rendben. Idegen országban 

idegen nyelvből fordít tatot t magyarra. Ms. 4° 
1192. A valóságos keresztényeknek Tüköre. 1749. Rodosto. Ms. 4° 
1193. Az Izraeliták szokásáról. Ms. 4° 
1194. Az Ifjak Kalauza a Keresztényi Aitatosságban. 1751. Ms. 4° (:fentebbi 

kéziratok 16 kötetben Mikes Kelemen autographjai!:) 
,,Az írás ugyanaz, mellyel a' levelek vannak írva. A' lcert elegendő nagy, 

a féloldalát a Szamos mossa, a sok szép gyümölts fák mind uttzára van." [T. i. 
vannak ültetve.] Ezu tán a megjegyzés u tán a 1194. sorszámot követőleg 
1199-ig még öt kézirat következik a listában. Alat ta ez áll: „Fentebbi 21 köte t 
kéziratot megvet tem 8 ftért, Kulcsár könyvtárából ." — A 8 ft a kötetenkénti 
árra vonatkozhat , mer t egy másik lajstromban Farkas árjegyzéke föltünteti, 
hogy a Mikes-kéziratok 300 ft értéket képviselnek a régiségpiacon; vö. 
Quart . Hung. 2079/80. sz. 
108 —123. „Mikes Kelemen sajátkezű kéziratai Mss. 300. Kulcsár á rv . " 

Még egy helyen szerepelnek a Mikes-kéziratok, OSzK I ra t t á r : „Jegyzéke 
Farkas Lajos által nem lajstromozott, de könyvtárában megtalált kéziratok-
nak" . A Kalauz 1751-es kötetének kivételével az előbbiek i t t mind föl vannak 
sorolva. 

A Farkas-hagyatékban megtalált láncszem ismét Kulcsár Is tvánhoz 
vezet ! Farkasnak a megvet t kéziratok utáni megjegyzése, hogy a „fentebbi 
kéziratok 16 kótetben Mikes Kelemen autográphja i !" — rendkívül figye-
lemre méltó. Kérdéses, hogy a régiséggyűjtő Mikes kéziratai gyanánt vette-e 
meg őket a Kulcsár-hagyaték árverésén, vagy csak azután derí tet te ki róluk, 
hogy azok Mikes kézírásával írottak. Bizonyos, hogy Kulcsár ezt már megál-
lapí tot ta róluk, hiszen ő igazán ismerte Mikes tollvonásait. A Kulcsár-könyv-
tár megvet t anyagával együt t a régi tulajdonos könyvlajstromának és jegyze-
teinek töredékei is a vásárló kezébe kerülhettek. í g y már ér thető, hogy Far-
kas összehasonlítja a Mikes-levelek kézírását a fordítások kéziratával, hogy ti. 
,,az írás ugyanaz, mellyel a levelek vannak í rva". Első Iátásra ez a megállapí-
tás arra engedne következtetni, hogy Farkas Lajos ismerte a Leveleskönyv 
kéziratát is, vagy talán azt is megvette. Ez utóbbira azonban semmi bizonyí-
ték nincsen. Ha ez a kézirat is bir tokában let t volna, valahol szerepelnie kel-
lene a jegyzékeken. Annyi bizonyos, hogy ez a kéziratkötet nem került az 
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előbbiekkel együtt árverésre a Kulcsár-könyvtár eladásakor. (A Törölcországi 
Levelek kéziratának sorsára vonatkozólag Id. a Mikes ÖM I. kötetében levő 
összefoglalást.) Lehetséges, hogy Farkas a Mikes-levelek kéziratát Kulcsár 
özvegyénél lát ta , aki et től még nem akar t megválni. 

A Mikes-fordítások kéziratának sorsa összefügg a Mikes-levelek kéziratának 
történetével. Adataink szerint a Mikes-kéziratok Kulcsár utáni újra fölfedezésé-
nek időpontja 1874-ről az ötvenes évekre tehető. 

Az eddig elmondottakon kívül még egy fontos mozzanat irányítja figyel-
münket Kulcsárra. Erns t Lajos gyűjteményének aukcióján az OSzK tóbbek 
között megvásárolta a Páriz-Pápai szótár első kiadásának (Dictionarium 
Latino Hungaricum . . . Lőcse 1708. — RMK I. 1746) egyik példányát . 

A szótár történetére vonatkozó adatokat és a benne levő bejegyzéseket 
Erns t Lajos egy papírlapra kimásolta és beragasztotta a könyvbe: „Hindy 
Arpád tulajdonában (Kulcsár István-féle hagyaték) levő régi könyvek között 
van Páriz-Pápai F. lat in—magyar szótárának Lőcse, 1708-iki kiadása, fehér 
pergamenkötésben, melynek czimlapján olvasható: Mikes." Há tu l pedig, az 
utolsó lapon, Máriásy Adám saját kezével beírás olvasható: „Ezen Dictiona-
riumot h a t t a m ad usum Parajdi Is tván Uramnak úgy hogy a 'midőn vissza 
fogom kivanni, minden exceptio nélkül tartozik meg adni. Datum Rodosto die 
29 May 1734 Mariasy Adam." Kózvetlenül a la t ta más kézzel, de szintén régi 
írással: „Redeat ad Dominum, qui fuit ante Suum." Az átelleni, legvégső 
lapon pedig szintén Máriásy frásával pár szó: „E t i am az erszény e tc . " 

Tolnai Gábor a szótár lelőhelyére és hazakerülésére vonatkozólag ezt 
mondja: „Erns t szerint a példány Mikes Törökországi levelei első kiadójának, 
Kulcsár Is tvánnak a hagyatékában bukkan t fel. Már pedig Kulcsár minden 
valószínűség szerint egyazon forrásból ju tha to t t hozzá mind a Törökországi 
levelekhez, mind a szótárhoz; valamilyen úton mindket tő Mikes rodostói 
hagyatékához nyúlhat vissza. Hogy aztán milyen úton került haza a hagya-
ték Rodostóból, erre vonatkozólag máig sem tud elfogadható, tényekkel 
igazolható magyarázat ta l szolgálni a ku t a t á s . " (Mikes Kelemen könyvtára? 
Magyar Kónyvszemle 1940, 271.) Tolnai értékes közleményének számbavéte-
lekor (Hopp L. Mikes Kelemen könyvtára? I t K 1960, 200—202) a bizonyító 
tények együttes vizsgálata még nem tör tént meg. Azóta sikerült t isztáznunk 
a Mikes-levelek kézirata hazakerülésének történetét . Kulcsár Is tván személye 
(vö. a Mikes ÖM I. kötetében a kézirat sorsáról szóló fejezetet) már ekkor 
kulcskérdéssé vált. Farkas Lajos hagyatékából előkerült újabb adatok csak 
megerősítik Tolnainak Kulcsárra vonatkozó föltevését. 

Egyetlen, az utolsó láncszem hiányában azonban még el kell választanunk 
a Mikes-levelek kéziratának út ját a Mikes-fordítások kéziratának sorsától. 
Nem tudjuk, hogy Kulcsár mikor ju to t t hozzá ez utóbbi kéziratokhoz, s így 
határozot tan nem állí tható, hogy a Mikes-hagyaték Rodostóból együt t érke-
zett volna haza. 

Valószínűnek tart juk, hogy a Leveleskönyv hazahozója j u t t a t t a el őket Kul-
csárhoz, de már a Törökországi Levelek kiadása (1794) u tán . Mészáros nevű 
„hazánk fia" a nevezetes kéziratot csak muta tóba vihette Bécsbe, s török 
urának halála után, Magyarországra visszatérve, magával hozta a rodostói 
hagyatékot, közte Mikes kéziratait és könyveit is. Kulcsár tehá t nem egy-
szerre, hanem egymás után ju to t t hozzá Mikes irodalmi hagyatékához. 
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Emellett szól az is, hogy kiadói előszavában Kulesár nem emlékezett meg 
Mikes hata lmas méretű fordítói munkásságáról. Oka nyilván egyszerű: ekkor 
még nem tudo t t róla. De miért nem fedezte föl nyilvánosság előtt a rodostói 
levélírótól fordított művek kéziratait akkor, amikor már bir tokába kerültek ? 
Hiszen meggyőződhetett arról, hogy azok Mikes kóziratai! Az OSzK és az 
MTAK Kulcsár-anyaga erre vonatkozólag nem nyújt semmifóle fogódzót. 
Atvizsgáltuk a komáromi Városi Könyvtárban (Csehszlovákia) Kulcsár 
megmaradt hagyatékát , de könyvein kívül nem találtunk sem levelezési, sem 
pedig egyéb kézirat-anyagot. A Kulcsár-hagyaték körüli kutatás nem marad-
ha t eredménytelen. Hindy Arpád szerint (Ellenőr 1878, 161. sz.) Kulcsár töb-
bet megkapot t a rodostói magyarok könyvei közül s így ju to t t hozzá Mikes 
irodalmi hagyatékához. A cikkíró atyja, Hindy Iván, 1840—41-ben Kulcsár 
özvegyével együt t szerkesztette a Nemzeti Újságot, amelyetfl848 végéig sike-
rült fenntartani. A Hindy-családhoz özv. Kulcsár Is tvánné Perger Anna 
által került nóhány rodostói könyv. 

Az a tény, hogy Kulcsárnak nemcsak Mikestől voltak kéziratai és rodostói 
könyvei, arra enged következtetni, hogy a Mikes-anyaggal együt t szerezte meg 
a rodostói magyarok hagyatékát . A rodostói hagyaték egyes darabjai bizonyára 
megvannak és könyvtáraink régi könyvgyűjteményében lappanganak.* 

A Budapesti Egyetemi Könyvtá r kézirat tárában is őríznek egy Mikes-
kéziratot. Ez t Abafi találta meg, állítólag Toldynak egy homályos jelzése 
nyomán (Irodalomtörténeti olvasókönyv I. k. 171. 1. vagy 271. 1.?) Abafi 
a kézirat korábbi sorsáról nem tud. Azt azonban föltűnőnek tar t ja , hogy 
Toldy e kózirat létezéséről tudván, arról előbb, míg Pulszky saját leletét nem 
ismertette, sehol emlitést nem te t t (Figyelő 1877, 319. — Toldynak ez a 
„homályos" utalása az Abafi-jelezte helyeken nem található.) 

A bibliográfia e művet 1875-től tart ja számon, de ekkor még Mikes nevé-
nek említése nélkül. Címét Márki J. közölte: Az Ifjaknak kalauzza az Isten 
uttyában. 1744. — Magyar kéziratok a budapesti tudományegyetem könyvtá-
rában c. ismertetése során (Irodalmi Értesítő 1875, 7. sz. 104). 

A kézirattári katalógusban 1850 óta van nyi lvántar tva ezen a címen Mikes 
könyve. A könyvtár gyarapodási naplójából ennól többet nem sikerült meg-
állapítanunk. Mátrai Lászlónak, a könyvtár igazgatójának szíves közlése 

* Mikes szótárán kívül ezek közé tartozott a Nemzeti Múzeumba került rodostói Kiss István 
„Magyar Philosophia" c. kézirata is, „György Deák" kézjegyével (Quart. Hung. 122.) — Csapodi 
Csaba hívta föl figyelmünket egy az MTAK kézirattárában található műre (MTAK kézir. 553510), 
amelynek címlapján lévö bejegyzéséből a könyv egykori tulajdonosának kiléte félreérthetetlenüí 
nem deríthető ki, de az biztos, hogy a törökországi Rákoczi-emigráeió egyik tagja volt bajdani 
birtokosa, A mű címlapján ez áll barnás tintával bejegyezve: Constantinapolis Anno 1721. K.M. 
[alatta] Rodosto 1723 9. Augus. — A negyedik levélen pedig: RODOSTO. ANNO. MDCCXXIII. 
— A mű folio alakú, fatáblás; díszbőrkötéssel és 2 rézcsattal van ellátva; címe: ANNALIUM ECC-
LESIASTICORUM VETBltlS TESTAMENTI R.P. IACOBI SALIANI SOCIETAS IESU EPI-
TOME . . . ANNO MDCXXXVIII. (Alul pecsét: Dr. Semjén Béla 1943. könyvtárából.) Lap-
szám 1108 p. + Index. A címlapon lévő beírás szerint a míi Ernst Lajos gyűjteményéből való. 
Pastinszky Miklós tanár levélbeli értesítéséből megtudtuk, hogy ő maga dolgozta föl annak ide-
jén Ernst Lajos anyagát, a szintén ő általa rendezett aukcióra. A műben található bejegyzés 
ekkor mint „jeles Mikes-bejegyzés szerepelt". Igy adta el az Akadémia kézirattárának is, de mint 
írja „a MTA kézirattárának átengedett mű, melyben Mikes bejegyzése található — nem 100'',,-
osan authentikus!" Az eddigi vizsgálatok alapján mi sem állíthatjuk, hogy a műben lévfí bejegy-
zés Mikes kezétől való. — A szombathelyi Berzsenyi Könyvtár is őriz egy rodostói könyvet: 
„ . . . bujdosásban lévén egy nevezetes ifjú, Káldy Zsigmond könyvetskéje" Bodostó 1742. 
A könyvtiír vezetöjének tájékoztatása szerint Ács Mihály imádságoskönyve (Boldog halál sze-
kere). Nem lehetetlen, hogy e könyvecske még Kulcsár idejéből maradt Szombathelyen. 
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szerint esetleg föltételezhető, liogy Toldy, mint akkori igazgató, adományozta 
a könyvtárnak. (Mátrai László 1959. nov. 13-i levelét, ld. az Irodalomtörténeti 
Intézet Archívumában.) Elfogadható lenne ez akkor, ha kiderülne, hogy 
Toldy még a Leveleskönyv kóziratának megvásárlása (1858) előtt csaknem egy 
évtizeddel hozzájutott volna. Erre viszont nincs bizonyítókunk. 

Farkas Lajos régiséggyűjtő és Toldy kapcsolatáról az előbb ismertetet t 
hagyatékban, Quart . Hung. 2079/59, 80. sz. két bejegyzós tanúskodik: 
2. Bod Péter Magyar Athénás 766 8° (:péozeli:) (:Toldy:) Leyrer 3f. 
36. Illyefalvi Is tván l ep tha Unicvim 30. — Toldy 

Elvben nem lenne akadálya, hogy Toldy Mikes-kéziratot is vehete t t Far-
kastól. A baj csak az, hogy a Kalauz szóban forgó 1724/44-es példányának 
nincs nyoma Farkas jegyzékeiben. 

Mikes a Kalauzt 1724-ben fordította le, majd 1744-ben á t javí to t ta a 
kéziratot. Ez a kötet került az Egyetemi Könyvtár kózirat tárába. Az OSzK 
állományában levő másik példány 1751-ből való, az előbbinek lényeges átdol-
gozása és tisztázása. Joggal föltehető, hogy ez a két kótet a hazakerülés idő-
pontjában együt t volt, vagyis a Kulcsár-könyvtár árverésén Farkas Lajos 
által megvásárolt Mikes-kóziratok csoportjához tar tozott , de még az árverés 
előtt elkerült a többitől. A Kalauznak. ez a példánya tehát a Kulcsárhoz került 
Mikes-hagyaték része volt, kéziratának sorsa is azzal függ óssze. 

További kutatások szükségesek, hogy teljesebb kópet kapjunk a Mikes-
kéziratok s velük együt t a rodostói hagyaték történetéről. Egyes jelek, Thaly 
és mások közleményei arra is fóljogosítanak, hogy a törökországi, a rodostói, 
konstantinápolyi kuta tások folytatását is számításba vegyük. Föltételez-
hető ugyanis, hogy a rodostói magyar emigráció teljes irodalmi hagyatéka 
nem került vissza a hazába. 

Nincs meg Rákóczi több száz darabból álló könyvtára , amelyet Mikes és 
Saussure szállított Rodostóból Konstant inápolyba. Egy régi közlemény 
(Mikes-ereklyék. Figyelő 1886, 158) arról adot t hírt , hogy Konstant inápolyban, 
a rodostói emigránsok leszármazottai között előkerült Mikes két pecsétnyo-
mója, az író básbugi tisztének idejéből. Ez a közlés említi, ,,hit szerint Mikes 
Kelemennek Stambulban eredeti kéziratai lappanganak". Thaly annak idején 
u tána jár t a dolognak; sikerült kiderítenie a Mikes-ereklyék őrzőjének szemé-
lyét (Rákóczi-emlékek Törökországban. Bp. 1893, 109). Eszerint dr. Georges 
Sai'h bej ezredes őrizte Mikes eredeti pecsétnyomóját. Az illető török állam-
polgár; fia volt Kőszeghy Ceciliának s leszármazottja a Mikes által sokszor 
emlegetett Zsuzsi testvérbátyjának. Tudnivaló, hogy Bercsényi Miklós halála 
u tán a generális özvegye, Kőszeghy Zsuzsi el távozott Rodostóból (1726) 
Lengyelországba; Zsuzsi bátyja, János, aki azelőtt Bercsényi udvari embere 
volt, Rákóezi mellé szegődött és o t t marad t az emigrációs telepen. Thaly 
a rodostói születési és halotti anyakönyvekben az egész Kőszeghy „nemzet-
séget" k imuta t ta , sőt Törökországban jártakor taldlkozott is a Kőszeghy-csa-
lád egyes leszármazottaival. Rövidre szabott tar tózkodása a la t t azonban 
nem találta meg a kéziratokat. 

Pedig Thaly más nyomon is ku ta to t t . Egy 1849-es emigráns, név szerint 
Krajcsovics Ferenc, a galatai szt. Benedek zárda könyvtá rában régi magyar 
kéziratokra bukkant egyik szekrényben és ezeket a „Rákóczi-emigrációról 
szóló írásoknak mondá" . Valami kendőbe vagy terítőbe összekötözött egész 
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nagy esomó, „magyar nyelvű, régi fakó írások" voltak, ,,sok kézirat és egy 
nyomta to t t , szintén magyar könyv. Tar ta lmukra már nem emlékszik". 
(I. m. 1893, 161.) A Rákóezi emlékét tisztelő lazaristák könyvtárának őre — 
Thaly szerint — emlékezett is valamire, amikor Thaly ezt előadta neki, de 
különböző nehézségek közbejötte mia t t nem jutot tak a kérdéses hagyaték 
nyomára. Érdemes lenne az ilyen irányú kuta tásokat felújítani. 

Az Epistolák kéziratára fenti összefoglalásunkban külön nem hivatkoztunk, 
mivel Farkas Lajos lajstroma szerint része volt Mikes fordításai tárgyal t 
csoportjának, és így sorsa, hazakerülése a fordítás-kéziratok történetével 
függ össze. Eszerint valószínű, hogy a 18. század fordulóján került hazai földre 
Rodostóból. 

Kézirat írásmódja 

Az Epistolák betűhív közlésének szempontjából, akárcsak a Törbkországi 
Levelek szövegében, két fő nehézség muta tkozot t : az egybe-, ill. különírás és 
a központozás. 

A pont és a vessző használatában meglehetős egyenetlenség tapasztalható 
az Epistolák kéziratában; bár a Leveleskönyv kéziratához képest, ill. annak 
1717 —1741 között í r t részéhez viszonyítva, a központozás tekintetében észre-
vehető bizonyos javulás. Az Epistolákhaa. viszonylag jobban elkülöníthető 
a pont és a vessző jele, főleg a vesszők jelölése határozot tabb, egyértelműbb. 
Sok esetben azonban nagyítóval is nehéz eldönteni, hogy az író pontot vagy 
vesszőt szándékozott-e kitenni mondat közben vagy a monda t végén. Ebből 
adódott , hogy Kelemen József igen körültekintő lektori jelentésében nagy 
számú, a központozásra vonatkozó helyesbítést javasolt. Ezek túlnyomó 
részét elfbgadtuk és a kiadás szövegében a javításokat végre is haj tot tuk. 

Új problémát jelentett a kérdőjel használata. Ennek különféle változatai 
(? ? . ? , ? ; ? ) figyelhetők meg a kéziratban. Az esetek egy része az utolagos 
javítgatás következetlenségéből adódik. Mivel azonban az írás közben kiala-
kí tot t forma és az utólagos javítással keletkezett forma sokszor nem külön-
böztethető meg, visszaállítottuk a Mikes-féle váltakozást, azzal a különbség-
gel, hogy a kérdőjelnek pont nélküli alakjait is teljes kérdőjel értékfinek vet-
tük. Mikes elég gyakran tesz pontot vagy vesszőt a kérdő mondat végére, 
kérdőjel nélkül. Ezeket a helyeket így hagytuk. Néhányszor viszont a felszó-
lító monda t u tán is kérdőjelet tesz. Ez jellemző a szerző eljárására, ezért nem 
vál tozta t tunk rajta. A felkiáltójel egyébként rendkívül r i tka nála. TJgyan-
csak elvétve használ pontosvesszőt (;). Annál gyakoribb a pont és vessző (.,) 
alkalmazása. Más jeleket elvétve találunk a kéziratban. Ri tkán él a hiányjel-
lel (s'), mégr i tkábban (ötletszerű)kötőjellel (—). Ezek a jelek Káldi biblia-
szövegében általánosan használtak, elszórt előfordulásuk — Mikes kéziratá-
ban — innen magyarázható . 

Az egybe-, ill. különírás elbírálását megnehezíti az a körülmény, hogy a 
szerző egyszerű szavakat és régi ragos-képzős szavakat is gyakran megszakít; 
igekötőt az igétől, a melléknevek felsőfokú leg- szócskáját is elválasztja a 
hozzátartozó szótól, máskor viszont kétségtelenül különálló szavakat is egybeír. 
Különösen az a névelőt szereti hozzákötni az u tána álló szóhoz; hasonlókép-
pen váltakozva hozzáírja az is kötőszót az előtte álló szóhoz, ugyanígy a ne 
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tagadószót; egybe vagy külön a vonatkozó névmást ; pl. avad saláta, avigasság-
ban, abékeség, a sarujokra, a világot, az ö, azö, a Jci, akiket, a mely, aki, amely, 
a mi; miis, mi is, öis, elne, el sem, leg nemesebb, legg fövebb, leg nagyob, a 
mellyet, arabok (a rabok), az az (azaz), kut feje s tb. Csak a betűk közeli vagy 
távoli volta nem vehető figyelembe, mer t az teljes összevisszaságot eredmé-
nyezett volna. A kötet nyelvész lektorának tanácsai alapján jár tunk el az 
egybe- és különírás részletkérdéseiben. 

Elsősorban a betűk kapcsolását t a r to t tuk szem előtt, s ez elég biztos fogód-
zónak muta tkozot t . Ha ezt vesszük figyelembe, kevés kivétellel a XVI I — 
XVII I . századi nyomtatványokból is ismert egybe, - ill. különíráshoz hasonló 
állapotot találunk Mikes kéziratában is. Néhány esetet azonban külön kellett 
eldönteni. Pl . az anyaszentegyház szót tóbbször így írja: Anya fzent egy 
ház; gyakran pedig: Anyafzent egy ház; az első két tagot sűrűn egybeírja, 
a 2. és 3. tag ha tá rán viszont betűkötéssel jelölt kétségtelen egybeírás nem 
található. A 3. és 4. tag oly közel áll egymáshoz, hogy egybeírásnak is fölfog-
ható . Az egyház szó tagjai elég régen összeforrtak. Ezért a lektori javaslat tal 
egyetértve, a kiadást ebben az i rányban egységesítettük: Anyaszent egyház. — 
Az egyszersmind szót Mikes gyakran egy fzers mind alakbah írja. Az első két tag 
esetében a kisebb nagyobb hézag az y és/^írásakor szokásos tollfelemelésből is 
adódhat . Tekintet tel arra, hogy a -szor, -szer, -ször rag már jóval régebben 
kialakult, az s kötőszót pedig a székelyek ma is gyakran a szó végéhez kap-
csolják, Mikes nyelvállapotának inkább az egyszers mind közlés felel meg. — Az 
egy más szóban a gy-t és az m-et sohasem kapcsolja. Ezért , s mer t egy a más (ik), 
egymás(ik) változatok is előfordulnak nála, az egy más közlésmódot t a r to t tuk 
hívebbnek. — A névelő és az u tána következő szó, az, ez muta tó névmás és az 
u tána következő szó írásában megtar to t tuk a következetlen írásmódot, mer t a 
szerző eljárása nem foglalható szabályba. Ezekben az esetekben is t isztább 
képet kapunk, ha a betűk kötését vagy kötetlen voltát , a vonalvezetés folya-
matos vagy megszakított vol tá t vesszük figyelembe. — A hanem kötőszó írása 
viszont következetes Mikesnél; mindig egybeírja, de sorvégi elválasztásban 
rendszerint kötőjel nélkül. Mivel a kiadás a sorvégeket nem jelöli, azért a 
következetes hanem alakot t a r to t tuk meg a szerző által leírt sorvégi elválasz-
tás eseteiben is. — Az igekötös ige és származékai esetében, továbbá a mellék-
név felsőfokú leg szócskájának írásában Mikes kéziratában egészen kivételes 
az egybeírt alak. A kétségtelenül egybeírt a lakokat megtar to t tuk , a közel 
írt, de megszakított vonalvezetésű helyeket pedig külön ír t szóként kózöljük. 

Röviden szólunk Mikes javítástípusairól és az íráshibákról. 
A javítástípusok és másolási hibák zömükben hasonlóak az I. kötetben 

jelzettekkel. Lényegesebb módosulások a 2, 3, 5, 6, 7. pontban foglalt esetek-
ben észlelhetők: 2. A huzamos másolás következtében megnövekedett a toll-
hibák, elírások, íráshibák, másolási hibák és az ezzel kapcsolatos javítgatások 
száma. 3. A Leveleskönyv eddigi (1717 —1741) részéhez viszonyítva észrevehe-
tően csökkent az egyes kiejtés u tán , fonetikusan írt alakok pl. a zöngés-zön-
gétlen mássalhangzó-párok, g-k, k-g stb. fölcserélt használata, a hibásan 
leírt és úgy hagyot t alak, valamint az egész kéziratban az ilyenfajta 
javítások mennyisége. 5. A fárasztó másolás következtóben viszonylag sűrűb-
ben marad tak a kéziratban fölösleges ismétlésnek számító szótagok, szavak 
vagy pár szavas szókapcsolatok, ill. ilyen jellegű törlések. 6. Ugyanakkor fel-
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tűnő a javítási, alakító szándékkal másolás közben vagy később törölt s 
helyükbe írt szavak, a fordítás értelmét hívebben visszaadó kifejezések gyara-
podása; vö. a lapalji szövegjegyzeteket! 7. Sűrűbben fordul elő az ékezetek 
elhagyása, ill. tévesen történő fölrakása, ami szintén az állandó írással, a 
huzamos nagy másolási adagokkal hozható összefüggósbe. 

Megállapítható, hogy a hibák jó része az ékezetek elhanyagolásából, ill. 
pontat lan fölrakásából származik. Nagy számuk alapján szinte bizonyos, hogy 
Mikes legtö'bbször nem a szó írása kózben, hanem a szó vagy hosszabb kifeje-
zés, mondat tag , mondat leírása u tán rak ta föl az ékezeteket. Ezórt gyakran a 
szóban előforduló ö, ü hangoknak csak egy részére teszi föl az ékezetet (rend-
szerint vízszintes vonalkát) pl. bünosök, erkollsöket s tb. Ez magyarázza, hogy 
az á vagy é ékezete néha nem arra a szótagra kerül, amelyre kellene, hanem 
egy szótaggal előbbi vagy kósőbbi magánhangzóra, pl. erézen (érezen helyett), 
tseledgyék (tselédgyek lielyett); valamint azt is, hogy valamely szótag magán-
hangzójának ókezetét a következő szótag magánhangzójára is kiteszi, pl. 
Altyávál, vákságát, kényés (kényes), el távozásá (eltávozása); néha utólag át-
húzza az ilyen fölösleges ékezetet, pl, paráznáságból paráznaság; 
egészénből egészen; vétékhöl vétek. Mikes a szöveg utólagos átnézésekor is 
javítja a magánhangzók ékezetét. Ez a magyarázata legtőbbszór a sötétebb 
t intával írt betűk halványabb ékezetének, vagy forditva, a halványabb tin-
tával írt betűk sötétebb tintájú ékezetének, pl. harmad naprá. Ilyen utólagos 
javí tgatásra vall az ékezetek törlésónek eltérő színű tintája vagy a kétszeresen 
kiírt ékezet is, pl. kövessük ( I I I , 25 verso). Természetesen nem lehet minden 
ékezetbeli íráshibát így magyarázni. Néha esetleg rokonértelmű alakok konta-
minációja eredményezi az ékezethibát, pl. fogvá (IV, 88 recto) a fogva és a 
Mikesnél gyakori fogvást keveredésével magyarázható; esetleg úgy — ami 
csaknem ugyanaz —, hogy a fogvást alakot kezdte írni (anaptol fogvá), de írás 
közben a hasonló szerepű fogva ju to t t eszébe, s az elkezdett szót nem fejezte 
be. 

Az ókezethibákra vonatkozólag megjegyezzük, liogy ékezethibákat csak 
abban az esetben vot tünk jegyzetbe, iil. igazítottunk ki, ha az a kéziratban 
értelmetlenségre vezetett , pl. alómbol (álombol), erézen (érezen), nadaté 
(nádat-é), igyünk (igyunk), alván (álván) stb. 

Az előbbi hibákhoz viszonyitva kevesebb, de így is számottevő a betűk, 
szavak javítgatása, törlések fölötti beszúrások. A javítások alkalmával a 
gyakori sor fólötti beszúrást egyszerűen [Besziirás] a lakban jelóltük; máskor 
mindig megjegyeztük, hogy sor alatt i vagy sorközi (szóközi, két szó 
közötti liézagba a sorba) beszúrásról van szó. Igen gyakori a szókezdő betűk 
javítgatása. Nem ri tka a következő szó kezdőbetűjének leírása, elkezdése, 
majd ennek áthúzása, az ebből való javítás vagy otthagyása. A szövegjegyze-
tekben gondot fordítottunk az ilyen aprólékos javításokra is. 

A fenti hibákhoz képest jóval kisebb számú Mikes kéziratában az olyan 
íráshiba, amely betűkihagyásból, szótagelhagyásból származik. Ezeket lehe-
tőség szerint ki javí tot tuk ós jegyzettel kisértük, pl. szen (szent), pedigle 
(pediglen), Izrae (Izrael), tsud (tsuda,) eszerén (eszerént); a z-nek névelő végén 
(az) magánhangzóval kezdődő szó előtt való elhagyását Mikes nyelvében 
szintén elírásnak, íráshibának, nem nyelvjárási vagy gyermeknyelvi sajátság-
nak kell t a r tanunk: A egyenetlen; a Ige; a ó ember; aur; s tb . Betűkihagyás szó 
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belsejében: idjében, tattsák s tb. Néha utólag kijavítja az efféle hibát , pl. Mojes-
ből Mojses (IV, 37b) 

A szótagelhagyás szó végén (gyakran rag elhagyása), pl. méhem (méhern-
ben), vallás (vallásnak), mago (magokot), kárhoztat (kárhoztatlak), táplál 
(táplállyák) sorvégen stb. De előfordul szó belsejóben is, pl. imádban (imád-
ságban), elne (ellene v. elene) írásváltozatban is, Agon (Agoston), fe-lé (felelé) 
sorvégi elválasztásban, proféla (profétála) helyett s tb. 

Az előbbiekhez viszonyítva r i tka Mikes kéziratában a fölöslegesen beírt 
betű, pl. Isaisas, Evangyéalium. Talán ilyen fölöslegesen beírt szótagot tartal-
mazó íráshibának és nem képzőhalmozással keletkezett alaknak tekinthető: 
alisztetskékeböl, (II , 10 verso). A fölöslegesen beírt szótag néha valamely 
szórész hibás megismétléséből származik, pl. felelé (felé, helyet t) ; magyaráz-
hatja az is, hogy írás-másolás közben a felel ige elbeszélő múl tú alakja nyomul t 
a tuda tába ; Epistoltola (Epistola); lapváltáskor: (II , 79a) Mojses (II , 79b:) 
sesnek. 

A fölösleges szóismétlés is gyakoribb sor- és lapváltáskor, pl. ilyenek: 
az igasságért és az igasságért ( I I I , 84a), mennek béa mennek béa ( I I I , 85b); 
még meg nem ( I I I , 119b:) nem talállya; és (138a:) és; meg kel üsmérni, meg 
kel üsmérni ( I I I , 161a); azért, (:sorvég) azért (IV, 57a); hogy azt az egyenes 
szívet szívet és elmét adgya nékünk, (IV, 65a); ákinék, a kinek ditsösége (IV, 
142a); apásztorokot. (:sorvég) a pásztorokot, (IV, 148a); bé fedezi vala az ö az ö 
testeket, (IV, 155a) s tb. A szövegjegyzetekben a fölösleges szóismétlés helyze-
tét (sorvég, lapváltás) minden esetben föltüntettük. 

A mondat szerkezetének összezavarásából származó íráshibák száma nem 
nagy. Néha másolás közben átalakít egy félig leírt mondato t ; ilyen esetet a 
szövegjegyzetben pontosan követünk és rögzítünk. Mondatszerkezeti zavarra 
muta tó íráshibák pl. a mi szivünknek tisztátalan, és megromlása (tisztátalansága 
és megromlása) I I I , 164b; azokal a fényeségel valo bizonyságokot, (IV, 167a) 
s tb. vö. a szóvegjegyzeteket. 

A későbbi átnézés nyomai, főleg beszúrások formájában lelhetők fel a kézi-
ra tban. A többszörös javításokkal kapcsolatos sor alatt i és sor fölötti beírások, 
eltérő tintaszínű beszúrások sok esetben utólagos javításra engednek követ-
keztetni. Utólagos átnézóskor különféleképpen elhelyezett, leggyakrabban 
sor fölötti beszúrásokkal, Mikes helyenként kijavítja a szövegbeli hibát . 
Pl. sor fölötti beszúrások: a (névelő) I, 62a, I I , 13b, IV, 56a, 130a, 149a 
stb. Az a (a ki vonatkozó névmás része) I I , 30a, I I I , 65a s tb . Továbbá: és 
I, 72a; nem (tagadószó) I I I , 78b stb. — Szórószek beszúrása sor fölött: ne'-
künk (második n-je) I I , 3a; meggátolhasa ('sa része) I I , 9b; azt (t-je) I I , 41a; 
amelyek (ek része) I I , 61a stb. Másutt sor előtti beszúrások: akar-ja (jarésze) 
I I , 8a; mel- (:sorvége) ei-ből javí tot t mel-lyet I I , 71a stb. Valamint: sor u táni 
és sor előtti beszúrás a lapszélen (elválasztott szó) pl. kiván-ságit I I , 34b 
stb. Végül beszúrás két szó vagy két szórész közt a hézagban, pl. töltheti bé 
(i beszúrva) I I , 34b; akik ellen (masodik A-ja) I I , 49b; iszik avizböl (a névelő) 
I I , 59a stb. s tb. Mivel a beszúrások t intaszínét esetenként nem lehetet t teljes 
bizonyossággal megkülönböztetni, a szövegjegyzetekben a tintaszínt külön 
nem jelöljük. 

A javí tást vagy beszúrást néha az is magyarázza, hogy első leíráskor a szó 
vagy annak valamely része el mázolódott , pl. varosá(ban) ban, (I, 48a) s tb . 

917 



A fenti javítástípusokkal érzékeltetni kívántuk, hogy Mikes íráshibáinak 
az Epistolák kéziratában meghatározható típusai vannak. Ezek jellemzésekor 
nagy mértékben támaszkodtunk Kelemen József lektori jelentésének szak-
szerű leírására és csoportosítására. A szövegjegyzetek valamennyi változatra 
bőven szolgáltatnak példákat. 

A kóziratban előforduló nagy számú törlés-javítás, íráshiba arra enged 
következtetni, hogy az Epistolák kézirata a fordítás fogalmazványa alapján 
készült, annak első formábaöntött változata lehet. Külalak szemszögéből 
hasonlít a Leveleskönyv kéziratához. Külalak szempontjából ide sorolható a 
Catechismus első (1744) kézirata, s valamivel t isztább változatban a Mulatt-
ságos napok és Az Izraéliták szokásárol s A Keresztények szokásirol e. munka 
kézirata. Vannak azonban az író hagyatókában olyan kéziratok is, amelyek 
végleges szerzői t isztázatnak tekinthetők. Ezekben jóval kevesebb a tórlés-
javítás ós az íráshiba, levegősebbek a sorközök, gondosabb az írás, egyenle-
tesebb az írástükör, szabályosabb az előre meghúzott lapszéli margó. Ilyen 
tisztázat a Kalauz (1751) és a Catechizmus második átdolgozása, valamint az 
1960-banelőkerült A keresztnek királyi utja (1747) c. kötet autográf kézirata, 
Az idö jóll el töltésének Módgya, továbbá a Gondolatok, a Tükör c. kézirata. 

Az Epistolák kéziratában a folyamatos, huzamosabb időn keresztül vég-
zett írás-másolás egyes, esetleg naponkénti periódusai szembetűnően tagolják 
a szöveget. Eleinte alig ejt h ibát a gondos, figyelmes másoló. De az elszórtan 
jelentkező íráshíbák u tán rendszerint következik egy-egy szakasz, amikor 
szaporodnak az elírások, javítgatások, törlések és ékezethibák. Ez a figyelem 
lankadásának velejárója. Ilyenkor oldalankint több hiba is akad, egy részük 
kijavítatlanul marad. A hibáktól ta rk í to t t rész u tán újra t isztább, viszonylag 
hibamentes lapok következnek. Figyelemre méltó a szövegjegyzeteknek az 
egyes szakaszok szerinti eloszlása is: Első szakasz: 215 levél, 675 jegyzet. 
Második szakasz: 172 levél, 623 jegyzet. Harmadik szakasz: 165 levél, 508 jegy-
zet. Negyedik szakasz: 180 levél, 435 jegyzet. A jegyzetek száma mérsékelten 
csökkenő tendenciát m u t a t a levelek számához viszonyítva, a negyedik sza-
kaszban. 

A kritikai kiadás I. kötetében r ámuta t tunk Mikes Leveleskönyvének. néhány 
nyelviés helyesírásbeli sajátosságára. Az író egész irodalmi munkásságára 
vonatkozólag, megfelelő előmunkálatok hiányában, mégcsak vázlatos össze-
foglalásba sem bocsátkozhat tunk. (Mikes ÖM kiadásának befejező kótetében 
helyet kap egy, a kérdés minden részletére kiterjedő összefoglalás, amelyet 
Kelemen József, a Nyelvtudományi Intézet munkatársa készít el.) Amit Mikes 
írásmódjáról és nyelvi jellegzetességeiről eddig földerített a kuta tás , azt 
Gsaknem kizárólag a Leveleskönyv kéziratának vagy egyik másik eléggé meg-
bízhatalan kiadásának tanulmányozása alapján vonták le. Rendszeres össze-
foglalás azonban Mikes nyelvéről és helyesírásáról még részlet-vonatkozásban 
sem készült. Az általánosabb igényű vizsgálathoz Mikes fordításai nélkülöz-
hetetlenek. 

Az Epistolák vizsgálata Mikes írásmódjának, nyelvállap.otának és helyes-
írásának jellemzésőliez kulcsfontosságú lesz. A kézirat az író munkásságának 
éppen a derekán (1741) keletkezett. Ennélfogva alkalmas arra, hogy fejlődési 
állomásként fogjuk föl, egyrészt a kezdeti évekhez viszonyítva (a Leveleskönyo 
1717 és 1741 közótti része és a Kalauz 1724-es fordítása), másrészt az 1741 — 
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1761 évek terméséhez (Leveleskönyv, fordítások, misszilis levelek) és írásmód-
jához mérve. Döntő fontosságú abból a szempontból is, hogy kezdetét jelenti 
annak a periódusnak, amikor Mikes irodalmi tevékenységének súlypontja a 
fordításokra helyeződik át . 

Az Epistolák kéziratának és szövegének a nyelvészeti vizsgálatok vonatko-
zásában külön érdekessége, hogy benne Mikes fordításszövegei keverednek 
Káldi bibliaszóvegéből á tve t t részletekkel. Megfigyelhető Mikes spontán 
vagy tudatos írásmódjának órvényesülése ezekben az episztola- és evangé-
liumrészletekben; Káldi helyesírásának követóse és az at tól való eltérés is. 
A Magyarázatokban ugyanakkor számolni kell helyesírási és (elvétve) hang-
tani téren Káldi bibliaszövegének, szókincsének hatásával . 

Ezeknek a jelenségeknek rendszerbe foglalására a kiadás keretében termé-
szetesen nem vállalkozhattunk. Az előbbiekben említett és az alább követ-
kező példákkal, az Epistolák jellemzésével csupán az előforduló főbb t ípusokra 
kívánjuk fölhívni a figyelmet. Az egyes típusok fölsorolásában nem töreked-
tünk teljességre. Mikes írásmódjának jellegzetességeit az 1740-es években rész-
ben más műveivel összefüggésben kell szemlélni, részben pedig be kell ágyazni 
saját korába, a XVI I I . század írásbeliségének fejlődésmenetébe. Ennek a 
szemléletnek a kialakításához s az egyes jelenségek és a példak kiválasztá-
sában nagy segítséget jelentett Benkő Loránd módszeres műve (A magyar 
irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában, Bp. 1960, 
Akadémiai Kiadó). 

Nyelvi, hangrendszerbeli jelenségek az Epistolák kéziratában: 
o-zás egy ós többtagú szavakban, hangsúlyos helyzetben és szóvégen: 

joval, el fokad, meg holt, kolcs, kolttsait (TLevelek 74, 182. lev. is); székelyes 
alak; poklosokot, szándekunkot, hálákot, hajlandoságunkot, birtokos személyra-
gok utáni , tárgyrag előtti o-zás jellemző Mikes írásmódjára a TLevelekben is; 
erdélyies, szókelyes vonás; liasonlóképpen: alázatosok, magánoson, erdélyi 
jellegű provinciális, székelyes ejtés, -s képző utáni , formánsok előtti o-zás. A 
Leveleskönyvben is (8, 42. lev. stb.) igen gyakori. 

e-zés különféle helyzetben: setéttség, tekélleteseb, repese, üdvezitö, üdveséges, 
hejában, ante kristus, esze (össze), tselekeszik, nevekedik s tb. Tudatos e-zés 
Káldi ö-ző (rópöse, üdvözítö, öszve) alakjaival szemben. 

ó-zés szintén általános: tészi, bé tölttse, mégyen, lészen, eléb, nékik, tekéntet, 
vész el, szerént, közél (az utóbbi székelyes, vö. MTsz). 

Az a, á, i, ü u eltérő használata már nem olyan gyakori, de egyes esetekben 
következetes és jellegzetes: 

a-zás: lakadalom, fazakas; mindkettőre van példa a TLevelekben, 42, 7. 
levél; az utóbbi székelyes, vö. MTsz. 

á-zás: ád, ádd, hálá, mái (Káldinál is), ide sHová, hálá adás. 
i-zés: innepét illyük, igyét, fige, siket; ezek közül Káldinál: innepét, siket, 

igyét, füge; Mikes írja süketnek is. Ld. innepet illeni, fige, a TLevelekben is 
(31, 79 stb. lev.). 

ü-zés: hetfün, gyükere, üsmérik; mindegyikre van példa a Leveleskönyvben 
is (78, 105, 12. levél); az utóbbi székelyes, vö. MTsz. Káldi isméri alakban 
használja. 

u-zás: suhajtották, fuhászkodék, fuvászkodék, távul, tsudákhoz, liliumokhoz, 
millium, hivut; ilyenféle elszórt u-zásra & Leveleskönyvben is van példa (19, 77, 
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185. levél); hivut-hoz hasonlóan, hivutt, szivutt, ivutt (136, 67, 84. levél); 
szókelyes sajátosság. 

Szóvégi, hasonulásos ö-zésre is van példa; hangsúlyos helyzetben csak el-
vétve, az is átvétel : 

ö-zés: különösön, örökösön,bövölködö, tsötörtökön, ördögököt,különösök, öltö-
z'ót (öltözet) s tb. — Káldi u tán : löttek, lön, ött volna; de írja lettek alakban is; 
Mikes a TLevelekben székelyesen ett (evett) formában irja (111, 136. lev.). 

ó-zó alakot felváltva használ rövid o-val; egyes esetekben gyakoribb a 
hosszú ó: óltván, ólttya, óldoza, bóldog, hólt, szóllyon, óldalát; jóbb,ót, ótt; az 
előbbiekben nyilván az 1 nyújtó hatásával van dolgunk; — váltakozva: ok, 
ókókot, okot; fog ~ fóg, osttyákot ~ óstyája, holt <~ hólt stb. Az ó ~ o váltako-
zás esetében megvizsgálandó, mi a szerepe a rövid alakok írásában Mikes ha-
nyag ékező eljárásának, és hogy a hosszú ó-zás milyen mértékben ejtési sajá-
tosság. 

Megfigyelhető az i-é hangviszony, az é ~ i váltakozása, az egyes szám 3. sz. 
birtokos személyragban: terhét, beszédét, gyengeségit, tbrvényit, kötelét, szivit, 
bölcseségét, üdveségire, üdveségire, elméjit, fülét, kezét, kezit s tb. 

A több birtok jelölése tóbbnyire i-vel történik: tanitványi, tselekedetit; de 
tselékedeteit, lanilványai alakban is, -ai, -ei-vel. 

A többes szám 3. sz. birtokos személyrag írása: kötelességekel, tselekedetek-
böl, eszekbe, babonaságok s tb. — A zárt é hangot akkor sem jelöli, amikor a 
szóalak kétértelmű: nevek, szivekbe (nevük, szívükbe). 

A magánhangzók időtar tamának jelölésében Mikes általában nem külön-
bözteti meg a róvid és a hosszú kiejtésű magánhangzókat . Megjegyzendő, hogy 
a székely nyelvjárásnak i, u, ü ~ í , ú, ű hangjai mind hangsúlyos szótagokban, 
mind szóvégeken meglehetős eltérést mu ta t t ak más magyar vidékek kiejté-
séhez képest. Az i, í, ö, ü, ő, ű betűkkel kapesolatos ékezési bizonytalanság 
fellelhető a magyar nyelvterület minden részéről származó írójánál még a szá-
zad utolsó harmadában is; e téren mégis az erdélyi származású írók kéziratai 
vezetnek. Erdélyben majdnem provinciális nyelvi szokásnak mondható a 
hosszú magánhangzót jelölő betűk hanyag ékezése, sőt nem egy betűben a 
hosszúság teljes nem jelölése is (vö. Benkő, i. m. 119). Mikes kóziratában az 
-ul, -ül és az -it igeképző, továbbá a -bol, -böl, -rol, -ról, -tol, -töl ragcsoport 
írása mindig rövid. 

Az Epistolák kéziratában helyenként találkozunk í-ző alakkal, egészen 
r i tkán ú-val (új, kút) és ő-vel (sőt) is. Nem mindig lehet azonban eldönteni, 
hogy szándékosan ki te t t hosszú ékezetről van -e szó, vagy csak a toll elcsúszá-
sáról; pl. ígazságokra, vigaságit, mig, ahamís, hivatását, hajlandoságínkot, 
viszá, tanitás, bírnok, kivánságok, aki, ís, igy, mi, pedlg s tb. Az erdélyi provin-
ciális ejtésmódra jellemző „független" í-zést, vagy hasonulásos í-zést, hosszú 
í-zést szóvégen nem lehet megállapítani, mivel a fenti példák csupán elszórt ese-
tek és az egész kóziratra a rövid i-zós a jellemző. 

A korabeli gyakorlatot figyelembe véve gondolnunk kell arra, hogy a 
magánhangzók vesszős ékezésbeli h iánya mögött nem szabad mindig. rövid 
kiejtést keresni, mint ahogy a hosszú mássalhangzók gyakori szándékos vagy 
spontán nem jelölésónek ténye, ill. az egy mássalhangzóval való jelölés sem 
föltétlenül rövid kiejtést tükröz (vö. Benkő i. m. 122). A szóvégi kiejtésbeli 
hosszú mássalhangzók röviden, azaz egy betűvelvaló írása a XVII I . század 
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első és második felében még számos író gyakorlatában ha to t t ; Mikesre is 
jellemző. Ld. alább részletesen. 

Az ly, ny, gy, ty basználatával kapesolatban megfigyelhető a ly-zés, lj 
kapcsolat esetében: fellyeb, tellyes, élyünh, kely fel, világosuly meg s tb . - L y ~ l 
helyet t : fellyül, felyül, szélyes, melyét, akolyban, tolyongo, felyhö (az utóbbi 
ket tő Káldinal is). Ellenben 1-ző alak is elszórtan: viszálkodás, jászolbanés 
jászolyban, mihelt (v., mihent). 

A gy-zés és ty-zés ilyen állandó formái: Evangyélium, keresztyén; egészen 
r i tkán: szabadgyab, szenttyeb. A dj , tj kapcsolat fonetikvis írása általános: 
mondgya, hihattyuk s tb. 

Az ny-n viszonyt tekintve előfordul, hogy a palatális orrhangzó ny helyett 
mússalhangzó előtt n-t találunk: reménség, kénszerit (ezt a két szót mindig 
így írja); fénlik^fénylik, fényes (váltakozva). — Tővégi, szóvégi n-ezés: hunni, 
bé hunnák, alatson, tudomán, hánni, hánt, de hánnya, szalma szálni; mindenik. 
Nóha n y — n helyett vagy váltakozva: oroszlány, idegenységel, tanyitani, de 
tanit, tanyitás, taniltsa; állandóan ny-nyel írja: környül fogta, körflyül metél. 

Jellemző egyes provinciális, kopott szóalakok használata: a névelő és a 
muta tó nóvmás az, ez alakja mellett a, e, pl. tsak a, e tsak s tb. Régies ragket-
tőzés: aztot, ötet, eztet. Néhány sajátos, székelyes, régies szó: meg türköztetésel, 
innya, szereda, rendeletlenség, trécsélést, hüségtelenségit, bé pokálva, terempthet, 
nám, talám, kitsid, hivut, kolttsait, fazakas, unakodás, félékenységit, rejtékben, 
lelkek üsméretit, fel fuvászkodék, alitson, viszszá vonások, fejdelem, esze, üsmé-
rik. — Jelzős szerkezetek: tzégéres vétekben, meg bodult elmével, irtoztato példa, 
igen bal itélet, emberséges ember, haszontalan költtség, szines vigasságok, goromba 
és vastag beszédüek s tb. — Közmondások; szólások: az atyák ettek savanyu szöl-
löt, a fioknak fogok vásnak meg; egy proféta sem kellemetes hazájában; tsak 
szofia beszédnek tartván; füsthöz hasonlo betsületért; elméjek a heában valoságban 
forog; aki más vakot vezetvén . . . (vak vezet világtalant); . . .a miénkben meg 
nem láttyuk a gerendát (más szemében a s zá lká t . . .) s tb. 

Mikes helyesírása ingadozó, keverék helyesírás. Ez ér thető, hiszen a XVI I I . 
század utolsó harmadáig nem alakult ki egységes magyar helyesírés. A 
XVI—XVII . században viszonylagosan megszilárdult protestáns és katolikus 
helyesírás a XVI I I . században összevegyült. E korszakban csaknem minden 
író keverék helyesírással ír, csak a keveredés módja nem egyforma. ,,A két 
tiszta t ípusú helyesírás mellett (amelyik egyáltalában nem tűn t el, legfeljebb 
a tiszta katolikus volt igen r i tka) , három fő keveréktípust lehet megkülönböz-
tetni: 

1. a protestáns tz, ts -f- katolikus lá t tya, tudgya; 
2. a katolikus cz, cs - j - protestáns látja, tudja; 
3. a ket tőnek teljes összevisszasága: tz, ts, cz, cs és lá t tya, tudgya, látja, 

tudja egymás mellet t ." (Vö. Kniezsa Is tván, A magyar helyesírás története, 
Bp. 1952, 19—20.) Az első típus csak katolikus íróknál volt használatos; ide 
tar tozot t Ányos, Barót i Szabó Dávid, Batsányi, Verseghy, Mikes. A másodikat 
Kazinczy és köre képviselte. A harmadik pedig az átlag-kózönségnél volt 
használatos. Mikes helyesírásának főbb sajátosságait az Epistolák kéziratá-
nak (1741) alapján a kóvetkezőkben foglalhatjuk össze: 

1. Hangjelölése négy ponton tór el a ma megszokottól: c hang jele tz (leltzké-
be, tzedrus, tzéloz); cs túlnyomórészt ts, inkább csak egyes szavakban cs 
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(tsák, tsalhat, bölcs); sz hang jele J'L (egyes fonetikus alakokban tz: látz, 
tettzik); zs jelölése mindig s (sengéi, susánna, usorával, sák, sido, soldosok, 
alamisnát, jerusálem, visgálom, Ersébet, soldgya stb.). — Előfordul ilyen alak 
is: jedczi predikátioját, kezkenöket, ezköszül. 

2. A birtokos személyragnak a megelőző mássalhangzóval a kiejtésben 
összeolvadt j- jét fonetikusan, mássalhangzó-kettőzéssel jelöli: hivatallyokot, 
uttyában, akarattya, gondgya, attya; (ilyen írásmódot használtak később az 
ún. ipszilonisták is). Másutt : rende, kuta, kereszte, keresztét; de ilyen példa is van: 
hely tartoji, munkáji, figuráji. 

3. A fonetikus írásmód következményeképpen megfigyelhető a g ~ k és 
k ~ g , a z ^ s z , és s z ~ z zöngés-zöngétlen mássalhangzópárok váltakozása (közel 
sem olyan mértékben, mint a Leveleskönyv kéziratának 1741 előtti részében, 
ahol a v~f , b ~ p váltakozása is előfordul a föntiek mellett). Pl. menyegben, 
negyedig, gyermegségben, pedik; a következő esetekben Mikes javí to t t : avigas-
sá(Kygban, valameddiQcyg, okosá(lc)g, vairfykságában, boszonkodé^gyk. — 
A z ~ s z esetében sohasem javí tot t : ezköszül, ezközül, de eszközül is; hosz ki, 
szószat, szászorta, el fogyazttya. — Az ejtés utáni írás következménye amikor sz 
helyett c-t, vagyis tz-t ír: látz, tettzik. 

4. A mássalhangzók időtar tamának jelölése, hasonulás, a mássalhangzók 
hosszúsága és rövidsége. A kettős mássalhangzók jelölése ál talában ingadozó, 
szóvégben ri tka. A hosszú mássalhangzókat kerüli, még akkor is, ha rag vagy 
képző hozzájárulása folytán válnak szükségessé; de írja ezeket helyesen is. 

-b, -bb középfokjel: okosab, kiseb, jóbjára, fövebb, föveb, töbit, értelmesebb, 
nagyob, jóbb, leg keserveseb, leg keserüeb. I t t is van példa arra, hogy a magán-
hangzóra végződő melléknevek a fokozáskor megtűrték a kötőhangzót. 

-t - t t múl t idő jele és múl t idejű mellóknévi igenév képzője: feslet, lött, 
szolhatot, meg romlot, el vesztet, lettek, teremtet állat, teremtett állat, tet volna, 
tette, vett, let volna, predikálottál, predikállot s tb. 

-t, -tt határozószók és névutók szóvégi időtar tama: it, itt, ót, ótt, másut, 
másutt, elöt, elött, óthon, itten, alat (mindig így), közöt, közöttök s tb. 

-val, -vel; -vá, -vé határozóragok esetében: a melyekel, igasságal, világoságal, 
sokakal, azal, modal, szivel, szájal, szemel, élettel, dicsérettel, kérdésekel, kérdések-
kel, békeségel, kézel, feleletekkel, feleletekel; nagyá, nagy hirüeké, boldogá, 
nemzetté, vizé, emberré, emberé, elsöké, örökké, gyözhetetlenné s tb. 

-sz második személyű igerag az erdélyi köznyelvben hosszan hangzott 
(mondassz, értessz); Mikes mindig röviden írja: értesz, mondasz. 

-s, képzős, két tagú melléknevek ejtése erdélyi módra mindig hosszú volt; 
az -s képzős melléknevek tekintélyes részét a keleti magyar nyelvterületen 
évszázadok óta geminátával ejtik, szemben a nyugat i és középső ejtésmód-
dal; sőt ez a kiejtésmód a toldalékos alakokból már régóta elvonódott az 
abszolút szóvégre is (magass, dühöss, piross, laposs, veress, hegyess, szoross, 
üress); az -s végű melléknevek minden számbajöhető formánsos helyzetben 
(-n, -k, -bb stb. toldalékok előtt) túlnyomórészt -ss-es írásmegoldásúak az 
erdélyi származású íróknál a század utolsó harmadában is. Mikes írásmódja 
ebben a vonatkozásban az erdélyi irásmódtól eltérő; az -s nóvszókópzős ala-
kokat is, és az -s végű melléknevekhez járuló -ság, -ség képzős szavakat is 
általában kettőzés nélkül írja: keveset, kiseb, bizonyosok, nehezesek, igaság, 
szoptatosok, szükségesek, világosan, szivesen, kedvesen, szélyesége, hamiság, 
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okoaág, áitatoság, erösek, nemesek, üresek, üressen (az utóbbi a Kálditól á tve t t 
epiaztola szövegében); okos, különös, tekélletes, alázatos s tb. (Mikes az ilyen 
helyzetben sohasem kettőzi a szóvégi -s-t). 

-1 igeképzőt rendszerint röviden írja: beszél, remél, szól; de beszéllé. 
-tts rendszerint rövid hangok u tán : tarttsa meg, tanittsa, (de tanitsa is, sza-

baditsa; elvétve kettőzés nélkül), tisztittsa, ejttse, gyógyittsa, indittson, készittsen, 
erösittse, elevenittse, fojttsák, tarttsák, tölttsük, felejttsék, irttsák, válttsa, kettseg-
teté; kéttség, segittségct, baráttság, setéttség, szenttség, kereszttség, költtség, mulatt-
ság, nemzettségit, siettség, üsmérettség stb. 

-t, -d, -gy, -n, -ny, -1 végű igékhez járuló, a jelentő mód jelen idejének 
tárgyas ragozású formáiban j-vel kezdődő igei személyrag és a felszólító mód 
j jele esetében: bizonyittya, mondgya, kivánnya, ditsekedgyünk, visellye, el 
töröllye s tb. (később az ún. ipszilonista helyesírás is ezt a formáthasznál ta) . 

•t, -ty, -d, -gy, -n, -ny, -l végű névszókhoz, ha j-vel kezdődő birtokos személy-
rag járul, szintén fonetikus írásmód a jellemző: hivatallyokot, ultyában, gondgya, 
akarattya, attya s tb. 

A határozószók szóközépi idő tar tama: tölle, töllök, felöller^felöle, belöUe^ 
belöle: jellegzetes erdélyi provinoiális 11-ezés; külsö képen, belsö képpen, 
fö képen; az é p e n ~ é p p e n , k é p e n ^ k é p p e n határozó szóközépi időtar tamának 
jelölése területi kötöttség nélkül váltakozik a XVII I . században. Az új helyes-
írási szabályzat a -képpen alakot írja elő. — Más példák: semmi, semit, könnyen, 
könyen, annyira, anyira, ollyan, olyat, abban, aban, közöttök, illyen, ilyen, 
a mellyet, a melyekel, arra, arol, utánna (mindig így), szöllö, szölö s tb. 

-n határozórag, -ban, -ben határozórag az erdélyi provinciális ejtésben 
-nn, hosszú (nagyonn, földönn, ágybann), nem egy erdélyi születésű író írás-
módjában is. Mikes mindig röviden írja. 

Szóvégen magánhangzó előtt rövid és hosszú mássalhangzó váltakozik, 
az előbbi a gyakoribb: meg oltalmaza, higyenek, meg alázza, el hitesse, lehesen, 
el kerülhesék, vehesék, meg el'ózhesse, olvasák, mehesünk, menyünk, alá vessük, 
eredhesen, veszesse, veszesék, ne keresük, kövesük, érezük, hogy meg alázák, 
hozuk s tb. Főleg az s sz és z végű igék jelentő mód tárgyas rag. és felszólító 
mód 3. sz. esetében. 

Előfordulnak szokatlan szóvégi kettőzések is: t tárgyrag kettőzése, pl. 
esött, szeretett, erött, bótt, útt, hitt, deeröt, szeretet s tb. is. — A jelentő mód jelen 
idő egyes szám 3. személyében: vétt, éll, hozz, el hatt, fel hatt, ádd, öll; de 
röviden is, él, öl s tb. — Igekötő: jöve ell, küldé ell. — Ilyenek is, min t : idön-
kigg, perr, árra, sött, jókk, ökk, jóll, ött (5), legg föveb. 

5. Az alábbiakban megemlítünk még néhány sajátosságot: 
Tárgyas ragozást használ (akárcsak a TLevelekben) a vonatkozó névmás 

tárgyas alakja u tán : akit nevezik, a melyet magyarázuk, a melyet tselekedte, 
amelyeket üsmérjük, akiket meg öleté, a melyet nevezi s tb . 

-ban, -ben — -ba -be helyet t : Bethlehemben menének (de helyesen is írja); 
mit oktat amái lettzkebe, -ba, -be — -ban, -ben helyett ; az előbbire gyakrabban 
van példa. 

Többes szám egyes helyet t : sok példákot, két kurva aszonyok, a két aszszony 
is, sok szolgákot s tb. — A TLevelekhen is gyakori. 

A több birtok jelölése: sáfári, tanitványi, tselekedeti, de tselekedetei is, tör-
vényit s tb . 

923 



A szeretnök, el mondanók, szenvednök s tb. Ld. a Leveleskönyvhen is, (23, 27, 
44, 57. lev.). A tárgyas föltételes mód többes első személyű alakja ma már 
leginkább csak Erdélyben szokásos. Használata az erdélyi nyelvváltozatban 
a X V I I I . században következetés. 

Ilyenféle szerkezetek: halgatván és kérdés tevén töllök stb. 
6. A nagy kezdőbetűk írása. A mai gyakorlattól abban tér el, hogy a tulaj-

donneveket, személyek és városok neveit, földrajzi neveket vál takozva ír kis-
és nagybetűvel; egyes kiemelésre szánt közneveket, fogalmakat pedig a barokk 
-kor latinos-patetikus ízléséhez hasonlóan nagybetűvel lát el: akristus, Jésus 
kristus, szent pál, szent János, az Istentöl, az Apostol, juda városában és Judea-
ban, Apollo, jupiter, juno, venus, a Diaconus, az Isteni békeség, a kristus Jésus, 
és Szent pál, sz. Pál, Sz. Pál, sz. Jakab, vespasianus és Titus, Thomas kempis, 
szent prosperas, habakuk, az XJr, örökös Biránk, akaratsoni Innepekre, az ö 
Nagyságában és ditsöségében, ilyen Directorok, a siloé tavában, üdvezitö, Üdvezitö, 
a sion hegye s tb . 

7. Az interpunkcióra vonatkozólag ld. előbb. 
8. Mikes ékezési eljárására vonatkozólag föntebb részletesen szóltunk. 
9. Az egybe- és külónírásra előbb külön kitértünk. 

Keletkezéstörténet 

Az Epistolák kézirata Mikes fordítói tevékenységének fordulópontján kelet-
kezett. Az író kifejező készségének, fordítás-technikájának cs módszerének 
alakulása az elindulás (Kalauz, 1724) u tán i t t mérhető le első ízben. Az indu-
lás és az újrakezdés időpontját s a későbbi önálló fordításokat szem előtt 
t a r tva , továbbá a Leveleskönyv írása közben felhasznált fordításrészleteket ide 
számítva, megfelelő keret áll rendelkezésünkre Mikes fordítói működésének, 
nyelvi, stilisztikai jellegzetességeinek és írói fejlődésének alapos és tárgyias 
tanulmányozásához. 

Az Epistolák fordítása akkor kezdődött el, amikor Mikes visszatért Rodos-
tóba Rákóczi József sikertelen 1738—39-es hadjárata után. E vaskos kötet le-
fordítása már jelzi írói tevékenységének, érdeklődési körének bizonyos fokú 
módosulását. A lázas fordítói tevékenységgel töl töt t hosszú évek mögött a 
Törökországi Levelek hervadása, a levelek számának csökkenése, sőt néhány 
éves szünet is megfigyelhető. ALeveleskönyv lassuló írása mellett, a Mulatságos 
napok lefordítása u tán , túlsúlyba ju tnak a történeti-néprajzi vonatkozású, val-
láserkölcsi jellegű művek. 

A lefordított munkák Mikes korábbi, kedvelt olvasmányai közül kerültek 
ki. A Leveleskönyv és a fordítások szövegösszefüggései, eszmeileg rokon vonásai 
is erre muta tnak . Ebből a szempontból, a bibliához hasonlóan gyakori olvas-
mányként használt Epistolák kótete külön figyelmet érdemel. 

Zolnai Béla alább említendő tanulmányaiban többször is ut-al a fordítás 
és a Tbrökországi Levelek közti rokon vonásokra, bizonyos eretnek színezetű 
vallásos motívumok mindkét műben való jelenlétére; az isteni akarat-kegye-
lem-elrendelés gondolatkörére, a gondviselésben való föltétlen bizalomnak 
és megnyugvásnak, az isteni előrelátásnak a megszokottnál erőteljesebb han-
goztatására, valamint a janzenisták által is kedvelt auktorok és szentatyák 
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gyakori idézésére (pl. Pál apostol, Augustinus), az ember bűnösségének és 
rosszaságának tudatára . Ezekhez kapcsolhatók olyan közös tar talmi elemek, 
mint pl. a hasznos időtöltés, a Betsaidai t ava t felkavaró angyal, a Leveleskönyv 
olyan sztereotíp kifejezése, mint ,,az ember csak zarándok és utonjáró" , 
,,ha Isten velünk kicsoda ellenünk" szólás, vagy az ,,e világi hejában való-
ság" visszatérő szólama; a böjti idő, Ádám vétke, Habakuk és az ebédvivés, a 
húsvéti bárány, az özönvíz-Noé, a ,,nagy cselédes gazda" stb, bár mindezek 
nem köthetők kizárólag egy forráshoz vagy olvasmányhoz. Bizonyosra vehető 
azonban, hogy az Epistolák a biblia mellett Mikes régi, legjobban ismert és 
gyakran forgatott olvasmányaihoz tar tozott . Ér the tő , liogy erre esett válasz-
tása fordítói tevékenységének újrakezdésekor, amikor a régóta, sóvárogva 
vár t hazatérés utolsó reményét is elvesztette. 

Az Evangéliumok és Epistolák magyarázatjainak gyűjteménye r i tkán 
hiányzott a felvilágosodást megelőző óvszázadokban a nemesi, főúri ot tho-
nokból, a biblia és a kalendárium mellől. Bethlen Miklós is hivatkozik a 
lioméliákra Önóletírásában. Erdólyben a kuruckor lezárulásáig a protestáns 
szerzők művei voltak többségben, míg a nyugati részeken a Telegdi és Pázmány 
utáni generáció munkái . A homüiagyűjtemények Rákóczi Perenc, Forgách 
Simon, Bercsényi Miklós, Bethlen K a t a könyvtárában is megvoltak. Az iro-
dalmilag legértékesebbek a vallásos értelemben vet t „irodalmi olvasmány"-
számba mentek. 

Mikes és Rákóczi a jelek szerint jól ismerte az ilyen fajta munkáka t s a 
velük rokonprédikációs gyűjtemónyeket. ALeveleskönyvhen Mikes nem egyszer 
igéri ,,nénjé"nek, hogy nem „prédikál" neki tóbbé. Ez a magyar irodalmi 
nyelv fejlődése szempontjából fontos szerepet játszó, eddig kellőkóppen fel 
nem dolgozott emlélkedő műfaj nem idegen a Vallomások és a Törökországi 
Levrtek írójának irodalmi tevékenysógétől. A levélíró Mikesnól azonban az 
erkölcsi cólzatú elmélkedés csak járulékos elemként van jelen és mindig rész-
let-jelenség marad; Rákóczi viszont nagylélegzetű meditációkban oldja fel 
spirituális inspirációból fakadó gondolatait . 

A homília az egyházi beszéddel (predikációval) összefüggő prózai műfaj; 
az őskeresztény egyházban fejlődött ki és azóta nagy hagyománya van. 
Homília (görög szó) a. m. ,együttlétel, egymásközt való beszéd'. A keresztény 
egyházi nyelvhasználatban a prédikációnak eredeti, akkor még minden 
művészet nélkül való formájából fejlődött ki. A gyülekezet nyilvános isten-
tisztelete alkalmával hangzott el bibliai magyarázatként . A homília eszerint 
a tulajdonképpeni egyházi beszéd egy nemét alkotja. Kiterjedhet a bibliai 
szakasz mondatról mondat ra való magyarázatára is, fejlettebb formája 
azonban az egyes passzusok fő gondolatainak magyarázata . Origenész óta a 
homília, szentírásmagyarázó egyházi beszéd (tractatus), a szónokias prédi-
káció pedig sermo. A homiliarium (homeliarius doctorum) az egyházatyák 
vasár- és ünnepnapi homíliáinak gyűjteménye. Nagy Szt. Gergelytől Szt. 
Bernátig terjedő időközt a homiliáriumok vagy posztillák (a. m. bibliai feje-
zetek magyarázatai) időszakának is nevezik. Ismeretes, hogy Nagy Károly 
is készítetett homíliáriumot, amelyet Alkuin kijavított és kiadott . Beda 
Venerabilis és más kózépkori neves egyházi személyek is írtak ilyen mun-
kát. Magyarországon már a legrégibb korban voltak eredeti vagy fordított 
homiliáriumok, a legteljesebbet az Érdi-kódex tartalmazza. 
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A k ö n y v n y o m t a t á s u t a n , a r e f o r m á c i ó és az e l l e n r e f o r m á c i ó k o r á b a n je len-
t ő s é g ü k m e g n ö v e k e d e t t ; a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t h o m í l i á k s z ö v e g e igen 
e l t e r j e d t o l v a s m á n y v o l t . N e v e z e t e s e k T e l e g d i Mik lós e v a n g é l i u m m a g y a r á -
z a t j a i ( B é c s — N a g y s z o m b a t 1 5 7 7 — 8 0 , 3 r é s z b e n ) é s B o r n e m i s z a P é t e r pos t i l l á i 
(post -}- i l la = a z o k u t á n , a z a z a f ö l o l v a s o t t e v a n g é l i u m s z a v a i u t á n e l m o n d o t t 
b e s z é d , m a g y a r á z a t ) * 

A p r o t e s t á n s o k é s k a t o l i k u s o k e g y k é p p e n t ó r e k e d t e k h í v e i k e t é s e l lenfelei-
k e t m e g g y ő z n i a r r ó l , h o g y a b i b l i a s z e r i n t ö v é k K r i s z t u s igaz i e g y h á z a . 
T a n í t á s u k cél ja a v a l l á s o s é l e t m i b e n l é t é n e k e g y s z e r ű , a n é p i t ö m e g e k r é s z é r e 
i s k ö z é r t h e t ő m e g m a g y a r á z á s a v o l t . A p a p o k , p r é d i k á t o r o k a földi é l e t t é v e l y -
gése i rő l é s a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s o k o z t a s z e n v e d é s e k r ő l , az ev i l ág i „ s i r a l o m 
v ö l g y é r ő l " a h i t „ t ú l v i l á g i f é n y e " és az „ ö r ö k b o l d o g s á g " felé i r á n y í t o t t á k a 
h í v ő k f i g y e l m é t , a k i k a v a l l á s á l t a l h i r d e t e t t le lki e g y e n l ő s é g é s a m e n n y e i ü d -
v ö s s é g r e m é n y é b e n n e m a k a r t á k k o c k á z t a t n i t é v e s h i t k ö v e t é s é v e l a z „ é g i j u t a -
l o m " e l v e s z t é s é t . A h i t ú j í t ó k s z e r i n t s e m m i t s e m ke l l e l h i n n i a p á p i s t a t a n í t á s -
b ó l , a m i a s z e n t í r á s b ó l k i n e m t e t s z i k . S h o g y a b b ó l m i t e t s z i k k i , a z t a z e g y e s 
f e l e k e z e t e k s a j á t o s t eo lóg ia i - ideo lóg ia i - szoc iá l i s s z e m p o n t j a i s z a b t á k m e g , a m i -
r e a m a g y a r á z a t o k i s é p ü l t e k . „ M i k o r T e l e g d i s e m m i á l n o k s á g u a l , h a r a g u a l , 
f e n y e g e t e s s e l e le i t n e m v e h e t t e v o l n a a n n a c , h o g y e n k ö n y u e k e t k e z d e t t e m 
n y o m t a t n i : A z v t a n 6is k e z d e t P o s t i l l a t n y o m t a t n i : E n b i z o n y a z t v e l t e m 
m i g n e m l a t t a m , h o g y ieles d o l g o c l e n n e n e c b e n n e : D e m o n d a c a z i r á s t u d o c , 
h o g y e g y e löbo m i n t e g y m e z , v t o l c z u p a m ó r e g , E s s z e m l a t o m a s t v a l o 
k e p t e l e n h a z u g s a g o c : M e r t n a g y á l n o k u l e lö sze r a z m i f e l e n k n e c m a g y a r a z a t i -
b o l s z e p é r t e l m e k e t s z e d e g e t e t k i a z E u a n g e l i o m m a g y a r a z a t t y a r a : D e v é g r e a z 
ő s z o k o t m e s t e r s e g e s z e r i n t , e l v o n d o g a l l y a az ő P a p a e r e t n e c , t e u e l g ő h a m i s , 

* Telegdi Miklós: Az Evangéliumoknak, mellyeket Vasarnapokon, es egyeb Innepeken esz-
tendö altal az Anyaszentegyhazba olvasni es predicalni szoktanac, magyarazattyanac Elsö, 
Resze, Mely magaba foglallja az Adventtül Husvetig valo . . . (Bécs 1577; ajánlva van latinuí 
a magyar püspököknek. RMK I. 122.) Második és harmadik rész (Nagyszombat 1578, 1580; 
RMK I. 145, 176). — Bornemisza Péter: Elsö resze az Evangeliumokbol es az Epistolakbol valo 
tanuságoknak. Mellyeket a keresztyeneknec Gyülekezetibe szoktanac predicalni minden ünnep-
nap (1573 Komjathi és Sempte; KMK I. 95). Második rész (Sempte 1574; BMK1.115). Harmadik 
rész (Sempte 1575; RMK I. 119). Negyedik rész (Sempte 1578; RMK I 146—148). ötödik rész 
(Detrekő 1579; RMK 1.153). — HeltaiGáspar: Evangeliumok és Epistolac . . . (Kolozsvár 1550 
és 1552 között; RMK I. 345 és Kolozsvár 1570—1574; RMK I. 346.) — Kulcsár György: Postilla, 
az az Evangelionoknak, mellyeket esztendö által Keresztyének gyüleközetibe szoktak olvasni és 
hirdetni, Praedikátzio szerint való magyarázatta. (Also-Lindva 1574; RMK I. 114) Néhány 
évvel később megjelent egy másik (Bártfa 1579; RMK I. 150) kiadás is Kulcsártól, ez a Bártfán 
Gutgesell Dávid által folállított nyomda elsö ismert magyar nyelvű terméke. Még egy késöbbiki-
adás (Bártfa 1597; RMK I. 288). — Beythe István műve eredetileg egy kötetben, de négy külön 
címlappal jelent meg. Kulcsárról is, róla is megemlékezik Szenczi Molnár Albert „Magyar Postil-
lát négyet láttam; Kulcsár Györgyét, Beythe Istvánét, Bornemisza Péterét és Telegdi Miklósét" 
— írja a Postilla Scultetica (Oppenheim 1617) ajánló levelében. Beythe könyve: Az Evange-
liumok magyarazatii kiket az köröztyeni gyöleközetben esztendö altal zoktak Praedikallani, 
revidedön irattanak az Isten felö emböröknek lelkök vigaztalasára, Beythe István Praedica-
tor altal. (Német-Ujvár 1584; RMK I. 211) A szerző művét latinul Batthyány Boldizsár klr. asz-
talmesternek ajánlotta. — További részek: Esztendö altal valo Vasarnapi Epistolak, Magyara-
zattyokkal özve, irattanak . . . (Német-Ujvár 1584; RMK I. 212) — Az Zentok Fö Innepiiröl 
valo Evangeliumok, magyarazattyokkal özve, eztendö altal, az zegeny egy igyö Köröztyenök-
nek értelmére, i ra tot . . . (Német-Ujvár 1584: ajánlva magyarul Zrinyi Dorottyának, Batthyány 
Boldizsár nejének, Zrínyi Miklós leányának. RMK I. 213) — Fö Innep Napocra Valo Epistolak 
magyarazaty, eztendö a l ta l . . . (Német-Ujvár 1584; RMK I. 214). — Postilla az az: Epistolak-
nak, mellyek eztendö altal minden vasarnap ás föfö Innepeken, az Keresztienek gyüleközeti-
ben szoktanak olvastatni, Praedikátiok szerint rövid magyarazatia. Irat tatot Sovari Soos 
Christoff altal. (Bártfa 1598; RMK I. 299) — Magyarázatok nélküli ofriciumok: Evangeliumok 
és Epistolak . . . (Monyorókerék 1589; RMK I. 228. — Kolozsvár 1593: KMK I. 270. — Szeben 
1597; KMK I. 296: Bethlen Kata könyveinek katalógusa szerint előbb is, 1595-ben is megjelent. 
— Debreczen XVI. sz. RMK. I. 329). 
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czalard tudomanyara : Ki egy punktig eszet veztőt te az egez szent I r a s n a c . . . " 
— írja a szenvedélyesen vitatkozó Bornemisza Péter, az Ördógi kísértetek-
ben (Eckhardt Sándor, Akadémiai Kiadó, Bp. 1955, 180). 

A homíliaszerű magyarázatok a hitvitázó irodalom fontos részét alkották. 
S mivel a tömeges áttérésekben a főúri-kegyúri jog — a cuius regio eius reli-
gio — elve alapján döntő szerepük volt a földesuraknak, a magyarázatok 
elsősorban ezek meggyőzésére irányultak s hi tük ápolásának eszközéül szol-
gáltak. Szépen fejezi ki ezt a célzatot Bornemisza Péter, amikor művét párt-
fogójának, Enyingi Török Is tvánnak ajánlja. Az első (1578) kiadás előszava 
emellett irodalmi vonatkozásban is rendkívül figyelemreméltó: ,,Te kegyel-
med masnakis iduősseges peldat aduan, ved elő ez Predikaciokatis, mind reguel, 
mind déllyest, hogy hozzad kepest egez vduarod nepe, es mind szerte valo 
iobagyit ( !), sőt még idegenekis kouessenec az fele Istenes életedben, kibol 
igaz, tízta, es iozan életis fog neuekedni, mind te benned, mind masba . . . 
Azert ez te kónyuedben, kít neked kőldtem leg előszeris, Nem czak egy níhany 
szokot Euangeliomnak magyaraza t tya t i r tam meg: Hanem Negy ieles czuda-
latos dolgokatis kozikbe elegyitóttem: Es ezuda Historiackal, nagy tanusagoc-
kal, es szep Sentencíakual. bőw szoual i r t am." (I. m. 7.) 

A homíliákba közbeszőtt históriák, épületes betétek lekötötték a hallgató-
ság és az olvasók figyelmét. Már a középkori homília-írók is szivesen éltek 
ilyen szórakoztató, szépirodalmi elemekkel. Csakhogy míg ezekben túlnyomó-
részt bibliai vallásos történetek, legendák, mesék voltak túlsúlyban, addig 
a reformáció korában a homíliák szépirodalmi jellegű részleteiben, a vallásos 
példázatok mellett, mindjobban előtérbe kerültek a világi tárgyú betétek. 
Az ant ik históriák, a múltbeli vagy korabeli, sőt a mindennapi életből ve t t 
események a történeti kérdések felé, a valóságos élet és a társadalmi problé-
mék kózelébe vi t ték a homília-szerzők érdeklődését. 

A XVII . században megszaporodott a külónféle felekezetek által terjesztett 
homíliák száma. Figyelemre méltók az egyes kiadások ajánlásai is. Pl. Esz-
tendö altal Az Anyaszentegyháztól rendeltetet Vasárnapokra és Innepekre 
Evangeliumok és Epistolák es Ezekre való Lelki elmélkedések. I r a t t a to t 
Jesuitak rendin, Maros Vásárheli Gergelytől. (Bécs 1618; R M K I. 477) Vásár-
helyi Gergely művé t Gimesi gr. Forgács Zsigmondnak, Sáros, Szabolcs és 
Nógrád vm. főispánjának, cs. generálisnak ajánlotta. — Káldi Györgynek 
nyelvi-irodalmi szempontból jelentős műve: Az Evangéliumoknak, melyeket 
vasárnapokon és egyéb ünnepnapokon esztendő által olvasni és prédikállani 
szoktak, magyarázat jának második része, mely magába foglalja pünkösdtül 
fogva adventig való vasárnapi evangéliumokat. MDCXXII I . (Szentiványi, 
Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliotheeae Bat tyanyanae , 
Szeged Hungaria 1958, 69.) A gyűjteményes prédikációs műfajba hajlik á t : 
Az Vasárnapokra Valo Predikatzioknak Elsö Része. Advent elsö Vasárnapja-
tol fogva Sz. Haromsag Vasárnapjáig. I r t a az hivek vigasztalasara és jobbúla-
sára. Az Jesus-alat t vitezkedö Társaság-béli Nagy-Szombati Kaldi György 
Pap , (Pozsonyban 1631; RMK I. 601) és folytatása Az Innepekre-valo Predi-
katzioknak Elsö Resze. Sz. Andras napiatol-fogva Keresztelö Szent János 
napjáig (Pozsony 1631; gr. Eszterházy Miklós nádornak ajánlva. R M K I. 
602). Üjra kiadták Telegdy munká i t (Első rész: Bécs 1638; RMK I. 675. — 
Második és harmadik rész: Bécs, 1638; RMK I. 676 — 677). 
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Protestánsok által kiadott munkák : Magyar Postilla. Az az Az Vasárna-
pokra es egynehany nevezetes innepekre elrendeltetet Evangeliomoknac 
Első részben foglaltatot világos és értelmes Magyarázattya, mellyet az fö 
tudos és nevezetes szent I rás Magyarázo Doctoroknac ós Profesoroknac 
Irásokbul i r t t és szerzett . . . Zvonarits Mihaly Sarvari Praedicator, es 
Dunan innen valo keresztyón Ecclesiaknac Superintendense. (Csepreg 1627; 
RMK I. 560. Második rész: Csepreg 1628; gr. Nádasdi Pál Vas vm főispánnak 
és nejének Révai Jud i thnak ajánlva, RMK I. 567). — Alvinezi Péter: 
Quadregesima Vasarnapra tartozo szent Evangeliomnak magyarazat tya hét 
Praedicatiu szerint, melyből megh tezik az kisirtet miben ályon . . . Tanúsá-
gokkal t r a c t á l t a t o t . . . (Kassa 1632; ajánlva Telegdi Annának, gr. Bedeghi 
Nyári Is tván Szabolcs vm. főispá , szabados zászlósur nejének. RMK I. 
618). Alvinczi Postillái (I. rész: Kassa 1633; RMK I. 628 — I I . rész Kassa: 
1634; RMK I. 634). — A Négy Evangelisták szerint valo Dominica, Avagy 
Az Ur Jósus Cliristustól prédikál tatot t , ós ö Felségeröl i ra t ta to t t liistoriaknak, 
régen Vasárnapokra rendeltetet t Evangyéliomi Letzkéknek Predikatziokban 
valo magyarázat tya . . . Mellyet . . . i r t és prédikállott öt esztendók forgási-
ban Szath. Némethi Mihály üldöztetése elött Göntzi, most a Kolosvari Orth. 
Ekklesiának edgyik méltat lan tanitoja . . . (Kolozsvár 1675; RMK I. 1179). 
— Megverselt homíliakötet is megjelent: Egesz Esztendö által valo Vasárnapi 
Evangeliomoknak sommáját, velejét és czillyát magokban foglalo rövid és 
edgyügyü Magyar Versetskek, Mellyeket szerzett edgy Buzgo Lelek (Lőcse 
XVII . szd. R M K I. 1591). 

A Magyar homiletika XVII . századi példányai között offieiumokat* 
és segédkönyvszerű műveket is számon tar tanak, mint pl. Kopesányi Pap 
Márton (1579 —1638) esztergomi kanonok, ferences szerzetes által írt munka: 
Az Evangeliumok és Epistolak, Melyeket Esztendö által olvastat az Anya-
szentegyház Vasárnapokon és az Innepeken; A Kalendariummal; ennehány 
Karácsonyi és Husvóti Enekekkel. (Bécs 1616; ajánljabr. Hethesi Pethe László 
tornai főispánnak, kir. ajtónálló mesternek stb. RMK I. 461.) Geleji Ka tona 
Is tván (1589 —1649) Bethlen Gábor udvari prédikátora könyvet írt Prae-
conium evangelicum (1638—40) címen, hogy hasznos eszköz legyen a predi-
kációra készülők kezóben és hogy ne mindig ugyanazokkal a gondolatokkal 
untassák a népet az egész esztendő folyamán. Hasonló munká t írt a puri tánus 
Medgyosi Pál (1624 —1663), I. Rákóczi György udvari papja, s az özvegy 
fejedelemasszony prédikátora. A külföldi egyetemeket jár t hi t tudós európai 
színvonalú műve: Doce nos orare quin et praedicaere etc. (RMK I. 832) 
Imadkozasra és Praedikátzio irásra s-tótelre és a 'nak meg-tanulására-való 

* Latin éa magyar nyelvűeket, mint pl. Evangelia et Epistolae Dominicprum, ac Festorum 
dierum, Latine et Hungarice. Evangeliumok es Epistolak, Egesz Esztendö által levö minden 
Vasárnapokra és fö Innepekre intésztetet es rendeltetet Magyarul és Deákul. (Lőcse 1639; RMK 
I. 696. — Lőcse 164S: RMK I. 809. — Kassa 1663; RMK I. 1003. — Kassa 1668: RMK I. 1066. 
— Lőcse 1681; RMK I. 1266. — Lócse 1698; RMK I. 1531.) — Megjelcntek gürögül és latinul 
(Kolozsvár 1590), latinul és csehül (Lőose 1686), latinul és németül (Löcse 1703), szlovákul 
(Zsolna, 1676 és Nagy-Szombat 1702). Vö. RMK II . — Nagyszámban jelentek meg magyarul pl. 
Evangeliumok és Epistolák . . . (Keresztur 1614; RMK I. 448. — Letcnyei István pótásával 
Csepreg 1631; RMK I. 597. — Bécs 1629; RMK I. 575. — Lőcse 1634; ItMK I. 639. — Csepreg 
1636, 1643; RMK I. 655, 737 és Bartfa 1698; RMK I. 1517: Telekesi Török Istvánnak ajánlva. — 
Bécs 1642; RMK I. 725. — Nagyszombat 1642; RMK I. 729. — Várad 1642; RMK I. 732. — 
Bécs 1661, 1662; RMK I. 971, 984. Stb. Nagy-Szombat 1708; RMK I. 1752 (Magyar Országban 
és Erdélyben . . üllendö napokon . . .). 
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mestersóges Tablak. Avagy Egynehány-féle világos és mindenektöl meg-ért-
hetö Ut-mutatasok vagy modok: Mellyek szerónt ki-ki magátul- is, mind Magá-
ban s-mind Házanépe közöt, söt Gyülekezetekben -is . . . igen könnyen, rendes-
sen, fontossan s hasznossan az szükségekhez képsst könyöröghet, praedicalhat, 
és az Praedicátiókat Meg-tanulhatja (Bártfa 1650). Rokon oélzattal, szűkebb 
kózönségnek szánta könyvét a debreceni Komáromi Csipkés György (1628 — 
167.8) is, amely „Nemzete javára, az Anyaszentegyház épületire, és az Isten-
nek dicsőségére ki-bocsátot t" (Szeben 1666; RMK I. 1042). 

A hazai XVI I I . századi homíliagyűjteményeknek, min t a többi istenes 
munkáknak tartalmi értéke és stiláris színvonala nagyobbára egyező; irodalmi 
szempontból alaosonyabb rangúak a Telegdi-, Bornemisza-, Pázmánykorabeli 
műveknél. Gondolatkészletük, szerkesztésük hagyományos; nyelvileg szára-
zabbak, hangjuk általában véve tompí to t tabb. A XVII . századi frazeológiát 
folytatják alacsonyabb színvonalon. A kuruc háborúk u tán Erdélyben véget 
ért türelmi időszakban I I I . Károly és Mária Terézia cenzúrája fékentar tot ta a 
hitvitázó szenvedélyeket, szentesítve a jezsuiták taní tásának vi ta thata t lan-
ságát és hatalmi fölényét. A gyűjtemények továbbra is d ivatban marad tak , 
de elszaporodtak a latin nyelvűek. Ebből az időből említésre méltó a pálos-
rendi Csuzy Zsigmond munkáiból (Zengedező sipszó 1723; Evangéliumi 
kölcsönzött három kenyór 1724; Evangéliumi t rombita 1724; Kosárba rako t t 
aprólékos morzsalék 1725) egész esztendőre kialakítot t prédikációk és magya-
rázatok összefoglalása (Pozsony 1725). 

A XVI—XVII—XVII I . században a homíliák önálló és prédikációkkal 
vegyített gyűjteményes, de lényegóben hasonló célokat szolgáló rokonmű-
fajú kiadások mindenüt t elterjedtek. A latin, francia, nómet nyelvű munkák 
magyarra fordítása is tanúsítja, hogy virágzó műfaj volt ez Európa-szerte.* 
Propaganda funkciójuk az anyanyelvi kifejezésbeli elemeket, irodalmiságukat 
hihetetlen mértékben kifejlesztette. Különösen magas színvonalat értek el 
Franciaországban a XVII . században, a barokk és a klasszieizmus egymást 
váltó korszakában, a francia irodalmi nyelv kialakulásának befejező szakaszá-
ban. A liomíliamagyarázat és a prédikáció i t t a XVII . század nagy lírai 
műfajává emelkedett . Hires képviselői voltak Bossuet, Masillon, Cheminais, 
Bourdaloue, Claude de La Colombiére, Mabillon s a kálvinista Jacques Saurin. 
A nagy műveltségű Bourdaloue atya, Mme de Sévigné leveleinek tanúsága 
szerint, nem is prédikációinak tar talmával , hanem előadásával, nyelvi válasz-
tékosságával vonzotta az udvar és a város előkelő közönségét. Művei sok 
kiadásban jelentek meg Rákóczi és Mikes Párizsba érkezése előtt és u tán is. 

* Néhány fordítás a XVII. századhól: Magyarazttia az Evangeliomoknak, mellyek az Aposta-
loknak, és egyéb szenteknek, napiaira rendeltettek . . . Simon Pál Deák Postillaiból Magyar 
Nyelvre forditatot. (Bártfa 1608; Bethlenfalvi Tiiurzó Zsuzsannának, iíorgács Zsigmondnénak 
ajánlva. TtMK I. 410.) — Evangeliumok és Epistolak: Mellyeket az Ur napokon és föfö Innepe-
ken Esztendö altal, az Keresztieni Gyülekezetben szóktanak olvasni es meg magyarazni. Igen 
rövid, de drága és hasznos Summariomachal és tanuságokcal öszve, az Együgyü Keresztiéneknek 
és tanúló Gyermeknek a Keresztieni tudományban való épületire, nevekedésere, és meg erössité-
sere. M. Georgius Tilenus Német irásból Magyar nyelvbe mostan forditatot és kü nyomatattot. 
(Bártfa 1616; ajánlja Klöz Jakab Kassa város főbíráinak és tanácsának. B.MK I. 459) — Eztendeo 
altal az aniaszentegihaztol rendeltetet vasarnapokra, és innep napokra Epistolak, Es Azoknak 
Summaia . . . Jesuitak Bendin Vasarheli Gergelitől forditatot. . . (Bécs 1618; RMK I. 478). — 
A Szent János Evangeliuma kezdetinek rövid Magyarázattya, Melly Kérdésekböl és Feleletekből 
áll. A Magyar Nemzetnek épületire, Német Nyelvből egy Igasság szerető Atyafi által Magyarra 
fordittatott (Kolozsvár 1636; EMK I. 660). 

Mikes Kelemen Összes Művei II. 929 



Pl. Sermons . . . pour l 'Avent (1707); Sermons pour tous les jours au Caréme 
(1693); Sermons pour tous les dimanches (1716); Sermons pour les festes 
des saints . . . etc. Nyolc kötetnyi könyve megvolt Rákóczi rodostói könyvtá-
rában is. 

A rodostói könyvtár gazdag olvasnivalóval szolgált ezen a téren. Rákóczi 
kónyvtárának jegyzékében ilyenek az 59, 60, 61, 95, 96, 103. sz. a la t t lajst-
romba ve t t munkák. Bourdaloue művei mellett Massillon-tól 4 kötet, Colom-
biére-től ugyanennyi, Bossuet és Mabillon könyvei. Megvolt Le Tourneux 
13 kötetes L'année chrétienne-je is, valamint eddig ismeretlen szerzőtől egy 
Epitres et Evangiles c. munka 4 kótetben. Ugyancsak a francia egyházi próza 
színe-javához tar tozot t Timoléon Cheminais de Montaigu prédikációinak 
több kötetes gyűjteménye. Cheminais atyáról maga Bayle is elismeri, hogy 
olyan mestere az érzelmek liullámoztatásának, mint Racine. Mások a szószék 
Euripidészének nevezték. Vö. Zolnai Béla: I I . Rákóczi Ferenc könyvtára 
(1926, 24—27). Érdemesmegemlíteni , hogyaf ia ta l Rákóczi 1700körülikönyv-
tárának lajstromában (Catalogus librorum Rakoczianorum) 8 prédikáeiós 
gyűjtemény volt, kózöttük Hyeronimi Baptistae de la Nuza (1533 —1625) 
Homiliae in libris duobus, ld. Heckenast Gusztáv: I I . Rákóczi Ferenc könyv-
tára (1701) I t K 1958, 25 — 36. 1. (39. sz. etc.) — Lásd továbbá Sainte-Beuve, 
Por t -Royal I I , 189: a Port-Royal viszonya Bourdalouehoz; ,,le plus janséniste 
des Jésui tes" , I I , 184 — 86: „profite de la réforme janséniste de la pénitence." 
V, 40 etc. 

A jezsuiták és Róma által eretnekek gyanánt üldözött janzenista hi t tudó-
sok is szívesen foglalkoztak az episztolák és az evangéliumok magyarázatai-
val és ezeknek a pápai tilalom ellenére való terjesztésével. Elegendő az aláb-
biakban szóbakerülő Quesnel, Le Tourneux vagy Pouget műveire hivatkoz-
nunk. Mikes fordítása is ilyen szellemű munkák közül való. A janzenisták egyéb-
ként mindig tagadták, hogy a jezsuiták által szemükre vetet t eretnek tételek 
írásaikban meglennének, illetve hogy a jezsuita cenzorok részéről kifogásolt 
tanok eretnekségszámba mennének. 

Az Epistolák forrásterülete a francia irodalom barokk korszakában vagy 
a klasszicizmus irodalmában keresendő. Mint az ellenreformáció egyházi 
irodalmának családjába tartozó műnek, különösen magán kellene viselnie 
korának meghatározó irodalmi stílusjegyeit. A jelen esetben a kérdés mégsem 
ilyen egyértelmű. Mint L. V. Tapié ismert könyvében rámuta to t t , a barokk 
ábrázolásnak és kifejezésmódnak ellene szegülnek az irodalmi, képzőművészeti, 
építészeti vonatkozásban is a janzenista tendenciák. ,,On en peut se placer 
plus net tement á l'opposé A\x climat baroque." (Baroque et classicisme, Paris 
1958, '150.) Mivel Mikes több janzenista szellemű művet is lefordított, a kér-
dés részletesebb megvilágítására ezek együttes tanulmányozása alapján kerül-
het sor. Jelenleg még a francia szakemberek állaspontja sem egyöntetű e 
korszak barokk ízlésének és az ilyen jellegű művek barokk vagy klasszicista 
mivoltának megítélésében. (Vö. Paul Benichou, Morales du Grand Siécle, 
Paris 1948.) 

Ezután a rövid és szükségszerűen vázlatos áttekintés u tán a homíliák szer-
kezeti és tartalmi vonatkozásairól ej tünk néhány szót. Mintemlítet tük, az egy-
házi szónoklattan az Epistolákhoz hasonló munkáka t a homíliák családjába 
sorolja és olyan gyűjteményt ért rajta, amely anyagát a szentírási szakaszból 
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meríti, ezt a benne rejlő gondolatcsoportok szerint kifejti és gyakorlatilag is 
alkalmazza. Nem tudományos jellegű, hanem a szentírásnak célszerű, épületes 
értelmezése. A homília nem ragaszkodik a prédikációk szabályszerű meneté-
hez. Nem kész prédikáció, de fölhasználható annak elkészítésénél, mivel az 
(olvasással egybekötött) elmélkedésre alkalmas gondolatok vázát alkotja. 
A homíliamagyarázat színvonala mindenkor függ a szerző felkészültségétől és 
a teológiában való jártasságától, nyelvi igényességétől. 

A vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangéliumoknak értelmezéséhez tudni 
kell, hogy egyházi éven a római katolikus anyaszentegyház által rendelt szent 
idők és napok együttese értendő. Az egyházi taní tás szerint az egyházi év 
keretében liturgikus módon megismétlődik Jézus Krisztus földi élete, „min t 
egy nagy színjáték, melyben a megváltás magasztos, nagy műve elevenedik 
meg." (Vö. Goffine Lénár t Oktató- és épületes könyve. Rövid értelmezése a 
vasárnapi és ünnepi leckóknek és evangéliumoknak. Szt. Is tván Társulat , 
Bp. 1928, 6.) Az egyházi év nem tart ja a polgári év sorrendjét. Kezdődik 
ádvent első vasárnapjával s a pünkösd utáni utolsó vasárnappal ér véget. Ké t 
fö rószre oszlik; az első rész magában foglalja: az ádventi időt, a karácsonyi 
ünnepeket, a vízkereszt u táni időt, a vigiliákat és a negyven napi bőjtöt, a 
húsvéti szent időt, mely pünkösd u tán való szombaton végződik s pünkösd 
nyolcadáig terjed; a második rész csaknem egyenlő időtar tamot ölel fel az 
elsővel: kezdődik a pünkösd utáni első vasárnappal és a pünkösd utáni utolsó 
vasárnappal végződik. Az első rész a megváltást állítja a hívők elé, vagyis 
mindazt, amit az egyház tanítása szerint a megváltó életében, halálában, 
feltámadásában és az egyház megalapításában az emberiség megváltásáért 
cselekedett. A második rész a megváltás munkájának folytatása. A megváltás 
gondolata az egyház tanítása szerint isteni elhatározás, vagyis az uristen a 
megváltás munkájá t mindjárt az ősszülők bűnbeesése u tán a paradicsom-
ban megígérte, aztán az emberiséget a megváltó megérkezésére 4000 éven át 
előkészítette s végre Jézus születése, élete, halála, feltámadása, mennybe-
menetele és a szentlélek elküldése által foganatosította. A karácsony, a nagy-
hét , húsvét és a mennybemenetel , a pünkösdi ünnepek szimbolikusan a meg-
váltás eseményeinek menetét tárják elő. Ebben a sorrendben adja elő az egy-
házi év a megváltás történetét , összegezve mindazt , amit egy kereszténynek 
tudnia és ismernie kell, vagyis ami a vallásos élethez, Krisztus követésébez, 
az üdvözüléshez szükséges. Az ádvent (adventus — eljövetel) jelképezi a 
4000 óvet, mely a megváltó eljövetelére előkészített. Az utolsó ítéletről szóló 
evangéliummal és az órökkévalóságra való kilátással, illetve az örök boldogság 
reményével végződik az egyházi év, melyet a keresztény egyház évről évre 
megtar t és híveivel is igyekszik megtar ta tni . Ezáltal az egyházi év az első 
keresztény századoktól kezdve a hitterjesztés egyik fontos gyakorlati eszköze 
volt. 

Az egyházi év kialakulása a római katolikus egyház taní tása szerint foko-
zatosan történt . Eszerint kezdetben az apostolok emlékeztek meg az üdvözítő 
életének egyes kiemelkedőbb eseményeiről az évfordulóként t a r to t t napokon. 
Eleinte az üldözésekkel járó bizonytalanság idején bizonyára csak a vasárna-
pokat ünnepelték meg. Később a hé t megszentelése mellett az évet is figye-
lembe vették. Előbb csak a húsvét, pünkösd ünnepe jöt t szokásba, de csakha-
mar megszaporodott az ünnepek száma. Az evangélium és a hagyomány szerint 
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előadott nevezetesebb események évnapjai t számítgatni kezdték a fenti ünne-
pekhez viszonyítva és egymásután ik ta t t ák be az újabb ünnepeket. Ezek mind 
az úr ünnepei voltak s alkotják ma is az egyházi év gerineét. Később, a VI— 
VII I . században a vasárnapok szertartásait az ünnepek szellemében alkalmaz-
ták s ezeket részint előkészület, részint utóünneplós gyanánt a nagyobb ünne-
pekhez csatolták. Az egyházi év kialakulása ezzel lényegében be is fejeződött 
s a további ünnepek már csak diszítésére szolgáltak. Az egyházi évet két nagy 
ünnepkör osztja két részre, karácsonyi és húsvéti ünnepkörre. A két ünnepkört 
egy-egy előkészítő szakasz vezeti be. Karáesonyra négy vasárnapon keresztül 
az ádventi szent idő készít elő; húsvét ünnepét pedig a negyvennapos nagy-
bőjt vezeti be. 

* 

Az Epistolák kéziratának beosztása egyszerű, szerkezetileg egységes. 
Minden fejezet Imádság-gal kezdődik, móg pedig az egyházi officiumban az 
illető napra rendelt imával. Ez t követi a lecke és magyarázata , továbbá a 
megfelelő evangéliumi szakasz magyarázata a katekizmus kérdő és felelő 
módszerével. A szerző az év minden vasárnapjára és a főbb ünnepekre szóló 
evangéliumokat ós episztolákat magyarázza meg homíliaszerűen. Függelék-
képpen mind a 4 szakaszban az illető évszakra eső szentek ünnepeit tárgyalja. 
A vasárnapokon kívül az Űr ünnepeire, nagybőjt minden napjára , a kántor-
bőjtökre, a keresztjáró napokra s a legjelesebb ünnepek oktáváinak minden 
napjára egy-egy episztola- és evangélium-magyarázat esik. Az egész műben 
összesen 142 episztolamagyarázat és 140 evangéliummagyarázat ta lá lható. 

Az Epistolák fordításának problómáival eddig kevesen, futólagosan fog-
lalkoztak. Abafi Lajos, a kézirat első ismertetője rövid, általános leírás és az 
Ajánlás közlése u tán megjegyzi: „Előszó nincs e munkához, melyben idóze-
tek, margináliák elő nem fordulnak; ez, valamint az a körülmény, hogy se 
szent Kelemennek, se Évánaknincs szentelve egy-egy ünnep, azt látszik tanúsí-
tani, hogy i t t szintén fordítással van dolgunk: mert alig hihető hogy Mikes, 
ha eredeti művet írt, saját védszentjét, és édesanyja emlékét ilj' formán nem 
ünnepli ." (Mikes Kelemen, Aigner, Bp. 1878, 112.) Okfejtését elfelejti alátá-
masztani az egyidejűleg közölt Ajánlás erre vonatkozó részével, amelyben 
Mikes maga is megmondja, hogy a mű fordítás: „ajánlom néked ajándékodot, 
mellyet adtál ezen könyv forditására". Abafi érvelése semmiesetre sem helytál-
ló; Mikes a saját védőszentjéről nem í rhatot t , ha nem szerepel a rendelt ünne-
pek között. Csak a „fővebb" ünnepekről lehetet t szó. 

Behatóbban foglalkozott a kézirattal Papp Endre (Mikes Kelemen kiadat-
lan kéziratai, Engelmann, Bp. 1895, 21—22). Megállapítja, hogy Mikes „az 
epistolákat és evangéliumokat a Káldi-féle bibliafordításból írta ki, melyekhez 
kérdés és felelet alakjában fűz terjedelmes gyakorlati irányú magyarázatot . 
Nem tudományos cólja van a fejtegetőseknek, hanem homiliaszerűen a vallá-
sos életre tan í t . " Papp Endrónek a Káldi-féle bibliára vonatkozó észrevételét 
megerősíti vizsgálatunk; Mikes valóban használta Káldi bibliájának szöve-
gét, de nem szóról szóra és nem azzal a helyesírással. Pl. Mikes fiszá-igekötője 
Káldinál viszsza; Mikes esze-igekötője Káldinál öszve. (Ld. a jegyzeteket is.) 
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Ugyancsak Papp Endre hívta fel első ízbén a figyelmet a fbrdítás kifejezésbeli 
értékeire, mondván, hogy a fejtegetésekben képek és hasonlátok egész tárháza 
találhátó. 

Kür t i Menyhért tanulmányában (Mikés Kelemen kiadatlan munkái , Egri 
Főgimn. értesítő 1906 —1907, 34), miután erősítette, hogy az episztola és 
evangéliumi szakaszok gyakran szóról szóra megegyeznek Káldi szövegével, 
a mű eredetije u t án ku ta to t t . Föltevése szerint a magyarázatok Pouget 
oratoriánus szerzetes munkájára engednek következtetni. A Pouget szerző-
ségére vonatkozó állítását azonban nem bizonyítot ta be; nézete csupán fölte-
vésnek tekinthető. (Megjegyzendő, hogy Mikes valóban lefordította Francois-
Aimé Pouget oratoriánus a tya, teológiai doktor egyik művét , a Catechismust, 
Catéchisme de Montpellier 1702. E munkát , amint Zolnai Béla k imuta t ta 
(i. m. 1926, 24), a leghírhedtebb janzenista vademecumok között emlegették; 
X I . Kelemen pápa 1712-ben indexre tette.) 

Annyi azonban bizonyos, hogy a fordítás eredetije a kíválóbb homiliák 
közül való. A szerző művelt , önálló, az előadásban járatos gondolkodó bónyo-
mását kelti. Magyarázatainak ta r ta lma velős, az elvont vallási téziseket 
könnyen ér thető példákkal és hasonlatokkal világítja meg. Nem elégszik meg 
azzal, hogy a szentírás szövegét variálja, hanem kifejti tüzetesen a kínálkozó 
gondolatokat . A magyarázatokba erkölcsi, aszkétikai, sőt rigorista elemeket 
vegyít és közérthető formában dogmatikai megjegyzéseket is belesző. Tar-
talmi és stílusbeli erényeit tekintve, Kür t i az Epistolákat Pázmány műveinek 
színvonalára, az egybázi próza irodalmilag legkiemelkedőbb termékei közé 
helyezte. A túlzásnak látszó értékeléshez számításba kell vennünk, hogy a 
fordítás eredetije az elsőrendű francia egyházi próza termékei közé tartozha-
to t t s ez vetekedet t a barokk és klasszicista szépprózával. Igy érthető, hogy 
egyesek Mikes fordítását a magyar nyelvű kifejező készség, az elmélkedő 
és prédikációs stílus fejlődése szempontjából a legjobbak, Telegdi Miklós, 
Bornemisza Péter, Pázmány és Káldi nyelvi-stílusbeli hagyatékához sorolják. 

Zolnai Béla I I . Rákóczi Ferenc könyvtára c. tanulmányában (Egyetemi 
ny. Bp. 1926, 24) Mikes fordítását Le Tourneux művével azonosította: 
, ,Octáv-alaku művek 61. [L'année chrétienne 13 tomes 8°.] Nicolas Le 
Tourneux abbé (1640 —1689) műve: L'année chrétienne, ou les Messes des 
dimanches . . . avec les explications des epitres et des évangiles . . . Paris 
1683 — 1701, 13 vol. 8°. Mikes lefordította. Megjelent magyarul Budán is, 
Jaroslaus kapucinus ba rá t fordításában (1711). Le Queux kivonatot készített 
belőle (Paris 1746, 6 vol. 12°.)." — Megjegyezzük, hogy Le Tourneux halálá-
nak helyes évszáma: 1686. Vö. Dictionnaire des Let tres frangaises du XVI I e 

siecle. Par is 1954, 619. — Michaud, Biographie Universelle, Paris . 
Zolnai Béla dolgozatában csupán címegyeztetésről van szó, szövegegybe-

vetést nem végzett. Nézzük meg előbb az általa említet t későbbi magyar 
fordítást. Az OSzK állományában levő négy kötetes munka (90126) címlap-
ján ez áll: Keresztény Esztendö, Az Az: Minden Epistolák, és Evangeliumok, 
Mellyek A Római Katolica Anyaszentegyliázban minden Vasár- és ünnep 
napokon az egész Esztendö által olvastatnak, azoknak világos foganatos, és 
a Szent í r á s szerént való magyarázásokkal e g y ü t t . . . Elsö rész Advent elsö 
Vasárnapjá tul fogva Hamvazó Szerdáig, Mellyet Elsöben Frantzia nyelven 
meg-irt t és világoságra bocsátot t Fö-Tisztelendö Ur Le Tourneux, a Sz. I rás 
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Doctora, az u tán nagy hasznáért , és a lelkek üdvössóge kedvéért Nemet nyelvre 
Most pedig Magyar Hazánknak Lelki vigasztalására Magyarra forditott egy 
a Szent Ferentz kissebb Szerzetétül (kiket Capucinusoknak neveznek) való 
Pap . Az Elöl-Járóknak engedelméböl. Budán, Nyomta t t a to t t Landerer Leo-
pold Maradókinál. 1771 — 1773. 

A fordító Grassalkovics Antal Nógrád megyei főispán feleségének ajánlotta 
munkáját , akinek káplánja volt. A tartalmi és szerkezeti eltérések szembetű-
nőek: 1. A magyarázatok nem kérdés-felelet alakjában, hanem folyamatos 
szöveggel következnek, tar ta lmi szempontból sem egyezőek. 2. A magyará-
zatok u tán a szerző minden esetben egy Befejező Beszéd az Istenhez c. rövid 
fejezetet ik ta t be; Mikes szóvegében ilyen fejezetek nincsenek. 3. Mikes kózi-
ra tában a fordítás elején levő Ajánlás hiányzik az előbbi műből. 4. A kötetek 
fölosztása is eltérő; Mikes kézirata négy szakaszra, nógy kötetre oszlik. A 
másikban viszont a negyedik kötetben még nem ór véget az egyházi esztendő. 
Mikes kéziratának I. kótete: Elsö Szakasz Advent első Vasárnapjátol fogvást 
nagy böjt I I . Vasárnapjáig. — Le Tourneux I. kötete a kapucinus ba rá t 
fordításában: Elsö rész Advent első Vasárnapjátul fogva Hamvazó Szerdáig. 
— Mikes IV. kötete: Negyedik Szakasz Pünkösd után valo hatodik Vasár-
naptol fogvást Advent első Vasárnapig. — Le Tourneux IV. kötete: Negyedik 
rész Húsvét u tán harmadik Vasárnaptul fogva Pünkósd után-való kilentzedik 
Vasárnapig. 

Az ötödik, befejező rész az Egyetemi könyvtárban megvan kóziratban: 
Le Tourneux Keresztény esztendö, Magyarra forditá egy capucinus ba rá t 
1775. A censura alá ad t t póldány, a tórlendőket kijegyezte „Posonii 7. J a n . 
1755. Michael Hübne r" censor. A két fordítás közötti eltérések arra engednek 
következtetni, hogy Le Tourneux említet t műve nem lehetet t Mikes forrása. 

Az OSzK nemzetközi kölcsönzése révén közben sikerült hozzájutnunk az 
első francia kiadás I. kötetéhez: Le Tourneux, teljes munkájának címe: 1' 
Année Chrestienne, contenant les Messes des Dimanclies, Feries et Fétes, de 
toute l 'année, avec l'explication des Epítres et Evangiles qui s'y lisent, et 
la vie de chaque Saint en Abregé, en commencant par le premier volume, 
intitulé — s i t t kóvetkezik az I. kótet címe — l 'Advent chrétien, contenant 
les Messes Des Dimanches, Feries et Fétes, depuis le premier Dimanche de 
l 'Advent, jusqu 'á l 'Octave de l 'Epiphanie: Avec l'explication des Epitres et 
Evangiles. A Paris 1083, Chez Helie Josset. 496 + CCXXIX p. (Jelzete: 
a kötésen kívül, fent Inventaire B 4326 — alul B 312), belső pecsétje Biblio-
théque Impóriale (Paris). A mű azonos a Zolnai Béla által jelzett 13 kótetes 8° 
1683—1710 kózötti óvekben megjelent kiadással. 

Mikes fordítása és Le Tourneux műve rendszerében, ta r ta lmában és rendel-
tetésében más jellegű munka. A francia szerző terjedelmes I. kötete Mikes első 
szakaszához viszonyítva az ünnepek és a magyarázatok számát tekintve jóval 
kevesebbet, csak mintegy ha rmadá t tar talmazza. Terjedelemben kb. ennyi t 
tesznek ki az ünnepek s az episztolak és az evangéliumok magyarázatai Víz-
kereszt oktáváján való vasánapig, ahol Le Tourneux I. kötete lezárul. Ez 
annyit jelent, hogy Mikes első szakaszba foglalt fordításának anyaga pusztán 
terjedelmét tekintve Le Tourneux I — I I I . kótetében helyezkednék el. Ugyan-
akkor Le Tourneux egy-egy kötete kétharmad részben — Mikes kéziratából 
teljességgel hiányzó — miseszövegeket tar talmaz. 
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Eltérő vonás, hogy Mikesnél A Szentek Innepein c. rósz advent től nagybój t 
2. vasárnapjáig kéziratban mintegy 40 oldalt tesz ki. Le Tourneux I. köteté-
ben jóval rövidebb időtartamig, Vízkereszt oktáváján való vasárnapig, ellen-
ben a Les Messes des Saints dont les Főtes arr ivent dans l 'Avent több mint 
200 nyomta to t t oldalra terjed. Ezzel kapcsolatban összevetésként hadd utal-
junk arra, hogy Mikes kéziratában az első szakasz táblája (A Szentek Innepein 
c. részben) összesen 6 ünnepet jelöl meg. Le Tourneux viszont 13 ünnepet 
említ: Saint Andre, Sainte Bibienne, Saint Francois Xavier, Sainte Barbe, 
Saint Sabas abbé, Saint Nicolas, Saint Ambroise, La conception de la Sainte 
Vierge, Saint Melchiade, Saint Damase, Sainte Luce, Saint Eusebe, Saint 
Thomas. 

A két munka eltérő jellegét erősíti meg a kötetbeosztás is. Mikes eredeti 
forrása valószínűleg szintén négy kötetből, ill. négy szakaszból állott. Ez t a 
beosztást Le Tourneux más természetű és rendeltetósű művében nem való-
s i tha t ta meg, s ezért 13 kótetben rendeződött el anyaga. Lényeges különbség 
továbbé az is, hogy a magyarázatok ez utóbbi műben nem kérdés-felelet 
formában vannak írva. S ami még döntőbb, az ó- és újszövetsógi utalások 
és a tudós auktorok nevei teljesen eltérő képet muta tnak . 

Mikes fordításának rendszere: Imádság, Epistola, Magyarázat, Evangó-
lium, Magyarázat. Le Tourneuxnál: Collecte (Imádság), Epitre, Evangile 
(ezek lat inul ós franciául), Explication de l 'Epitre, Explication de l 'Evangile. 
Meg kell azt is jegyeznünk, hogy Le Tourneux explicatioi jóval terjedelmeseb-
bek, mint Mikeséi, tar talmi vonatkozásban sem felelnek meg egymásnak, 
még akkor sem, ha Mikes részéről összevonást tételeznénk föl. 

A föntiekből megbizonyosodhatunk, hogy Mikes fordításának forrása 
nem Le Tourneux l 'Année Chétienne-je volt. Bár eddig csupán a nagy mű 
I. kötetét sikerült kézbe vennünk, a lényeges különbségek nyilvánvalóak. 
(Utolagos megjegyzésként hozzátesszük, hogy 1962-ben végzett franciaországi 
kutatásaink folyamán a teljes munká t is megvizsgáltuk s véleményünket ennek 
alapján megerősítve látjuk.) 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy bizonyos szellemi rokonság fölfedezhető a 
két mű között. A gondolati egyezések nagyrészt a francia szövegben kurzív 
szedéssel kiemelt hagyományos motívumokra korlátozódnak. Ilyenféle főgon-
dolatok vannak Mikes fordításában kérdésekben földolgozva. Lényegesebb 
a rokon-szellem Le Tourneux explicatio-i és Mikes magyarázatai között 
(rigorizmus, a kegyelem szerepének föltűnő liangsúlyozása, az amour de 
Dieu motívuma és a penitencia). A tartalmi eltérés azonban olyan mórtékű, 
hogy Le Tourneux műve forrásként nem jöhet szamításba. Csupán arra 
következtethetünk, — s ennyiben Zolnai Béla föltevései igazolódni látsza-
nak —, hogy Mikes fordításának eredetije janzenista munkák kóréből való. 

I t t jegyezzük meg, hogy Zolnai Béla véleménye a szerző kérdésben nem egó-
szen egyértelmű. A janzenizmus kuta tása középeurópában c. munkájában 
(Kolozsvár 1944, 91) Le Tourneux Keresztény esztendőjéről szólva azt írja, 
hogy e mű attól a szerzőtől való „akitől Mikes magyarra fordított egy másik 
munká t ; Minerva-Könyvtár, 1937, 20. — Az Année chret.-ről: Patouillet, 
Dict. des livres jansénistes, Anvers 1752, I. 63 . " — Tíz lappal odébb (101) 
azonban ugyanerről a műről ezt modja: „Ennek is van két magyar fordítása, 
az egyik Mikestől. Vö. Minerva 1925." Zolnai Le Tourneux szerzőségét említi 
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rciég egyik későbbi (Ungam und die Erforschung des Jansenismus, Berlin 
1958, 116) dolgozatában Mikes ,,übersetzte . . .die Année chrétienne, verboten 
im Jahre 1695 wegen Übertragung der MeBgebete, und die Histoire de la 
vie de Jésus-Christ von Le Tourneux, dem Beichvater im Por t -Royal ." (A 
jezsuiták Le Tourneux-t Quesnel istentelen dogmai propagálójának t a r to t t ák 
és könyveit elítélték.) 

Az előbbiekben említet tük, hogy Le Tourneux indexre került terjedelmes 
művéből, a miseszövegeket elhagyva, készült egy rövidített , homiliagyűjte-
ményszerűen szerkesztett kiadás: l 'Année chrótienne, contenant l'explication 
des Épitres et Évangiles pour les dimanches, les festes et les féries de l 'année, 
par M. LeTourneux. Paris 1746, Desaint et Saillant, 6 vol. in-12. (Bibliothéque 
Nationale B. 4345) Az Avartissement-ban a kiadó jelzi, hogyaszerző 13 kóte-
tes munkájá t adja ki rövid vál tozatban: ,,On trouvera ici les Epitres et Evan-
giles des Dimaches de l 'Année, des Féries du Caréme, des Quatre-Temps, et 
des Fétes fétées, avec leurs Explications entieres, telles quelles se t rouvent 
dans l 'Edition en 13 volumes." A kiadó a művet ebben az évben még egy öt 
kötetes kiadásban is megjelentette hasonló indokkal (ti. a 13 kötet vidéken 
nem hozzáférhető, drága, használatanehézkes, a kiadások nagy száma a szerző 
jó munkájának a bizonyítéka stb.). — Az episztola- és evangéliummagya-
rázatok változatlanul kerültek át a rövidí tet t kiadásba. Ennek a szerkezete a 
következő: Epitre — Explication — Priére, Evangile — Explication — Priére. 
A magyarázatok nincsenek elválasztva az episztolától vagy az evangéliumtól, 
csak tipográfiailag különülnek el. Erre a kiadásra is az érvényes, amit előbb 
az Année ehrétienne-re vonatkozólag elmondottunk. Ezen felül Mikes fordítása 
öt évvel e kiadás megjelenése előtt készült el. 

Mikes kézirata arra enged következtetni , hogy az író a fordítás közben 
követte a forrásmű szakaszbeosztását, tábláinak rendszerét. A korabeli kötött-
sógeket s a szöveg természetét tekintve törekedni látszott forrásának hű 
visszaadására, tar talmi, szerkezeti vonatkozásban is. Ezt megerősítik más 
hasonló jellegű fordításai. Minden jel egy rendszerében és beosztásában Mikes 
kóziratának megfelelő francia forrásra enged következtetni. 

Mikes Kelemen fordításainak forrásait ku ta tva Király György ( E P h K 
1912, 26, Mikes Kelemen fordításai) az Epistolákva, hivatkozva írja, hogy az 
egyetlen, amelynek az eredetijére nem tudo t t ráakadni . Jegyzetben uta l t 
Rákóczi rodostói könyvtárának Thaly Kálmán által közzó te t t jegyzékére: 
Epitres et Evangiles, 4 Tomes — anélkül azonban, hogy bármit is hozzáfű-
zött volna. (A jegyzék megfelelő sora az 1909-ben, a MTA kiadásában megje-
lent César de Saussure leveleit és feljegyzéseit tar talmazó kötet függelékében 
a 368. lapon ta lálható: „Függelók, Rákóczi fejedelem Rodostóból Galatába 
szállított ingóságai lajstroma." — A lajstrom végén az aláírások között o t t 
van Mikes neve is. A lajstrom hitelesítése 1736. április 30-án, nem sokkal annak 
elkészítése u tán történt.) 

Király György által idózett névtelen munkának kötetszáma megegyezik 
Mikes kézirat-köteteinek, ill. szakaszainak számával. A mű azonosításakor 
Zolnai Béla (i. m. 1926, 27) csak célzott Mikesre: „Oktáv-alakú művek 103. 
[Epitres et Evangiles 4 tomes 8°.] ? ? Talán Quesnel műve: Epitres et Evangiles 
pour toute l 'année avec des réflexions tirées du Nouveau Testament , Paris, 
1705, 3 vol. 12°. V. ö. Minerva, 1924, 89. 1." Zolnai sem állítja i t t , hogy 
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Mikes lefordította Quesnel művét , ezt csupán a eímek hasonlósága vagy azo-
nossága alapján nem is lehetett eldönteni. 

A Minervában közölt tanulmányában, Magyar janzenisták c. áttekintésé-
ben Zolnai, Quesnel (1634—1719) szerzőségére gyanakszik, akinek munkájá-
val, min t mondja, talán eredményesen lehetne összevetni Mikes fordítását. 
Az oratorianus Quesnel művéről k imuta t ta , hogy azt Dominique Colonia 
jezsuita a tya élesen elítélte: Bibliothéque Janséniste, ou Catalogue alphabetique 
des prineipaux livres jansénistes ou suspects de jansénisme qui ont paru 
depuis la naissance de cette hérésie 2e éd. corr. s. 1. 1731, 325. A címegyezte-
tést Zolnai megbízható katalógusok alapján végezte. A három kötetes párizsi 
kiadás mellett a Bibliotheque Nationale katalógusában talált egy kétkötetes 
kiadást is, B 3879 jelzet a lat t . A pontos egyeztetés nehézségére vonatkozó-
lag Zolnai megjegyezte, hogy az Epitres et Evangiles című munkák rengetegé-
ben nem könnyű eligazodni. Quesnel szerzőségére vonatkozó gyanúja indo-
kolt volt, mivel a rodostói könyvtár számos Quesneltől származó művel ren-
delkezett. Az oratorianus szerző a janzenizmus harmadik generációjának 
szellemi atyja (Sainte-Beuve, Port-Royal , I I I . 94), Arnauld taní tványa, a 
jezsuiták ellensóge, Racine barát ja . Hollandiában emigrációban élt. I ra ta i t 
1703-ban lefoglalták; 101 tételét indexre tet ték. Az Unigenitus bullát első-
sorban ellene bocsátot ták ki (1713). 

Időközben sikerült a Zolnai által jelzett példányt a nemzetközi kölcsönzés 
útján meghozatni: Pöre Quesnel Les Epitres et Evangiles pour toute l 'année. 
I—II . A Paris 1705, Chez André Pralard, 8° (korábbi kiadások 1671, 1695, 
1699). Bibliothéque Impériale. Iventaire B. 3879. Quesnel művének rendszere: 
Epitre, Reflexion, Evangile, Reflexion. Könyvét az egyházi év fölosztásának 
megfelelően két kötetbe osztotta. Bár formájára és rendeltetésére nézve 
hasonló Mikes kéziratához, annak mégsem szolgálhatott forrásául. A reflexiók 
tartalmi különbözősége mellett abban is eltér Mikes fordításától, hogy nincse-
nek benne a szentek ünnepei; az episztolák előtt mindenüt t hiányzik az Imád-
ság; nem kérdés-felelet formájában van megírva. Eszmei hasonlóság olyan 
értelemben tapasztalható köztük, amint azt Le Tourneux művének ismerteté-
sekor említettük. 

Le Tourneux és Quesnel számba jöhető művének megvizsgálása u tán há t ra 
van Pouget szerzőségének kérdése. A kézirat leadásáig erre nem tudtunk sort 
keríteni. Föltevésünk szerint Mikes forrása a Rákóezi könyvtárában meglevő, 
szerző nélkül szereplő 4 kötetes munka lehetett . Nincs kizárva, hogy ennek 
szerzője a rodostói könyvtárban egyébként nem ismeretlen janzenista Pouget 
volt, akinek műveit eretnekség vádjával indexre tet ték. * 

Összefoglalva Mikes Epistolák c. fordításának eddigi forráskutatásait , 
továbbra is nyi tva kell hagynunk a szerzőség kérdését. Zolnai Béla korábbi 
föltevései közül egyes pontokat sikerült tisztázni és lezárni. Zolnaival egyet-
értve (Mikes eszményei, Minerva 1937, 20, 31) hangsúlyozzuk, amit a fordítás 

* Utólagos kiegészítésként megjegyezzük, hogy a párizsi Bibliothéque Nationale-ban, a 
Sainte Geneviéve és az Arsenal könyvtárban, valamint a troycsi Városi könyvtárban vég-
zett kutatásaink (1962) közben Pouget föltételezett művének nem akadtunk a nyomára. 
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maga is tükröz, hogy ti. Mikesnek ez a műve a janzenista szellemű munkák 
körébe tartozik; hasonló az általa lefordított olyan művek szelleméhez, 
amilyen Pouget Catechismusa, vagy Le Tourneux Jésus Historiája. Óva-
kod tunk azonban ezeket a vonásokat az Epistolákb&n eltúlozni, az ilyen kér-
dósek szakembereire hagyva e jellegzetességek beha tóbb krit ikai vizsgálatát. 
Bizonyára segítséget jelentenek ebben a vonatkozásban azok a konkrét kuta-
tások, amelyek a rodostói könyvtár könyvállományával kapcsolatosan történ-
tek. Mikes fordítói tevókenységének jellemzésében és a fordítások kéziratainak 
vizsgálatában Rákóczi könyvtára továbbra is központi helyet foglal el. 

MIKES SZÖVEGÉBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDlTÉSEK 
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A BIBLIA K Ö N Y V E I N E K SZÁMA ÉS R E N D I (KALDI, 1626) 

AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEI 

Genes. Genesis vagy Mózes I. könyve (régiesen Moyses) 
Exod. — exod. Exodus — Mózes I I . könyve. 
levit. Leviticus — Mózes I I I . könyve. 
Num. Numeri — Mózes IV. könyve. 
3. dik király. könyv. — 3. király. 

I I I . Regum — Királyok I I I . könyve. 
4 dik király. IV. Regum — Királyok IV. könyve. 
P. s. — ps. Psalter. Davidic — Dávid Zsoltári. 
prov. Parabolae seu Proverbia — Példabeszédek. 
Eccli. Ecclesiastes — Prédikátor könyve. 
Cant. Canticum Canticorum — Salomon Enekinek Éneke. 
Böltse. — bólts 
könyv. — sap. Sapientia — Bölcseség könyve. 
Eccli. Ecclesiasticus — Jésus Sírak fia kónyve. 
Isai — Isa. Isaias — Isaias Profétálása. 
Jérem. — Jérém. — Jerem. —Jerm. — jérem. 

Ieremias cum Baruch — Jeremias Profétálása Báruk-
kal. 

Ézék. — Ézéki. Ezechiel — Ezekiel Profétálása. 
Dan. prof. — Dan. — Dani. prof 

Daniel — Daniel Profétálása. 
oséás prof. Osea — Osee Profétálása. 
Joel . Ioel — Joél Profétálása. 
Mich Michaeas — Mikaeas Profétálása. 
Hab . Habacuc — Habakuk Profétálása. 
Mak. I. I. Machabaeor — Makabaeusok I. könyve. 
malach. — malak. Malachias — Malakías. 

A rövidítés nélkül előforduló utalásokat , pl. Iob — Jób , 
Esther — Ester, Iud i th — Judi t , Ionas — Jónás, a 
jegyzékben külön nem jelöljük. 



AZ ÚJSZÖVETSÉG K Ö N Y V E I 

* 

A bibliai személyek, lielynevek, események stb. jegyzetelésekor általában 
a szöveg közérthetőségét t a r t o t t uk szem előtt. A részletesebb fólvilágosítást, 
történelmi magyarázatot igénylők figyelmét fólhívjuk az alábbi segédkönyvek-
re és művekre: 

Math. — Matth. Evangelium secundum Mat thaeum — Máté Evange-
— math . liuma. 

Mark. — mark. Evang. sec. Marcum — Márk Evangeliuma. 
Luk. — luk. Evang. sec. Lucam — Lukách Evangeliuma. 
Jan . — Ján. . — jan. — ján. — joan. — joa. 

Evang. sec. Ioannem — János Evangeliuma. 
Act. Apost. — act. Apost. — act. Apos., — act. apos. — act apost, — act. — 

Apost tse. — Apost tsele. 
Acta Apostolorum — Apostolok cselekedeti. 

Rom. — rom. Epistola Pauli Ad Romanos — Pél Levele a Rómaiak-
hoz. 

Cor. — cor. 1. E. I. ad Corinthios — a Korintusiakhoz I. 
Cor. — cor. — kor 2. 

E. I I . ad Corinthios — a Korintusiakhoz I I . 
Oalat. — Gal. — galat — gal. 

E. Pauli ad Galatas — a Galateiaiakhoz. 
Efaesus. — Ephes. — Efes. — Efess. — Éfés. — Eph. — eph — efes. — 

ephes. E. ad Ephesios — az Efezusiakhoz. 
philip. — philep — filip — filep — phi. 

E. ad Philippenienses — a Filippiekhez. 
Coloss. — Colos. — Col. — coloss — colos. 

E. ad Colossenienses — a Kolossa'iakhoz. 
Thess. — thess. 1. E. I. ad Thessalonicenses — a Thessalonikaiakhoz I. 
Thess 2. E. I I . ad Thessalonicenses — a Thessalonikaíakhoz I I . 
tim. 1. E. I. ad Timotheum — Timóteushoz I. 
Tit. — tit , E. ad Ti tum — Títushoz. 
phil. E. ad Philemonum — Filémonhoz. 
Hebr. — hebr. E. ad Hebraeos — a Zsidókhoz. 
jacob. — jac. — Epistola Iacobi — J a k a b Levele. 

jak. 
petr. — pet. 1. Epistola I. Petr i — Péter I. Levele. 
petr. 2. Epistola I I . Petri — Péter I I . Levele. 
Joan. — Joa. — joa. — jan. — 1 epist. 

E. I. Ioannis — János I. Levele. 
Apocal. — Apoc. — apoc. — apoca. 

Apocalypsis Ioannis — János Jelenése. 
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Bouyer, Louis, La Bible et l 'Évangile, le sens de l 'Écri ture, Éd. du Seuil. 
Paris 1962, 

Catolic Eneyelopédie I—XV, 1914. . . . . . . 
Concordantia librorum bibliorum, Venetiis 1770. 
Dictionnaire des Lettres francaises du XVII e siecle, Paris 1954. 
Encyclopedia Judica I—II , 1927—28. 
Filozófiai kislexikon, szerk. M. Rozental és P. Jugyin. Kossuth Könyvkiadó, 

Bp. 1964. 
Hamburger , Realencyclopedie für Bibel und Talmud. 
Ory, Georges, Les Citations de l'Ancien Tes tament dans le Nouveau, Paris 

1962, Cercle E. Renan . 
Paulys Real-Encyclopíidie der classischen Altertums-wissenschaft (fíeue 

Bearbeitung). Begonnen von Georg Wissowa S tu t tgar t J. B. Metzlerscher 
Verlag, 1894—1957 (Wilhelm Kroll, Konra t Ziegler). 

Patouillet, Dictionnaire des livres jansénistes, Anvers 1752. 
Reusch, F. H., Index der verbotenen Bücher, Bonn 1885. 
Sainte-Beuve, Por t -Royal , Paris Sept. ed. 1908 —10, Hachet te I—VI tom. 
Vacant et Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, Paris Letouzay. 
Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, 1905. 
Zolnai Béla, A janzenizmus kuta tása Kózép-Európában I. k. Kolozsvár 

1944. (Acta philosophica 4). 
Káldi György, A Szent Biblia, (Bécs) 1626, (Némelly zsido, görögés egyéb ide-

gen nyelven-valo igéknek cs neveknek meg magyarázása. — A Bibliára-
valo Laistrom, melly rövideden meg-muta t tya a bötük rendi-szerent, mi-
némü dolgokat foglallyon magában a Szent Biblia). 

Károli Gáspár, Szent Biblia, Amstelodámban. 1685, M. Tótfalusi Kis Miklós 
betűivel . 

Kézikönyv a vallásról (Mátray László előszavával; oroszból ford. Szepesy 
Gyula) Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1961. (A bibliai kónyvek eredetéről, a 
Biblia min t történeti forrás; vallási ünnepek és szertartások, keresztény 
szertartások és ünnepek. A tudomány és a vallás.) 

Kriveljov, I. Könyv a Bibliáról, Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1960. —Az evan-
géliumi legendákról, Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1960. (Az ó- és újszövotségi 
könyvek tar ta lma; a bibl iamagyarázatok és a bibliai szövegek ellentmon-
dásai; az ószövetségi könyvek keletkezésének és az evangéliumok eredetének 
kérdése; a tudományos bibl iakutatás története Spinozától a legújabb szov-
jet bibliakritikusokig.) 

Marx—Engels, A vallásról, Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1961. (Az Űjszövet-
ség keletkezéséről, A Jelenések Könyve, Az Őskereszténység történetéhez) 

Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány, Akadémiai Kiadó, Bp. 1953. (Spinoza 
1670-ben megjelent művével indult meg a tudományos bibliakritika.) 

A marxista filozófia alapjai, Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1963. 

Helyesírási tanácsadó szótár (szerk. Deme László és Fabián Pál) Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1961. — Továbbá, A Magyar helyesírás szabályai. Tizedik 
kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp. 1959. (Az ebben fölsorolt, s a jegyzetekben 
is előforduló állandó rövidítóseket i t t külön nem jelöljük.) 
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A magyar nyelv értelmező szótára.(Szerk. az MTANyelvtudományi Intézete) 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1959—1962, I—VII . 

Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond) Hor-
nyánszky, Bp. 1890—93, I — I I I . 

Magyar Tájszótár, Szinnyei József, I , 1893—96, I I , 1897—1901, Bp. 
Régi magyar könyvtár I. Az 1531 —1711. megjelent magyar nyomta tványok 

kónyvészeti kézikönyve. I r t a Szabó Károly. MTA-kiadás, Bp. 1879. 
Leveleskönyv, TLevelek — Mikes Kelemen összes művei I. k. Törökországi 

Levelek. Sajtó a lá rend. Hopp Lajos. Bp. 1966. 
A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. I I .k . 
Bp. 1964. 

A tárgyi jegyzetekben használt néhány rövidítésre vonatkozólag ld. az I. 
kötetben a röviditések jegyzékót. 
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TÁRGYIJEGYZETEK 

ELSŐ SZAKASZ 

7. Ajánlás — Az Ajánlás erősen hangsúlyozza a kegyelem szerepét; Mikes 
megköszöni az „ajándékot" , amit a fordításhoz kapot t . A Leveleskönyvhen 
is említi, hogy mindenhez, a jóban való perseveratio-hoz is külön „ajándék" 
kell. — A könyv Táblája két hasábba van írva, a második hasáb: Septuagesima 
vasarnapján. 235-tel kezdődik. 

10. lap 34 sor meg tsökenyünk, — Megcsökkenjünk, vagyis nem szabad 
kevésbé buzgónak lennünk. 

11 . 36 az ó embert. — Az ó ember, az új ember: homo novus, homo vetus — 
teológiai terminusok. Jellemző a szerzőre a krisztusi megváltásnak ebben 
az összefüggésben való hangsúlyozása — „Krisztus beszél mibennünk." 
A janzenista írók ebben a magatar tásban írtak. 

13. 9 Valóságos penitenciatartást , contritiót, spirituális okokból való teljes 
bána to t követeltek a janzenista rigoristák is, nemcsak at tr i t iót (bűntetéstől 
való félelem miat t i bánatot) és teljes jóvátételt . 

14. 13 Ismét a penitencia szigorúságáról van szó. Ezagondola tvégigvonul 
az egész könyvön. A janzenisták igen magas követelményekkel léptek föl. 
Vö. Sainte-Beuve: Por t -Royal I I , 543. Joie de la pénitence I I I , 275. A Port-
Royal penitenciája, Sainte-Beuve VI, 519. Le Tourneux a penitenciáról, 
Sainte-Beuve V, 211. — Megjegyzendő, hogy a penitenciáról több könyv is 
volt Rákóczi rodostói könyvtárában. Vö. Zolnai Béla: I I . Rákóczi Ferenc 
könyvtára . Bp. 1926, 25. 

15. 16 A szöveg hangsúlyozza a biblia olvasását, ami protestáns és janze-
nista a t t i tűd. A Port-Royal kolostorban görögül és héberül olvasták a bibliát. 

16. 9 Az „ő igéjének" olvasása és elmélkedés. — A janzenisták szabadsá-
got követeltek ebben. Az egyház veszedelmesnek vallotta; a jezsuiták sem 
propagálták. 

16. 20 akit . . . nevezik. — A vonatkozó névmás tárgyas alakja mellett 
tárgyas igeragozás igen gyakori az Epistolák kéziratában. Mikes Levelesköny-
uében sok példa található erre: 3, 25, 27, 33, 36, 41, 64, 75, 76, 78, 83, 146, 
174, 192. s tb. lev. Ld. a 3. lev jegyz. 

16. 34 A felfuvalkodottakról vö. Sainte-Beuve IV, 321. — A superbiat 
Rákóczi is ostorozza a Confessióban. — Sainte-Beuve idézésekora Port-Royal , 
Septiéme éd. Paris 1908 —10, Hachet te I—VI. tom. kiadásra hivatkozunk. 

17. 10 Minden jó: ajándék bennünk. Ez (az érdemszerzést csökkentő) jan-
zenista izű fejtegetés. 

17. 27 hellyet, — Másutt : helyet — helyett . 
17. 33 A superbia ellen. —A hatékony kegyelemre való utalás. A gondolat 

rokon a „gratia efficax" indexen lévő tanával; ld. a lább is. 
19. 16 én Cephásé vagyok, — Ld. Káldi, Bibliára-valo Laistrom: Czefás, 

vö. még Péter. — Cephas, Kőszál (szíriai szó). 
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19. 16 én pediglen Apolloé, — Apollo az evangélium-magyarázatban ! Vö. 
Apollon identifió avee Moíse, (Sainte-Beuve I I , 419). — Apollo a görögöknél 
és rómaiaknál a nap , a fény és művészet istene volt. 

20. 10 A hi t cselekedetek nélkül nem elégséges. Ezhiva ta los kat . álléspont. 
21. 5 Ismét a superbia ellen. Vö. Pascal: Pensées 165, 205. (Ed. établie, 

annotée et précedée d 'une introduction par Léon Brunschvicg. Ed. de Cluny 
Paris 1934.) — Sainte-Beuve IV, 321. 

24. 21 Mindenekben azisteni gondviselés aláhelyezi magát . Azegészművön 
végig húzódó, hangsúlyozott gondolat. A gondviselés szokatlanul erőteljes 
hangsúlyozása megfigyelhető Rákóczinál is, valamint Mikes Törókországi 
Leveleihen: 30, 50, 51, 63, 67, 69, 85, 106, 109, 112, 120, 125, 151, 153, 156, 
158, 163, 169, 183, 188, 194, 207. lev; továbbá misszilis leveleiben (1759 — 
1761). 

26. 19 A világi hejában valóság gyakran ismételt mot ívuma az Epistolák-
nak. Ld. alább is, 40, 83. lap. A TLevelekhen is, 6 s tb. lev. 

28. 3 Thomás kempis. — Kempis Tamás (kb. 1380 —1471.) neves egyházi 
író. Művei: Soliloquium animae, Orationes et meditationes de vita Christi, 
Prolegomena, Vita Gerardi Magni s tb . Legismertebb a neki tulajdonított De 
Imitat ione Christi; a XV. sz.-tól kezdve sok fordításban jelent meg, górögül 
és héberül is kiadták. Magyar fordításban először Pázmány korában jelent 
meg; Toldy már több mint 70 kiadásról tesz említést. Vö. Miklós Ráfáel: 
A Krisztus követése magyar fordításai. Szombathely 1935. — Vö. az 
Imitat io fejezetét a szeretetről. Ld. Sainte-Beuve VI, 133. — Az Imi ta t io 
egyébként megvolt a rodostói könyvtárban (Zolnai: I. m. 1926, 24) és Ber-
csényi Miklós és Forgáeh Simon könyvtárában is. 

30. 3 o melyet roszul magyarázuk, — A vonatkozó névmás tárgyas alak-
ja mellett tárgyas igeragozás. Vö. a 10. lap jegyz. 

30. 28 sz. Basilius, és sz. Hieronimus. — Másutt : Basylius — Basilios 
Nagy Szent Vazul (kb. 330 — 379) a négy nagy keleti egyházatya egyike. A 
keresztség felvétele u tán aszkétikus életet élt, vagyonát szétosztotta a szegé-
nyek között . Teológus, kiváló szónok, cezáreai érsek, író. Műveit k iadták: 
Paris 1721 — 30, s tb. — Hieronimus Jeromos, Hieronymus Sophronius Euse-
bius: latin egyházatya (kb. 331—420). A pápa megbízásaból elvégezte az 
I ta lanak nevezett régi latin bibliafordítás át javí tását ; e revideált szöveg 
később Vulgata nevet nyert . Munkái biblikus, polemikus és tórténelmi tár-
gyúak. 

32. 16 tselédesfö gazdája — Magyaros szemlélet ós kifejezés; Káldi cselédes 
ember alakban használja. Az Epistolákh&n gyakran taláZkozunk ezzel a szem-
léletes kifejezéssel, ld. alább 140. s tb. lap. Mikes a TLevelekhen már 1725-ben 
használja, vö. 67, 159. levél: nagy cselédes gazda. 

33. 28 A lányok neveléséről Mikes a TLevelekhen (27,62. lev.) sokkal moder-
nebbül gondolkodik. 

33. 33 a babonaságos áitatoságra — Feltűnő a babonaságos ájtatosság kife-
jezés. Ld. még 51. lap jegyz. 

34. 14 Ismét a superbia ellen; az egész könyvön végighúzódik. 
36. 11 A bűntetéstől való félelem miat t i jó-élet: nem eszményi. Ez is 

rigorizmusra vall. 
36. 23 uj embert, és uj teremtet állatot — megigazult embert . 
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37. 18 a melyet . . . tselekedte. — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
38. 16 A superbia ostorozása és az alázatosság hangsúlyozása egyik főmotí-

vuma a műnek. Az amour de Dieu fölkeltése nagy témája a janzenizmusnak. 
Vö. Sainte-Beuve I, 234: amour de Dieu, reoommandé par S. Francois de Sales, 
commendé par le Jansénisme. Vö. továbbá Boileau Épitrejét . (Boileau: 
Oeuvres. Avec un choix de notes des meilleurs commentateures et précédés 
d 'une notice par M. Amar, Paris Firmin-Didot.) I, 180: Sur l 'amour de Dieu. 

39. 22 A művelt társalgás szabályaira oktat . A szerző a bibliamagyarázat 
kereteiben vallási erkölcstant is ad. 

39. 32 ahelytelen énekek, a melyek árthatnak a szivnek, — Nyilván a világi, 
mulató, szerelmi énekekre céloz. Ld. a 311. lapot is, ahol fölsorolja ezeket. 

40. 15 tsak hejában valoság, — Vö. a 26. lap jegyz. Visszatérő szólam. 
41. 1 meg ne tsállyon — Káldinál: cliallyon; a. m. csaljon. 
41 . 22 viszá magyarázták volna levelét, — Vagyis: helytelenül, tévesen 

magyarázták, elferdítették volna. Ld. alább: roszul valo magyarázattyára. 
42. 2 akit oly könyen fel háborittya — Vö. a 10. lap jegyz. sajátos tárgyas 

ragozás. 
42. 2 arosz tanitás, — Az ítélet napjának közelsége: ez a balhit máskor is 

megnyilvánult az egyháztörténetben. (Ld. Millenáristák vagy chiliasták!) 
Különósen a kereszténység első századaiban élő tévhitek Krisztus második 
eljöveteléről és ezer évig ta r tó országlásáról; ez az „ezeréves birodalom" 
a chiliasták szerint az igazságosság és az általános egyenlőség és jólét megvaló-
sulása lesz. — Ld. adventisták stb. 

43. 9 az ante kristus, — Következetesen így írja; ant i kristus helyett . 
43. 11 Az eretnekek elleni harc programja volt 1660—1720 között a jan-

zenistáknak is. 
44. 10 még aválasztattakot is — Erről a témáról az alábbiakban sok szó 

esik. A választottak kevés számáról a szentírás szól. A janzenizmus azonban 
az egyház tanításával ellentétben túlontúl is hangsúlyozta a választot tak 
csekély számát. Peti t nombre des élus: vö. Sainte-Beuve I I I , 232. Rareté des 
ólus: I I I , 366. Pascal reste fidéle á la doctrine de l'élection óternelle, I I , 106, 
I I I , 454. 

44. 16 Meg kell vizsgálni az írásokat; vagyis a bibliát. Ennek olvasását 
és értelmezését (az egyházzal ellentétben) a janzenisták szorgalmazták. Ld. 
a 15. lap jegyz. — Rákóczi rodostói könyvtárában több bibliafordítás és 
magyarázat volt, köztük janzenista is. Vö. Zolnai: I. m. 1926. 

44. 23 álittson — Káldinál: allíttson; Mikes alább alitsont ír; alit a.m. vél, 
gondol. 

45. 25 ök tsak sáfári, es gazdálkodoi — Az ilyen s ehhez hasonló kifejezések 
Mikes fordításában bibliaforrású agrárszemléletre vallanak. 

47. 8 amelyeket valoságal üsmérjük, — Vö. a 10. lap jegyz., tárgyas rago-
zás. 

47. 12 Az érdemszerzés meghaladja értelmünket. — Ennek liangsúlyozása 
janzenista lelkületre vall. Az egyház ebben nem lát problémát, a misztikusok 
annál többet. 

48. 15 üdvözitöjét. — Káldinál az evangélium szövegében szintón ö-vel: 
üdvózítöjét; Mikes a magyarázatokban csaknem mindig üdvezitö alakot hasz-
nál. Ld. alább is. 
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48. 27 . . .mivel mag nélkül nintsen gyümölcs. — Szemléletes stílus ! 
49. 12 Tridentinum volt az egyház első nagy belső reformja, amit a XVI. 

századi hitújítás, a protestant izmus t e t t szükségessé. Megszakításokkal 
1545-től 1563-ig ta r to t t . A tridenti egyetemes zsinat a hit forrásaiból és a 
megigazulásról szóló dogmatikai határozatai t decreta néven foglalták össze. 
A fejezetekben a hi tágazatoknak, különösen a megtámadot taknak, bővebb 
magyaráza ta található. Az egyházi fegyelemre vonatkozó határozatok decreta 
de reformatione néven vannak jelölve. Ez a zsinat sorrendben a 19. volt, 
a lateráni zsinat (1512 —1517) u tán az utolsó a X V I — X V I I — X V I I I . század-
ban. Ezután következett a vat ikáni zsinat (1869—70) amely a hi t s az egyház 
kérdéseiről, valamint a pápa tévedhetetlenségéről hozott határozatot . Azóta 
eddig (1964) egyetemes zsinat nem ült össze. — Megemlítendő, hogy a tridenti 
conciliumra mind az ellenreformációs egyházi irodalom, mind a janzenisták, 
gallikán renitensek és más eretnekek gyakran hivatkoznak; ez utóbbiak érve-
ket merítenek belőle a pápával szemben. Vö. Sainte-Beuve I, 109, 315, 447, 
490, 502, 507. etc. Ld. az 454. lap jegyz. 

49. 17 Ismét a penitenciáról. Az isteni szeretet, mint a penitencia legfonto-
sabb része; az amour de Dieu témája, vö. fóntebb. 

49. 30 Az i t t kóvetkező kérdéseket szemléletes képekben, ízes stílusban fejti 
ki Mikes. 

50. 21 egyaránsu — A TLevelekben (30,127. lev stb.) is gyakran használja 
így vagy külön írva: egy aránsu. A. m. egyenlő, egyforma. A Székelyföldön 
ma is élő szó. — Bethlen Miklós önélet í rásában: egyaránysu alakot használ. 

51. 12 aztot, — A TLevelekben is gyakran előforduló pleonastikus alak. 
51. 18 I s m é t e m l í t i a babonaságot. Ez megfelel a kat . fölfogásnak is, de a 

szerző oly gyakran emlegeti, hogy talán a korai fölvilágosodás szele érződik 
benne. A babonaságot a protestáns felekezetek is szemére vetet ték a katoliku-
soknak. Ez a küzdelem nagy szerepet já tszot t a felvilágosodást megelőző 
korszakban a vallásos hiedelmek lerombolása szempontjából. 

52. 27 Az egész felelet stílusa eleven, fordulatos; ebben a részben van 
pátosz, mozgalmas fölsorolás. 

54. 12 üdvezitö, — Káldinál: Üdvőzíto. Vö. föntebb 
54. 27 egy pogány császár. munkálodik . . . az Isten akarattyának végben 

menetelében. Ez t is szerették emlegetni a janzenisták. — Mindenki csak annyi 
rosszat tehet, amennyit az isteni akara t enged neki. A predestinációról vö. 
Sainte-Beuve IV, 507, I I I , 231 — 33. A predestinációs h i te t joggal vádolták 
azzal, hogy magát az isteni akara to t teszi meg a bűn okául. — Az a nézet, 
hogy a fejedelem csak eszköz a gondviselés kezében, Rákóczi és Mikes írásai-
ban is előforduló gondolat; pl. Confessio, Testament politique et moral (1751), 
TLevelek (32, 43, 85. lev.). 

55. 31 Ez a gazdagellenes, a szegényeket pártoló szociális szemlélet az 
Epistolák jellemző vonása. Mikesre is jellemző; a TLevelekben különféle 
összefüggósekben nyilvánul meg ez a bibliából is táplálkozó szegény-gazdag 
ellentétet kiemelő gondolat; pl. 4, 22, 23, 34, 43, 48 — 51, 64, 68, 75, 98, 106, 
160. lev. — Vö. Káldi : Bibliára-valo Laistrom (Gazdagok, mint visellyek 
magokat a'szegényekhez; A'Gazdagságban nem kell remenségünket ve tnünk; 
Az istentelen Gazdagok-ellen; Fösvénység.) a bibliai hivatkozások teljes fel-
sorolásával. — A gazdagok kritikája a vallási ideológia politikai vetülete. 
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Kiaknázására és társadalmi következményeire vonatkozólag a reformáció 
korszaka elegendő póldát szolgáltatott. E gazdagellenes szemlélet ellentmon-
dásaira vonatkozólag vö. alább a 290. lap jegyz. 

57. 7 Az igazakról szóló fejtegetés Zolnai szerint eretnek ízű; Krisztus nem 
mindenkiért hal t meg. A janzenista feszület nem kiterjesztett karokkal ábrázol-
ja Krisztust : Le peti t nombre des élus. Hivatkozot t hely: Hebr. 10, 10. — A 
janzenisták szerint a kegyelemnek szükségképpen kell műkódnie; ugyancsak az 
augustinianizmus is (Szt. Ágoston alapján) a kegyelem lényegét a „delectatio 
vitr ix"-ben lát ta , amely erkölcsi szükséggel indítja az akaratot a tevékenységre. 
A ,,gratia efficax" (az önmagában liatékony kegyelem) e tanok szerint isteni 
adomány, az isteni akara t szerzi az emberben a jóra való akaratot . — Rákóczi 
és Mikes franciaországi tar tózkodasának ideje a la t t a kegyelem tanának kérdése 
a teológiai vi ták kózéppontjában állott. Rákóczi írásaiban sokat foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. A kegyelemről szóló egyéni nézete két pontban foglalható 
össze: 1. a gratia efficax nem kényszeríti, de erősen befolyása alá veszi (allicit) 
az akara tot ; 2. sohasem lehet ellenállni neki, mert mindig jóra vezet, a jóra 
pedig az akara t determinálva van (ennek hivatalos értelmezését ld. Christianus 
Pesch: De gratia. Friburgi 1908, 156 —160). A janzenistákat ha a kegyelem-
tanban teljes egészében nem is, de szigorú fölfogásában, életmódjában követte. 
Mikes ha találkozik a kérdéssel, Iefordítja, de egyéni fejtegetésekbe sohasem 
bocsátkozik. A teológiai viták nem érdekelték, nem is volt olyan fölkészültsége 
hozzá, mint Rákóczinak. Vö. Sainte-Beuve I, 255, I I , 102, 136, I I I , 17, 82, 
84, 91, 92, 355, IV, 271, 505, V, 534. — Zolnai: Mikes eszményei, Minerva 
1937, 32. — Brisits Frigyes: Szent Ágoston és I I . Rákóczi Ferenc vallomásai. 
Pécs 1914, 58. 

58. 17 Nincs érdemszerzés, hanem csak isteni irgalmasság és kegyelem. 
Fel tűnő ezek állandó nyomatékos hangsúlyozása. 

59. 15 gyermecskét, látván — Káldinál: gyermechkét. Látván . . . 
59. 23 Bethlehemben menének, — Gyakori -ba, -behelyett -ban, -ben helyha-

tározórag használata. A TLevelekhen is számtalan ilyen példa van: 1, 2, 3, 5, 
113. s tb. lev. 

61. Mikesnek van egy ezzel kapcsolatos kérdése „nénjéhez" a TLevelek-
ben: Mikor kezdtek három misét mondani karácsony napján? Ld. 79. lev. 
A válasz ugyan más forrásra vall, de a kérdésföltevést ilyen s ehhez hasonló 
olvasmánya is k ivál that ta . 

67. 13 ateremtet állatokra — Tóbbszór előforduló, régies, bibliai szóhasz-
nálat . Alább teremtett állat alakban is; a. m. teremtet t lény. 

69. Is tván nap : december 26. 
69. 19 Jnnepét illyük, — A TL,evelekhen is: illeni 79. lev. A. m. ülni. 
70. 25 a melyeket hirdetik, — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
73. 13 Káldi az evangéliumban tík alakot használ; Mikes o t t íi&nak írja; 

i t t pedig saját szavaival tyuknaií. A kicsinyeit féltő tyúk képletes leírása 
igen szemléletes. 

74. 22 szent Agoston — Alább gyakran emlegeti a szerző. Ágoston: 
(354—430) hi t tudós, kiváló nyugat i egyházatya és író. Szt. Ambrus hatására 
megtér, később Hippó püspöke lesz. Egyike a nyugat i egyház nagy doktorai-
nak, aki a keresztény vallás alapvető tanait bölcseleti alapokra fektette 
Platon és Arisztotelész tanai alapján. Munkái: De Catechizandis rudibus, De 
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doctrina Christiana, Confessionum libri X I I , Ret rac ta t ionum libri II (önélet-
rajza), De civitate Dei, libri X X I I . Ő írta az első homiletikát. A Confessio 
a későbbi évszázadokban stílus szempontjából nagy hatású volt az emlékí-
rásra. Vallomásaiban szigorú erkölcsi elveket, személyes és bensőséges vallá-
sos életet hirdet. — A janzenisták gyakran hivatkoztak rá. Ő a janzenisták és 
a protestánsok ,,szent"-je. A Confessio francia kiadása (Confessions de Saint 
Augustin) valószínűleg a janzenista Arnauld d'Andilly fordításában (1649, 
1676 stb.) megvolt Rákóczi rodostói könyvtárában. Vö. Zolnai: I. m. 1926, 
23. Ld. még a Vallomások jellemzését janzenista vonatkozásban, Zolnai: 
Magyar janzenisták. 1924, Minerva 81. 

75. 15 aszszony állathoz? — Gyakran ismétlődő régies, bibliai szóhaszná-
lat. Elvétve a TLevelekhen is előfordul. 

75. 32 innya — Az iszik régies, sokáig élő népies infinitivusa. 
76. 23 tanyitani — Az alábbiakban váltakozva előfordul: tanit, tanyit, ta-

nittsa stb. formában is. 
76. 28 uj ember, — Krisztus. Ez a homo novus második értelme. 
76. 31 atbbb — a többi. A TLevelekhen is így használja, 74, 179. lev. 
77. 23 a magunk keresztét kel viselni, — Alább gyakran ismétlődik, ld. 150. 

s tb. lap jegyz. A keresztviselésről a Leveleskönyvhen és Mikes misszilis levelei-
ben is olvashatunk; ld. a 44. lev. és a 116, 117, 119, 121. lev. 1760. márc. 25, 
1761. márc. 19-i misszilis levelét. — A keresztviselés mot ívuma gyakran 
föltűnik Bethlen Miklós, Rákóczi Ferenc, Bethlen K a t a és a pietisták írásai-
ban is. A barokk-pietista kor kedvelt vallásos szólama volt. 

78. 15 Szent Pál neve igen gyakran fordul elő a magyarázatokban. Pál 
apostol neve a la t t 14 levél van az újszövetségben, amelyek térítő útjaival 
kapcsolatosak. Megtérésének emlékét az egyház Pál-fordulás néven (jan. 25.) 
ünnepli. A protestánsok jobban eszményítik, mint a ka t . egyház. A janzenisták 
viszont feltűnően sokat hivatkoznak rá. Du Guet, a janzenizmus barát ja 
kommentálja Szt. Pál t ; Sainte-Beuve VI , 50. — A corruption humaine gondo-
lata Szt. Pálnál, I I I , 403. Sublime misanthrope ! I I I , 404. A janzenistáknak 
is rossz véleményük van az emberről; Szt. Pálnak is. Sainte-Beuve, Séverité 
de sa doctrine I I I , 455. Saint-Paul: guide de S. Augustin, I I , 389. Egy moli-
nista szt. Pálról: condamné par R o m e . I I I , 91. Son panégyryque par Bossuet, 
I I I , 463. Son mot Jésus-Christ en nous est le secret du jansénisme, IV. 278. 
Suivi par Pascal, I I I , 404. Saci, közismert janzenista bibliamagyarázó (több 
kötetes bibliafordítása megvolt Rákóczi rodostói könyvtárában is) állandóan 
maganál hordta Pál apostol leveleit, I I , 345. — Espri t jésuite: empoison-
neur de S. Paul , I I I , 141. 

79. Apro szentek napján — Vagyis december 28-án. 
79. 21 sengéi, — zsengéi. 
80.12 a sion hegye — Megjegyzendő, hogy a Port-Royal- t is a Sion hegyéhez 

hasonlí tot ták; Sainte-Beuve VI, 235. Notre Dame de Sion apácái. — Sion 
Jeruzsálem vára volt; szimbolikus erőssége a kereszténységnek. 

82. 33 akiket Herodes meg öletéf — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
83. 23 tsak ahejában valoság után futnak, — Vö. a 26. lap jegyz. — Mikes 

a TLevelehhen Fleury nyomán szól arról, hogy a zsidók az ószövetségben csak 
a világi javakér t könyörögtek (23. lev.). Uo. a kétféle szövetség viszonyáról. 

84. 19 A szeretet h iányát kifogásolja. Janzenista szellemre vall. Vö. fön-
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tebb, amour de Dieu témája. — Az at tr i t io (büntetéstől való félelem) kifo-
gásolása szintón rigorizmus. A jezsuiták és a laxisták szemethúnytak a nem-
spirituális bűnbána t felett. Vö. Sainte-Beuve: insuffisance de l 'at tr i t ion, I, 
336. — A formális vallásos életet, a vallás betűihez való ragaszkodást lépten-
nyomon kifogásolja a szerző. Mikes vallásos at t i tüdje nem a külsőségeken 
alapul; Rákóczié sem, noha az udvari szertartásosság ebből is megta r to t t vala-
mit. 

87. 27 Szt. Pál gyakori idózése, Id. előbb is. — A Port Royal erősen 
kultiválta Szt. Pál t . Nem választotta el Péter től ; vö. Sainte-Beuve: la pro-
position que S. Paul et S. Pierre sont deux ehefs de l'Église et ne font qu 'un 
est censurée. Mert ha két feje volt az egyháznak, akkor megszűnik a római 
püspök primátusa, ami ellen, a pápa ha ta lma ellen bizonyos fokig harcoltak 
is a gallikánok és janzenisták. — Említósre méltó, hogy a Por t -Royal egyik 
tanára , Fontaine lefordította Szt. János Chrysostomus Szt. Pál leveleiről írt 
homíliáit. Fontaine a Bastilleban volt bezárva. — Még egy adalék: Pascal 
a pecsétjébe Pál apostol szavaiból vesz igét. 

88. 11 a manicheusok — Vö. Sainte-Beuve I I , 116, 389. — A kereszténység-
ből ós a mágusok bölcseletéből Manes v. Mani perzsa származású férfi által 
a lapí tot t szekta. 

89. 7 környül metélkedés? — A TLevelekhen is így használja. Vö. még 
környül fogta. 

90. 1 aköntösben, és aházi öltözetben valo tzifraságot, a sok mulattságot, 
játékol, látogatást, és több efféléket... — Az ilyen tilalmak a szerző rigorista 
fölfogására vallanak. 

91. 16 nékünk érdemetlen bünösöknek, — Janzenis ta frazeológia. 
91 . Viz kereszt napján — január 6-án. 
92. 30 Jérusálem — az anyaszentegyház. Ennek nagy irodalma és régi 

hagyománya van. 
96. 19 szent Chrysostomus, — Aranyszájú Szt. János (Chrysostomus) 

konstantinápolyi pátriarclia (347—407) egyike a négy nagy keleti egyház-
a tyának. Irásai közül főleg az ó- és újszövetséget magyarázó homiliáit 
tar t ják számon. A gazdagok elleni föllépése mia t t kósőbb száműzték és meg-
fosztották főpapi méltóságától. Halála u tán a kiváló egyházatyák sorába 
emelték. — Mikes 1760 márc. 25-i misszilis levelében hivatkozik rá . 

96. 32 . . .a tsudákhoz., — Vö. Sainte-Beuve V, 366. Malebranche orato-
rianus: pour le moins de miracles possible. Racionális gondolkodás nyomai. 
Zolnai Béla „aufklar is ta" vonásként fogja föl; Fleuryvel kapcsolatban 
ír erről, Zolnai: Ungarn und die Erforschung des Jansenismus. 1958, Berlin 
(Sonderdruck) s. 111. 

97. 33 jedczi. —• jegyzi, jelenti. 
98. ocláváján — Az adot t ünnepre következő nyolcadik nap , vagy az 

ünnepre következő nyolc nap . 
98. 10 Az amour de Dieu ismételt hangsúlyozása. Vö. Sainte-Beuve: 

I, 336, nécessité de l 'amour dans la pénitence. Ld. előbb is. 
100. 10 ó ember = homo vetus; az ószövetségi ember anyagiasságával 

kapcsolatosan lelki megújhodást hirdet. Szigorúbb vallási fölfogás; vö. 
Sainte-Beuve: l 'liomme incurablement malade en lui méme, I, 342; peut-il 
de lui-méme arriver á Dieu? I I , 385. 
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100. 25 A hi t és a kegyelem túlzott hangsúlyozása, janzenista vonás. 
Vö. Sainte-Beuve I I I , 383: C'est sur tout la foi qui fait le Chrétien. A raciona-
listák a puszta hi t ellen vannak, Sainte-Beuve I I , 433: Insuffisance de la foi 
sans la raison d'aprés Montaigne. — Vérité de la foi mise á par t par Descartes 
( I I I , 422). 

101. 28 halgatván. és kérdés tévén töllök ? = kérdezvén őket, kérdést tévón 
hozzájuk. 

102. 21 Az a tyák felelősségét a gyermekek nevelésében Mikes más óssze-
függésben is hangoztat ja . Vö. TLeveleJc 27, 62. lev. s az o t t felsorolt forrásokat. 

103. 12 Engedelmeskedni kell a gyóntatóknak. A rigorista gyóntatók ki is 
aknázták ezt. Az ún. lelki vezetők nagy befolyást gyakoroltak híveikre. 

105. 10 Ami nem egyezik az apostolok hitével, az tévelygős — mondja a 
szerző. A reformáció s az eretneknek bélyegzett tanok, Luther , Calvin s tb . 
viszont éppen az egyházat vádol ták azzal, hogy fontos tételekben tévesen 
értelmezi a bibliát, az apostolok taní tását . 

106. 14 Ismét az amour de Dieu témája; ld. föntebb is. 
107. 7 A superbia ellen. Ld. előbb is. 
107. 28 alakadalmon ? — A TLevelekben is mindig így: lakadalom. 
110. 8 Ismét a penitencia hangsúlyozása; ld. előbb is. Sainte-Beuve 

bőven idéz erre vonatkozó janzenista dokumentumokat : Hau te idée de la 
pénitence, I I , 543. Séverité de la pénitence, V, 40. Le jansénisme vainqueur 
sur ce point, I I , 189 — 191. 

112. 8 eleven szenet — A kéziratban: elevenet szenet; idegenszerűen a 
jelzőt is r agoz t a ! Talán elírás lehet, mer t teljesen egyedülálló eset. 

112. 12 aleg keményeb réz is meg olvad végtire, a midön sebes tüzel vagyon környü l 
véve. — Érdemes fólfigyelni a stílusban helyenkint fölbukkanó agrárjellegű 
szemlélet mellett , erre a modernebb „ ipar i" szemléletre; 365. lap s tb . 

115. 17 a kalvinisták . . . — Az Epistolák szerzőjének ellenreformáció.s 
célzata. 

117. 9 hejában valoságot, és avilágot szeretni . . . — A vilagi hejában való-
ságról ld. a 26, 40, 83. lap jegyz. Mikes a TLevelekhen is emlegeti. — A cégéres 
vétkekkel kezdődő részben figyelemre méltó a friss, élénk, gördülékeny stílus. 

119. 24 Az előbbiekben már többször említet t amour de Dieu témája. 
120. 21 ide s'tová hányatatik . . . — A tengerrel és a hajózással kapcsolatos 

szemléltető leírás a bibliai stílus ha tásé t muta t ja . Vö. fóntebb. 
121. 23 reménlenünk kel, minden reménségünk felet. — Az Epistolák egyik 

fontos a lapmotívuma. — A bizodalmat Mikes sem vesztette el és a „remény 
ellen is remólt" (39. lev. 1720 stb.), hogy vége lesz bujdosásának és Törökor-
szágból visszatórhet hazájába. Ez a gondolat különösen Leveleskönyve írásá-
nak első esztendeiben foglalkoztatja erősen, amikor Rákóczi törökországi 
vállalkozását összeomlani látja és nem bízik már sem a franeia, sem a tórók 
segítségben. Később a bujdosásban töl töt t évek múltával reménye a gondvise-
lésben való megnyugvássá csillapid. Életszemléletónek ilyen irányú alakulásat 
alapos bibliai tudása, korábbi olvasmanyai, valamint az események befolyá-
solták. 

123. 18 A kiválasztottság i t teni és előbbi fejtegetése predestinációs hitre 
vall. 

124. 14 tsak szines, — színlelt, színből való. 
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124.18 esze = össze; a v Mikesnél kiesett a régi öszve-eszve-ből. ATLevelekhen 
is, pl. 9, 66. s tb. lev. — Bethlen Miklós még a régi alakot liasználja fennmaradt 
Önéletírásának autográf -töredókében. 

125. 22 szent Thamás — Szt. Tamást idózi: az isteni szeretet parancsa. 
Vö. más középkori példát is az amour de Dieu követelményóre, egy olyan 
hely, amely szintén Szt. Ágostonra hivatkozik, mint a janzenisták: „Senten-
tiae Petr i Pictaviensis, Notre Dame, Indiana, 1950, p. 121. An Deus diligen-
dus sit pro temporalibus. Deus diligendus non sit pro temporalibus . . . iste 
diligit Deum pro temporalibus; ergo non diligit eum gratis . . . Legitur in 
J o b Satan dixisse: J o b non diligit Deum gratis; habet enim temporalia. 
„Qui Deum laudat pro divitiis peti t ut divitie ad ipsum veniant, non ut 
Deus" — hoc dicit Augustinus. I tem Salomon dit: Divitias et paupertates 
ne dederis mihi, Deus. Et Augustinus: In veritate Deum invocat qui eum 
propter se, non propter alius invocat ." — Szt. Tamás a Port-Royal gondolat-
világában: Sainte-Beuve, Doctrine sur la gráce, I, 253. Thomas t rop tiré á 
soi par le jansénisme, I I I , 55. Port-Royal incline un moment de son cöté, IV, 
522. — Aquinoi Szt. Tamás (1226 —1274) egyházdoktor, az egyik legnagyobb 
skolasztikus; domokos rendi pap, a pápa által felkínált magas egyházi méltó-
ságokat visszautasította. Legjelentősebb munkája a Summa Theologiae, 
melyben igyekszik kimutatni és igazolni az egész keresztény hitrendszert. 
Másművei : Summa contra gentiles, De Veritate, Oontra errores Graecorum, 
Kommentárok Aristoteleshez stb. A bensőséges imaéletre buzdítot t , egyszerű 
óletet élt, segítette a szegényeket. 

125. 34 Nazianus szent Oergely, — Nazianzi Szt. Gergely görög egyházatya 
(cc. 329 — 390). A négy nagy keleti egyházatya egyike, konstantinápolyi 
püspök. Művei közül öt teológiai beszéde legnevezetesebb; említésre méltók 
levelei és költeményei. Vö. Sainte-Beuve Grógoire-ról: loué par Du Guet, VI, 
46. Sa vie par M. Hermant , I I I , 567. 

127. 27 A szerző att i tűdje ! Általában minden homilia-magyarázó a hagyo-
mányos frazeológiához ad valamit, a szó szerinti órtelem mögött mindig 
á tv i t t van. A képletes kifejezések jelentenek valami tanulságot, vallásra 
vonatkozó igazságot. A sens figuré bibliai magyarázatok szerepére, a figu-
rizmusra vonatkozólag ld. Zolnai: A janzenista Rákóczi. Széphalom 1927. 

129. 14 a sebes zugo patakhoz hasonlo gonoszságnak. — Szemléletes stílus ! 
130. 22 aztot . . . ötet — A ragkettőzéses alak a régi nyelvben, s Mikesnél 

is gyakran előfordul. Ld. a Leveleskönyvet is. 
132. 22 Ismét a penitencia témájáról; lásd előbb is. — Az amour de Dieu 

is sűrűn foglalkoztatja a szerzőt. A kevésbé rigoristák szerint elég egy 
évben egyszer fölújítani a szeretet érzését. 

132. 32 suhajloztat —sóhajt, óhajt. Vö. NySz. Továbbá a TLevelekhen, 23, 
42. lev. 

133. 15 kitsid, — kicsiny. Székelyesség, vö. MTsz. — A TLevelekhen is, 58, 
60, 107. lev. 

133. 27 amahumet vallásának . . . — Mohamed vallásáról részletesen ír 
Mikes Leveleskönyvéhen, (172, 180. lev.). Említi a mohamedán vallás vonásai 
között, hogy durva, testi vallás, a testi gyönyörűségek vallása; erőszakkal, 
fegyverrel terjesztették. Szól a keresztóny vallással egyező vonásokról is. 
Ld. az o t t jelzett forrásokat. — Vö. móg Sainte-Beuve I I I , 442. 
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134. 17 nagy sándor, —Nagy Sándor (i. e. 356—322) I I . Philippos fia, 
az ókor legendáshírű hadvezére. Mint a macedón birodalom uralkodója, 
meghódítot ta Kisázsiát, a Perzsa birodalmat, s Indiába is betórt . Egyiptom-
ban megalapította a róla elnevezett Alexandriát. Alakja kórül hatalmas 
mondaanyag alakult ki. A külónféle Sándor-regények a középkor legkedveltebb 
olvasmányai közé tar toztak. Mikes említi Leveleskönyvéhen, 37, 56. lev. 

134. 32 a világi hejában valoságokot — Gyakran emlegeti a szerző aszketikus 
célzattal. Ld. föntebb és alább is. 

135. 37 nagy szent Oergely. — Nagy Gergely (540—604) a római püspöki 
széket 590-ben foglalja el. Ó az első, aki a pápa címét viseli, s valójában ő a 
pápaság egyházi, majd világi ha ta lmának megalapozója. Kiterjedt irodalmi 
munkásságáért a kereszténység nagy egyháztanítói közé sorolják. Teológiai 
álláspontja semipelagianus befolyással mérsékelt augustinizmus. Főbb művei: 
Regula pastoralis, Moralia (Jób könyvéhez írt terjedelmes magyarázatai) . 
Az egyházi zene terén a nevéhez fűződő gregorianus ének, a cantus firmus 
terjesztésével szerzett érdemeket. — Mikes említi a TLevelekhen is, 
57. lev. 

136. Zszent Bernárd —Szt. Bernát clairvaux-i apát (1090 —1153). A nyugat i 
egyhazatyák között Doctor mellifluus (mézajkú) melléknévvel különböztetik 
meg. Mind iratai, mind szónoklatai által egyike volt a kózépkor legnagyobb 
hatású bűnbánat i szónokainak. Küzdöt t az eretnekségek ellen. — Szt. Bernát 
szól a tökéletes isteni szeretetről, amour de Dieu ! Vö. Sainte-Beuve I I I , 598: 
son amour de la solitude, met les monastéres au fond des vallées. Pascal s'en 
sert contre les Jésuites. Cité par Pascal, I I I , 78. IV, 118, Fai t des miracles 
á Port-Royal . V, 207 — 208. Les religieuses de Port-Royal ses filles. 

138. 2 ahejában valoságért — Az eddigi magyarázatokban gyakran 
ismétlődő aszkétikus szellemű sztereotip kifejezés. 

138. 18 szent prosperas — Másutt : prosperus; Szt. Prosper (XV. sz.) egy-
házi író, a teológiában jártas világi férfiú. Művei: De gratia Dei et libero arbitro, 
De ingratis (költemény), Responsiones ad capitula calumnantium Gallorum, 
Epigrammata stb. 

140. 1 atselédes emberhez, — Káldi evangélium-szövegében így fordul elő. 
A magyarázatban alább tselédes gazda van. Mikes gyermekkorában 10 óves 
koráig, kat . hitre való áttéréséig a Károli bibliát olvasta, tanul ta . Károli 
gazda ember-ről beszól. Ld. a 32. lap jegyz. is. 

141. 33 seneca noha pogány volt., — Seneca, Luchis Annaeus [i. e. 4— i.sz. 
65] filozófus, költő és természetbúvár. Sztoikus színezetű filozófiai művei-
ben a görög filozófia erkölcsi tanításai t népszerűsíti. Az új sztoikus iskola 
egyik legkiemelkedőbb képviselője. Vö. Turóczi-Trostler József: Keresztény 
Seneca, E P h K 1937. — Senecaról ld. Melebranche nyi latkozatát : Sainte-
Beuve V, 396. 

147. 2 a melyet a sátán angyalának nevezi? — Vö. a 10. lap jegyz., tárgyas 
ragozás. 

150. 2 minden nap a keresztet kel hordozni . . . — Ez a pogány korból 
hagyományozódott keresztény szimbolika igen elterjedt volt a kózépkorban 
és később is. Ld. a 77. lap jegyz. Az emberi szenvedés (feudális kizsákmányo-
lás !) türelmes elviselésére tan í to t t a mennyei jutalom kilátásba helyezésével. 
Különösen a barokk korban vál t divatos mot ívummá. 
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151. 21 Ismét az amour de Dieu témája. Jellemző, hogy mennyire vissza-
tér ez a követelmény. A szöveg idézi a Prédikátor könyvét. Vö. Sainte-
Beuve I I , 24, 29, 318, 399/L'Écclésiaste. 

152. 27 Charitás. — az új ember; Cupiditas — az ó ember jellemzője ! 
153. 1 a magunkhoz valo szeretet — A szerző állandóan hadakozik ellene. — 

A magálioz való szeretetről Mikes a TLevelekhen két asszony, Jul iánna és 
Silvia beszélgetését adja elő; ld. 99 lev. (1733.) — Az Epistolák szerzőjének 
15 pontból álló fejtegetése is fölhívhatta Mikes figyelmét ennek a kérdésnek 
a jelentőségére. Amikor a Mulatságos napokhsm, Mme de Gomez regényében 
is találkozott vele szépirodalmi formában, á tül te t te a terjedelmes részt Le-
veleskónyvéhe. 

158. 23 szent Ambrus. — Szt. Ambrus (Ambrosius 340—397) egyházatya, 
Milano püspöke. Legfontosabb művei: Cicero: De officiis alapjára helyezkedő 
De officiis ministrorum (etikai kézikönyv), De fide (dogmatika), prédikációi 
és levelei. Az egyházi költészet, himnusz- és énekszerzés terén jelentős érdemei 
vannak. A kózéneket az istentiszteleteken ő honosította meg. — A szerző 
által alább cím szerint is említet t műve: Oratio funebris de Theodosio. 

160. 11 Töredelmes és belső, nem külső penitencia ós az amour de Dieu 
téma. A janzenisták a teljes megigazulást követelték. Vö. Sainte-Beuve: 
pénitence címszó. Ld. előbb is. Penitencia sírással, jajgatással; vö. Zolnai: 
Magyar janzenisták, Minerva 1924, 74. 

162. 15 A bőjt = a szívsanyargatása is; a kamalduliak élete, min tRákócz i 
eszménye. Vö. Zolnai: A janzenista Rákóczi, Széphalom 1927. — Alább, 
magános élet a bójtben; rigorizmus. A testi böjt nem elég, isteni szeretet is 
kell. Sokat v i t a to t t kérdés volt. 

164. 20 A kincs gyűjtése ellen; Szt. Ágoston idézése. Vö. a gazdagokról 
előbb is. 

168. 1 A szerző lépten nyomon fölemeli szavát a külsőséges vallásos életet 
élők ellen, akik belsőleg nem élik át , amit cselekszenek és csak testileg böjtöl-
nek. Ennek állandó hangoztatása nem jezsuita szerzőre vall. A jezsuiták vilá-
giasabb, „modernebb" , a kevésbó szigorú vallásos élettel is megelégedtek. 
A XVII . sz. második felében pedig beilleszkedtek az udvar és a város (Périzs) 
előkelő életébe is. 

170. 19 apublikánusok, — vámszedők, vámosok. 
171. 25 rejtékben — t i tokban, t i tkon. 
172. Isai 58. 9. — A janzenista Du Guet kommentál ta Ézsaiást; vö. 

Sainte-Beuve VI, 48. 
174. 30 avilági mulatlság., játék . . . akézi munkák, utozás, vadászás, — 

Ezek ti l tása vasárnap túlzot t rigorizmus. 
176. 24 remélyünk areménség ellen is, — Vö. a 121. lap jegyz. Mikes hangoz-

ta t ja a TLevelekhen is, különösen a tórökországi megpróbáltatások első óvei-
ben, Rákóczi vállalkozásának kudarca u tán . Vö. a 39. lev. és jegyz. 

179. 33 Az egyházi szolgákról alább is. Az egyházi tisztséget viselők kriti-
kája. Vö. Sainte-Beuve: Grande idée du prétre, I. 345—351. Rareté des bons 
prétres, I, 445—46. 

183. 13 A t i l to t t tudományokra és a természet vizsgálatára való utalás, 
célzás a XVI I . században kibontakozó polgári materialista filozófiának 
az egyház dogmáit kikezdő tanításaira. A descartesi racionalizmus, a Gassendi 
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ál ta l képviselt sensualizmus, Kopernikus és Giordano Bruno örökségét vállaló 
Galilei korában, — amikor az emberi lélek és indulatok természetrajzát, a 
természetjogot már egyetemeken taní to t ták — vetik meg a XVI I I . századi 
fólvilágosodas természet tudományos alapjait. Bacon, Hobbes, Locke, Spinoza, 
Toland stb. már a polgári materialista világnézet előfutárai. A materialista 
tanok bírálják a filozófiai idealizmust, a vallási eszméket, megalapozzák 
a világ anyagiságának elvét. A szerző i t t a tudományos látásmód ellen szól. 
Ismeretes, hogy a Port-Royal-ban nem olvasták Deseartes művei t . 

184. 3 Az eretnekek ellen: a janzenizmus eredetileg eretneküldöző vo l t ! 
Később őt magá t is eretnekké nyilvánítot ták. 

184. 17 avilági hejában valoságokat . . . — Vö. a 26. lap jegyz. és a gazdagok 
kritikáját, vö. a 55. lap jegyz. 

194. 12 hi—A hív igének ilyen alakjait használja: hi, hija, hijják, hihattyuk, 
hijuk, hitta, hini (hívni), hivut^hivutt, hivatattunk. 

194. 25 Az időjárással kapcsolatos képek és hasonlatok is jellemzőek helyen-
ként a fordítás stílusára: eső, hó, szél, vihar s tb . 

196. 23 Egyházkri t ika ! Kárhozta t ja az „egyházi renden lévők" haszon-
éhségét. Mikes a TLevelekhen is bírálja ezt (33, 38, 44, 90, 150, 173 lev.). 
Rákóczi is szól róla a Testamentban. 

198. 19 Jézabel királyné — Ld. Káldi : Bibliára-valo Laistrom: „Jezabel 
istentelen, az istentelen Akáb felesége, 3. Reg. 16, 31 és 21, 5, 7 ." 

199. 27 reménleni areménség ellen is, — Ismétlődőszólam; vö. a 121,176. lap 
jegyz. A bujdosó Mikes gondolatvilágában érthetően másu t t is visszatér ez a 
már szinte je lmondat tá érlelődött refrén. 

200. 17 ahoreb: puszta, pusztaság, kietlen; vö. Káldi szómagyarázatai t . 
201. 14 üressen — Ilyen ket tőzöt t alakot Mikes csak a Kálditól ve t t epis-

tola- vagy evangéliumszövegben ír, egyébként kerüli az s kettőzését. 
205. 9 az atyák ettek savanyu szöllöt, a fioknak fogok vásnak meg ? Kózmon-

dás. 
207. 8 de söt — sőt. Gyakran használja Leveleskönyvéhen is. A NySz.-ból 

kimaradt . 
207. 26 reméllyünk a reménség ellen is. — Ld. fóntebb is. 
211. 11 egy júh mosogato tó.mely sidoul Bet saidának neveztetik, — Beth-

saida = Gabonák háza; vö. Káldi. — Ez t a passzust Mikes szemléltetően ele-
veníti föl a TLevelekhen a bujdosók reménytelen ál lapotának jellemzésére. 
Ld. a 101. lev. (1734) a 164. lev. (1741); — 84. lev.-ben más összefüggésben. 

213. 19 s'ember — Az «'jelet Mikes i t t Káldi nyomán írja (elszórtan), 
egyébként nem használja; a TLevelekhen sem. 

213. 26 Salesius szent Ferentz.— Salesi Ferenc (1567 —1622) egyházdoktor, 
genfi püspök. A szegények iránti szeretetéről nevezetes. Munkái közül jelen-
tős volt a Philothea c. imakónyv, mely még a protestánsoknál is kózkedvelt-
ségnek örvendett . Vö. Salesi Ferenc művét , Traité de l 'amour de Dieu. 
Sainte-Beuve is ír róla. 

218. 22 tsak a, — a—az helyet t ; előfordul többször e—ez helyet t is. 
Mikes a TLevelekhen is használ ilyen kopott szóalakokat, ld. a 13, 82. s tb . lev. 

219. 25 athábor hegyére — Tábor, a. m. Választás, Tisztaság. Vö. Káldi . 
227. 20 hivut — hivot t ; székelyes alak. A Leveleskönyvhen is, hivutt 136. 

lev. ivutt 84. lev. szivutt 67. lev. 
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227. 28 Doklorok, — Az eddigiekben már valamennyit többszór idézte. szent 
Paulinus — Paulinus három szentnek neve: Aquilejai (kb. 726—802) pátri-
árcha. Művei: Sacro-Syllabus, Libri tres contra Felicem, Regula Fidei s tb. — 
Trieri (IV. sz.) — Nolai (353—431) püspók, számos prózát és verset írt. Leg-
gyakrabban őt idézik. Tulajdonképpeni neve: Pontius Meropius Anicius, 
pogány vallású konsul, aki kereszténnyé lett. 

231. 1 . . . játék, és mulattság volt. — Ld. a „TLevelekben is, 69. lev. 
Ludi t in humanis divina potentia rebus (Ovidius, Ex Ponto IV, 3, 49)-

Rákóczinál is a Vallomásokban az 1719-ből keltezett fejezetben: Sic ludis 
in humanis , o aeterna sapientia. 

232. 28 függöben tarttsuk — Igy kettőzve, pl. függesztették, függenek, 
függeni, de fügést, fügeni, fügenek alakban is használja. 

234. 21 e könyvnek végin — Vagyis az első szakasz végén, a 254—259. 
lapon. I t t ír ta le a folytatólag következő episztolákat és evangéliumokat. 

235. 30 ót. . . ótt — Váltakozva írja egymás után is ! Káldinál: ot t . 
Alább: óthon (otthon) Vö. it—itten—itt. 

237. ide aláb keresed. — Vö. a 234. lap jegyz. 
238. ide aláb keresed — Vö. a 234. lap jegyz. 
241. alab keresed — Vö. a 234. lap jegyz. 
241. 12 hadgyuk . . . hadni; másut t ; hadták, hadnak, hadgyák, hagyon 

(hadgyon). 
242. 17 sz. Cypriánus, tract. de lapsis. — Thascius Caecilius Cyprianus 

(kb. 200—258) pogány hitről megtér t egyházatya, író, vértanú. Püspök 
korában vitája volt a pápával az eretnekek keresztelése ügyében. Elveit a : 
De uni ta te ecclesiae c. művóben örökítette meg. — I t t említet t műve 
Trac ta tus de lapsis. — Cipriant sűrűn idézik (Epistolae) a Port-Royal hívei 
(Nicole, Tillemont). A halandóságról szóló értekezését Mme de Lynes számára 
fordították le. Traité de la moralité, t rad. pour Mme de Luynes, cité par 
Nicole. (A Luynes hercegi család többszörös összeköttetésben állott a Port-
Royal-lal.) 

243. Qyerltya Szentelö Boldog Aszszony napján. — Vagyis február 2-án. 
243. alab keresed — Vö. a 234. lap jegyz. 
245. 10 osttyákot . . . óstyája, — Váltakozva írja. 
246. 14 részüléstöl,. — részesüléstől. 
248. 3 bé tölttse — A be igekötőt mindig bé alakban használja Mikes. 

Káldi is. 
248. 24 ez a szent öreg ember. — Simeonra a TLevelekbexi is hivatkozik Mikes, 

amikor egy örmény pátr iárcha óletkorát, öregségét akarja vele szemléltetően 
érzékeltetni, ld. a 83. lev. 

249. aláb meg találod. — Vö. a 234. lap jegyz. 
249. 13 Szt. Péter elsősége. Kényes téma, amiről sok vita folyt. I t t Péter 

apostol demokrat ikusan jár el, nem ő nevez ki, hanem választat az apostolok-
kal. Az apostolok egyenrangúságát a gallikánok és janzenisták is hirdették, 
akik az egyliáz a lkotmányát demokratizálni akarták, demokratikus és nem a 
pápa által diktatórikusan i rányí tot t egyliázszervezetet akar tak. Az apostolok 
és papok megválasztásáról szól Rákóczi is a Testament-ban. Vö. Zolnai: 
I. m. 1927, Széphalom. 

251. 7 maga elhit — önhit t . 
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251. 12 emberséges emberek. — Ez t a kifejezést ismerjük aLeveleskönyvből is. 
(47, 166, 180 stb. lev.) — Mások is, Bethlen Miklós, Bethlen Ka ta , Apor, 
Hermányi , Faludi is használták. 

254. 5 és hordozni a keresztet életünknek minden napjaiban? — Vö. 77, 
150. lap jegyz. 

255. 6 tölle — Az 11-ezés a határozószók szóközépi időtar tamának 
jelölésekor erdélyi provincializmus. Mikes leggyakrabban így használja erdé-
lyiesen. Káldinál. töle; töle alakban is előfordul Mikesnél, Káldi szövegének 
hatására. Ld. még: felöUe^felöle, belöle^belblle. 

255. 10 Saulus . . . saule, saule. — Káldi írja így: Saulus . . . Saule, Saule. 
256. 7 ött volna — Ez az ö-ző alak Káldi szövegéből való. Mikes a TLeve-

lekhen székelyesen ett (evett) alakban írja. 
258. 7 kinek siméon vala neve. — Ld. föntebb. 
259. 20 üsméri . . . üsmeri — Káldi ugyani t t isméri alakot használ. Mikes-

nél előbb is: üsmértessük, üsmervén, üsméretlenek. Ld. a Leveleskönyvhen is, 
12. s tb. lev. Az ismer ige ezen alakját a MTsz csakis a Székelyfóldről idézi. 

MÁSODIK SZAKASZ 

263. Ennek a könyvnek Táblája — A tartalmi felsorolás ké t hasábban 
helyezkedik el; a második hasáb a N. böjt 5dik hét valo szered. -val kezdődik. A 
lapszámok Mikes kéziratbeli lapszámozására muta tnak , mellet tük szögletes 
zárójelben a kézirat tár hibát lan levélszámozása. 

264. Qyümölts olto B. A. napján — Gyümölcsoltó Boldogasszony 
március 25-én. 

265. Melyet . . . hija. — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
265. 19 hivut —Káldinál az epistola szövegében: hívot. Vö. 227. lap jegyz. 
267. 23 Crimen, immane. nomen inane. — Égbekiáltó bűn, hiábavaló név. 
269, 6 Jéremiásnak — Jeremiás, zsidó proféta (i. e. 627—586 között 

működöt t ) . A monda szerint Egyiptomban lakó honfitársai agyonkövezték. 
A róla elnevezett szentírási könyvet : Jeremiás siralmait a hagyomány neki 
tulajdonítja. Énekeiben a zsidó népnek Jeruzsálem pusztulását gyászoló 
érzelmeit fejezi ki; remekei a bibliai kóltészetnek. Jeremiás prófétáról vö. 
Sainte-Beuve IV, 256. A Por t -Royal apácái sokat foglalkoztak Jeremiással. 
Ld. a 433. lapot is. 

269. 37 sok példákot — Többes szám egyes helyett . Gyakori Mikesnél 
a TLevelekhen is, pl. 16, 20, 22, 37, 42, 43, 58, 71, 97, 147 s tb . lev. 

273. 19 ökk . . . ök — így, váltakozva használja. 
275. 3 esótt — Káldi az episztolában essot ír. Mikes r i tkán használ a 

tárgyrag jelölésére - t t ragot. Pl. szeretett, hitt (hit), erött (erőt), bótt (bot), 
útt. Altalában: szeretet, erüt, többit s tb . 

275. 15 ádd, — Gyakrabban: ád formában, kettőzés nélkül. 
276. 21 A gazdagok kritikája. Vö. a 55. lap jegyz. 
278. 15 melyet elönkben adgyák. — Vö. a 10. lap jegyz., tárgyas ragozás. 
279. 7 el hatt, — Másutt : fel hatt. A. m. elhat, felhat; jelentő mód jelen 

idő egyes szám 3. sz. Ri tka az ilyen ket tőzöt t alak Mikesnél. 
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283. 17 sött — Máskor: söt. A ket tőzöt t a l ako t r i tkán használja. Váltakozva 
egymás u tán is előfordul, ld. néhány sorral lejjebb: söt. 

284. 25 ténn — tőn, teve. 
287. 18 atamarik tsemete — Thamar , pálmafa, annak gyümölcse. Vö. Káldi 

szójegyzékét. 
287. 23 Jcülsö képen . . . belsö képpen, — így váltakozva, hol az egyik, hol a 

másik alakot írja. Az é p p e n ^ é p e n , képpen^-képen határozószó szóközépi 
időtar tamának jelölése területi kötöttség nélkül váltakozik a X V I I I . század-
ban. 

287. SiConcupiscenciának — Sainte-Beuveszerint : cause dupéché, I I , 140 — 
43. Jansénius is elemzi a concupiscentia-t, I I , 160, 478—80. Rákóczi is fr 
róla a Confessioban. 

288. 19 ötl — Káldi ot-nek írja, kettőzés nélkül. Mikes írja öt alakban is. 
290. 3 1 a mái rosz gazdag. — A gazdagok bírálata, a jó gazdag és a rossz 

gazdag t ípusa alapján. A feudalizmus korában sem voltak hatással az ilyen gon-
dolatok a gazdagoknak az anyagi javak megszerzésére és gyarapítására, a ki-
zsákmányolásra irányuló tevékenységére. A reformáció radikális irányzatai so-
ka t hivatkoztak a biblia gazdagokat ostorozó passzusaira. Ld. a 55. lap jegyz. is. 

295. 18 adé. . . Ád . . . adák . . . adá — Másutt : ádd, ada, adni, adgya, s tb. 
alakok. 

297. 1 tselédes gazda, — Vö. a 32, 140. lap jegyz. s tb . 
297. 4 a sövény,asajto, és atorony . . . a szöllömivesek . . . —Abibl ia i szö-

vegen alapuló agrárszemlélet, fordulatos és szemléletes stílus. Ld. előbb is, 
a 32, 45, 112, 120, 194. lap jegyz. 

297. 20 jöve ell, — Másut t : jött volna ell, küldé ell. Mikes ket tőzöt t alak 
ban csak elszórtan írja az igekötőt. 

297. 23 utánnok valoi, — utódai . A TLevelekbhen is: utánna valo (79. lev.) 
és elötte valo (13. lev.), a. m. előd. 

302. 32 azal — Egyszer így, máskor: azzal. Ez utóbbi a r i tkább. 
303. 6 ahazugság nem más . . . — Gratianus nem így nyilatkozik az udvari 

bólcseségre taní tó aforizmákban. Mikes és Rákóczi inkább az ő követői ebben 
a kérdésben. Vö. TLevelek 25, 30. lev. — Ld. 822. lap jegyz. is. 

305. 11 eszközül — Előfordul: ezköszül, ezközül alakban is. Az első agyako-
ribb. 

306. 22 A tékozló fiú megtérése a középkor és a barokk nagy téméja. 
Az Epislolák szerzője is feltűnően terjedelmes magyarázatot fűzött hozzá. 
Mikes a Leveleskönyvhen hivatkozik rá (87. lev.). 

311. 3 . . . trágár. vagy bolond beszédek . . . Tisztátalanságrol valo könyvek, 
a szerelemröl valo versek, és énekek, de söt még a katzágásra valo szók is, a helyte-
len tréfák, a két értelemre valo szók, és tbbbek illyenek . . . — Ld. a 39. lapot, 
aholaz író céloz rá. Esetleg összefüggésbe hozható a janzenizmus rigorizmusá-
val és szépirodalom-ellenességével. (Ennek hatására pl. Racine élete végére a 
színházat is megtagadta.) 

314. hetfün. — Ld. a TLevelekhen is, 78. lev. 
315. 22 ennek arab leánynak historiájárol. . . arab = a rab — Az ilyen no-

vellisztikus betétszámba menő leírások érdekes részei az Epistoláknalí. 
315. 32 ahitre hini. — a hi tre hívni. 
316. 22 anyi — Máskor: anyira, annyira. Felvál tva használja. 
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317. 17 ezel — Egyszer így, máskor: ezzel. 
318. 21 alávalonak —egyszerűnek, közönségesnek. Ld. TLeveleh, 91. levél-

ben is. 
318. 27 orvos magadot gyogyütsad, — Közmondás. 
318. 31 egy proféta sem kellemetes hazájában. ? — Értelmezése hasonlít az is-

mert közmondásra: Senki sem próféta a maga hazájában. 
319. 12 lenni — Ri tkábban : leni. Hasonlóan: tenni ~ teni. 
320. 10 az ókót, melyek azokot . . . — Talán megkülönböztetésül ékezte így; 

az ókót = az okot, melyek a z o k a t . . . — Másut t : ók, okáért, okaért, okot, 
okért, okok. 

321. 5 ébben ahistoriában . . . — Az ehhez hasonló históriák és magyará-
zatok élénkítik a stílust, előadás szempontjából változatossá teszik az Epis-
tolákat. 

321. 13 tet vétkekért, — te t t , elkövetett . Másut t : tet volna, tették volna, tette, 
let volna. 

324. 13 jó neven venni —, Jó néven vesz; szólás. 
325. 9 mint a mely leg természet szerént valobb, — Idegenszerűség. 
327. 29 tuni illik. — így r i tkán írja; á l ta lában: tudni illik. 
328. 23 szán szándékal — Másut t is: szán szándékal. 
329. 7 azok aképek tsak aranybol. ezüstböl, köböl. fábol vannak tsinálva . . . 

— A templomi képeket megengedi az egyház, de azokat nem imádja. Alább 
az eretnekek ellen szól, akik azt állítják, hogy az ó törvény t i l to t ta volna 
a „kép tsinálást". Ellenreformációs célzat a kálvinista-puritán (janzenista) 
magatar tás ellen. 

329. 32 szent Ambrus, oratio. funebr: de Theod., — Szt. Ambrus: Oratio 
funebris de Theodosio. Theodosius és Ambrus „mediolánumi érsek" tórténe-
tét a Leveleskönyv 72. levelében mondja el Mikes. Ld. a 158. lap jegyz. 

332. 7 babonás hagyomásokot. — Vö. előbb a: babonaságos áitatoság kifeje-
jezést; ld. a 33, 51. lap jegyz. A felvilágosodás előjátéka a reformáció és 
ellenreformáció korában. Az egyes felekezetek egymást vádolják babonaság-
gal. 

333. 7 avak, ha vakot vezet, mind aketten averemben esnek. ? — Közmon-
dás. 

337. 28 meg gyengüllyön . . . meg alázza . . . meg gyógyittsa . . . rneg oltal-
maza . . . meg üsmértesse . . . higyenek . . . folyamodgyanak . . . el hitesse . . . 
lehesen . . . el kerülhesék . . . véhesék. — Máskor is így vál takozva: meg elöz-
hesse, vihesse, olvasák, mehesünk, lophasson, hallgassuk, ölhessen, hirdesse, ve-
szesse, veszesék, menyünk, eredhesen, szeresék, alá vessük s tb. 

340. 13 melyet ti nem tudgyátok., — Káldinál: mellyet tí nem tudtok. Vö. 
a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 

343. 33 avélek hoszas, gyakorta valo és barattságos beszélgetes igen veszedel-
mes. — Kerülni kell az asszonyokkal való beszélgetést; középkori szemlélet, 
aszketikus vonás. Vö. Mikes précieux-tréfálkozásait a nőkről a Leveleskönyv-
ben; ő a francia gálantériá. híve, nem aszkéta. Gyakorta kezd borsos témájú 
beszélgetést „nénjével" és Zsuzsival. 

346. 4 szemeket. — Káldinál : szemőket. 11 viszá — Káldinál : viszsza. 
15 bé mene susánna akerlben szokása szerént — Káldinál: bé-méne némelykor 
mint tegnap 's tegnap-előtt. 16 és meg akara mosodni, mert hévség vala., — 
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— Káldinál: és meg akara mosódni a'gyűmölchős ker tben: mer t hévség 
vala. 18 és akert ajtait zárjátokbé., — Káldinál: és a 'gyűmölchős kert aj tai t 
zárjátok-bé. 20 bé zárák — Káldinál: bé-zárlák. 22 ót ben — Káldinál : ott-ben. 

346. 27 fel fuvászkodéksusánna, — Káldinál: Felfohászkodék Susanna. 35 
felette — Káldinál : főlőtte. 347. 7 azb' szépségivel. — Káldinál: az ö szépségével. 
8 üsmerték vala — Káldinál : ismérték vala. Stb. s tb. A központozás terén 
tapasztalható eltérések is figyelemre méltók a Kálditól á tve t t szövegrészek-
ben. 

348. Magyarázat — Sorkózbe írva szorosan, nyilván utólagos beírás. 
350. 29 meg szabaditá susánnát, — Zsuzsanna és a vének részletesen magya-

rázot t históriájában a szerző erkölcsi ok ta tás t is ad. — Zsuzsánna tőrténete 
kedvenc tómája volt a reneszánsz és barokk művészetnek, különösen a festé-
szetnek. Népszerű volt az irodalomban is, a bibliai históriákban s tb . pl. Batizi 
András: Zsuzsánna. (1541..) 

352. 19 lelkek üsméretit, — lelkiismeretüket. Igy használja régiesen. 
352. 23 . . . elsöben avessen követ reája. — Szólás. 
354. gusaly vasárnapjának — MTsz Dunántúlon muta t ja ki. 
356. 19 ót — Káldinál: ot t . 24 két száz pénz árru kenyér — Káldinál: Két-

száz pénz-árra kenyér. 25 közül. — Káldinál : kozzűl. 26 it —• Káldinál: i t t . 
26 ött árpa kenyere — Káldinál: 6t árpa kenyere. 

356. 27 annyiközöt. —Káldinál : ennyiközőt t . 30 btezeren, —Káldináhőteze-
ren. 30 hálákot adot volna, — Káldinál: hálákot adot t vólna. 357. 1 hasonlo ké-
pen — Káldinál: hasonló-képpen. 

360. 12 két kurva aszonyok . . . a két aszszony — Mikes ilyen esetben álta-
lában többes számot használ, de vál takozva is írja. 

364. 20 Mit jelent az ostor . . . — Regi hagyomány a bibliai litterális és 
szimbólikus értelmének kuta tása . Minden más t jelent, mint amit közvetlenül 
mond: ez minden bibliamagyarázat elvi alapja. 

365. 2 . . . valamini a vas a kalapáts alat, — Szemléletes kifejezés. 
365. 27 a tselédes gazdáknak. — Ld. előbb is, 32, 140, 297. lap s tb . 
366. 22 bornyut — Káldi szóvegében borjút áll. Az episztolában Mikes 

borjut írt. 
374. 25 a siloé tavában. — Mikes a Siloe t avá t a TLevelekhen is említi, 

164. lev. 
378. 18 aharagosbol . . . fösvényböl. . . a kristusrol. . . nevéröl. . . attol . . . 

azoktol s tb. Mikes mindig róvid ékezettel látja el a -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, 
-től ragokat, még a Kálditól á tve t t szóvegben is. 

379. 4 párt fogot — pártfogót. 
381. 7 sunamitis — Sunamitis a. m. aluvó; vö. Káldi . 
381. 18 usorával — kamat ta l , kamatostul . 
386. 21 tanitsa, — Az egyes szám 3. személyében -it igeképzős igéket 

ilyen esetben Mikes ál talában: tisztittsa, gyógyittsa, indittson, készittsen, 
erösittse, elevenittse, taniltson, s tb. alakban írja. Elvétve kettőzés nélkül: 
szábaditsa. 

391. 14 ollyan — Máskor: olyan, oly, olyat. Váltakozva használja. 
392. 12 de mihent sugarlásit el kezdi mulatni . . . — Ez a gratia efficax 

vallására enged következtetni, amit elítél az egyház; vö. a szakasz elejót. 
392. 25 a mellyet... tsak játéknak tarttyák. — Vö. a 10. lap, tárgyas ragozás. 
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393. 12 szent Oergély . . . hom. 26. supr. Evange., — Nagy. Szt. Gergely: 
Homelia 26. supra Evangelio. Neve előbb is előfordult. 

397. 28 kelletet. . . Tcellene . . . hel — Előfordul: kell, Jceletet alakban is. 
398. melyet. siket vasárnapnak nevezik — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas 

ragozás; — siket vasárnap = fekete vasárnap; virágvasárnap előtti vasárnap; 
ilyenkor hallgatnak a harangok. 

401. lásemmi . . . semit —Váltakozvarövidenésmássalhangzó kettőzéssel. 
403. 12 a hejában valoság,. — Ld. előbb is többször. 
407. 30 elött — Máskor: elöt; ez utóbbi a gyakoribb. 
409. 17 habakuk proféta — Habakuk étekhozásáról Mikes a TLevelekben 

emlékezik meg egy jól sikerült tréfás utalással (11. lev). Természetesen előbb 
ismerte a bibliából. Az Epistoláknak. is lehetet t rögzítő vagy figyelemkeltő 
szerepe. 

413. 9 miat — Igy használja mindig kettőzós nélkül. 
415. 20 a siketröl . . . füleire süket, — Káldinál: siket. 
416. 9 a perr . . . periért. . . pere. — Másutt : árr. Az -r kettőzése. 
418. 9 vagytok — A Kálditól á tve t t szövegben: vat tok. 
418. 10 szent Agoston. tract. 48 in. st. joan — Tracta tus 48 in Sánctum 

Joannem. Neve már előbb is előfordult. 
418. 17 Az Isten tudván azt öröktöl fogvást... — Azt is tudja, kik lesznek a 

megvetettek. Ex praevisis meritis ? Ez t nem mondja ki a szóveg. 
423. 24 talám, — A Leveleskönyvben is ezt az alakot használja. 
424. 20 A valóságos penitenciatartás követelményéről ld. előbb is; össze-

kapcsolva az amour de Dieu témájával, Szt. Agostonra való hivatkozással. 
427. 16 nagyá, és nagy hirüeké lenni, — A -vá, -vé határozóragok jelölése 

általában rövid mássalhangzóval történik, de váltakozva kettőzés is előfordul: 
boldogá, nemzetté, vizé, emberré, emberé, elsöké, gyözhetetlenné, utolsokká, örökké 
stb. 

428. 20 tsak szofia beszédnek tartván — Szólás. 
428. 28 a világi hejában valoságokot, — Ld. előbb is gyakran, szinte szólás-

szerűen. 
431. 15 a melyekel. . . igasságal. . . világoságal. . . esokakal. . . azal a 

modal., — A -val, -vel határozórag írása esetében túlnyomórészt így jár el 
Mikes, r i tkán írja hosszú mássalhangzóval: szivel, szájal, szemel, élettel, dicsé-
rettel, kérdésekel, kérdésekkel, békeségel, feleletekkel, feleletekel. s tb. 

433. 1 Mit jelent . . . — Van benne némi figurizmus, de ez nem lépi túl 
a ha tá r t . — Azért utálák Jeremiást mer t igazságot monda nekik; vö. Sainte-
Beuve; Feydeau janzenista lefordította, a Port-Royal nagy kultuszban tar-
to t t a Jeremiást . Ld. 269. lapot is. 

436. 13 A kommentár eszmei tar ta lma: együgyűség, alázatosság, sze-
génység, a világi pompa nélkül való élet. 

437. 27 hozz — Tóbbszór is előfordul így, hosszú mássalhangzóval, fólös-
legesen ket tőzöt t alakban a jelentő mód, jelen idő egyes szám 3. személyében. 

439. Virág vasárnapján — Húsvétvasárnap előtti vasárnapon. 
442. 15 mi is . . . öis . . a szolgait is — Az is kötőszót gyakran írja egybe 

az előtte álló, főleg egytagú szavakkal. 
443. 17 ha Isten mi velünk. kitsoda ellenünk. — Ld. a TLevelekben is, 

(33. lev.). Rákóczinál is a Confessióban (Pál, Rom 8, 31). 
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446. 31 szenvede — tűr, megtűr. 
448. 15 az az, — azaz. 
451. 27 az ö . . . azö — Váltakozva, hol egybe, hol külön írva. 
454. 8 A rossz gazdagok gyilkosai a szegényeknek. A gazdagok kritikáját 

ld. előbb is többször. I t t keményebb a hangja. 
454. 8 Conciliumok — Conciliumokra hivatkozik, bullákra nem ! Vö. az 49. 

lap jegyz. Érdekes, hogy a magyarázatok az anyaszentegyház mellett a pápáka t 
ál talában nem emlegetik. Olyan színezete van, mintha a pápai ha ta lmat szorí-
taná hát térbe , amit a janzenisták és gallikánok gyakoroltak. Ennek az a 
hát tere, hogy a pápa és a köztük fölmerült v i tá t az összehívandó egyetemes 
zsinattól t a r to t t ák eldöntendőnek. Pápai autokrácia helyett demokratikus 
egyházat akar tak. Ami a konciliumokat illeti, erre vonatkozólag Sainte-
Beuve bőven ír. A zsinatok nagyon foglalkoztatták a janzenistákat . A pápa 
híveit már kevésbé. Megjegyzendő, hogy 1870 óta, amikor a pápai csalhatat-
lanságot kimondták, nem volt (1964-ig) egyetemes zsinat. A pápa egyedural-
kodója az egyháznak. Vö. Sainte-Beuve V, 312. Superiorité du Concile général 
sur le pape. V, 310. Appel au futur concile, amely a pápai bullával szemben 
igazságot szolgáltat majd az üldözött janzenistáknak. — Ha egy szerző gyak-
ran és csupán a zsinatokra hivatkozik: gyanús. I I I , 25 . Concile gallican. V, 
540. Projet de concile national. I, 211. Concile oecuménique au-dessus du 
pape. IV, 359. Conciles seuls juges des óvéques, etc. 

454. 32 Szt. Pál csak általában kárhoztat ja a méltat lanul áldozókat. Mikes 
szerzője rádupláz: olyan gazdagnak, aki a szegényeket nem segíti, el kell 
távoznia a szentségektől. Előbb meg kell lelkileg gyógyulnia. Ez rokon szellemű 
a janzenista ,,fréquente communion" doktrínájával. Kevesebbet áldozni és 
megjavulni! A jezsuiták a gyakori áldozás hívei voltak, hogy a híveket 
magukhoz láncolják. Egy látszólag ár tat lan vallási doktrína komoly politi-
kai és társadalmi következményekkel járt . 

458. 15 Alexandriai. szent Cyrillus, — Alexandriai Szt. Cirill görög egyház-
a tya (XV. sz.) alexandriai pátriárcha. Irodalmi működése jelentős; főtémáját 
a krisztus személyéről szóló tan fejtegetése alkotja. Dogmatikai értekezései 
mellett terjedelmes kommentárokat írt a szentírás majdnem valamennyi 
könyvéhez. Nevezetesek homíliái (homiliae diversae), köztük a húsvétiak 
(homiliae paschales). 

461. 33 avad saláta, — Az a névelőt gyakran egybeírja a következő szóval, 
tekintet nélkül a szó fajára (főnév, melléknév, számnév, kötőszó, igekötő, 
névmás). 

462. 10 Nagy előkészület a communióra. A janzenisták ezt túlzásba vitték, 
annyira, hogy hónapokig nem áldoztak. A templomok üresebbek lettek. 
Ez t a jezsuita valláspropaganda természetesen nem tűrhe t te . Anyagi követ-
kezményei mia t t sem ! Arnauld Fréquente communion-ja (1643) is indexre 
került. (Meg volt Rákóczi rodostói könyvtárában, vö. Zolnai: I. m. 1926, 
23; Minerva 1924, 84—88.) 

466. 3 nám — Káldinál: mert . Mikes a TLevelekhen is használja, 19, 87. 
lev. nám, a. m. lám; régies alak. 

466. 17 fazakas — Mikes mindig így írja a Leveleskönyvhen is. Vö. MTsz. 
Székelyes alak. — Káldinál: fazekas. 

468. 6 a templom superláttya — Káldinál: suporlát tya. Vö. MTsz. 
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471. 24 ameg romlot természetnek gyengeségire . . . —Natura lapsa. 
Janzenista téma. A szerző gyakran emlegeti. 

473. 15 ujjab — Másutt : ujjonnan. De előfordul így is: új, ujittsák, ujon-
lában, meg ujultak. 

474. 30 lélek üsméretnek furdalásábol — lelkiismeretfurdalásból. 
475. 11 tertulliánus, — Quintus Septimius Florus (kb. 160—kb. 240) latin 

egyházi író. Férfikorában té r t keresztény hitre. Egy ideig a szigorú montanis ta 
ezekta tagja let t és t ámad ta az egyházat. Amikor ezekkel is meghasonlott , 
külön montanista felekezetet alapított , a tertullianistákat, akik csak az V. 
századig ta r to t ták fenn magukat . Műveit többször kiadták. 

475. 32 füsthöz hasonlo betsületért, — Szólás. 
477. 3 avarrás nélkül valo ruha, — A varrás nélkül való köntöst Mikes 

a Leveleskönyvben is említi, 95. lev. 
480. 10 jóbján — Káldinál: jobján. Mikes gyakran írja ó-val: jóbbján, 

jóbban. 
482. 1 a világi hejában valoságot — Az előbbiekben gyakran fordult elő 

szólamszerűen; ld. a 26. lap jegyz. 
483. 25 A kegyelem mindenek fölé helyezése, janzenista színezetű. 
484. 12 unakodás — Ez a szó a Leveleskönyvben nem fordul elő. 
485. 8 akit. . . arra rendelé — Vö. a. 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
485. 13 közél — közel. A Leveleskönyvben is, 4, 5. lev. — Vö. MTsz. TJdvar-

hely megyében, Háromszóken, a moldvai csángóknál, Lozsádon (Hunyad m.) 
szokásos. 

489. Az episztola u tán Mikes nem írta ki: Magyarázat. 
489. 24 FejdélemJ — A Leveleskönyvben is legtöbbször így. 
490. 25 fejedelem — Káldi hatására a magyarázatban írja így Mikes. 
491. 6 fóg tápláltatni; — Megfigyelhető: fóg ~ fog váltakozása: fog 

lenni, fog tartani, s tb. 
492. 29 tselédes. gazda, — Ld. előbb is tóbbszór, a 32, 140. s tb . lapon. 
492. 32 A superbia ellen állandóan fölemeli szavát a szerző. 
493. 29 teremtett állatnak, — Gyakrabban írja röviden: teremtet. 
494. 17 elne — A ne tagadószót gyakran írja egybe az előtte álló, főleg 

egytagú szavakkal. 

H A R M A D I K SZAKASZ 

497. Ennek a könyvnek Táblája — A felsorolás két hasábba írva, a második 
hasáb: pünkósd után. 2. vasár. 221-gyel kezdődik. 

498. sz péter. sz. pál napján. — Péter és Pál, június 29-én. 
500. 4 akiket szerettük, — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
500. 35 hogy el hagyuk — Másutt is: hagyon. De szokottabb Mikesnél a: 

hadgyuk, hadgyon, hadgyák alak. 
502. 33 minnyájan — Másut t : minyájan alakban is. Káldi írja így, Mikes 

á tve t te a tőle való szóvegben. A magyarázatok szövegében gyakrabban: 
mindnyájan alakot használ Mikes. 
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504. 20 jövény — Káldinál: jovevény. 
505. 31 el óltván — Másutt : ólttya, bóldog, óldoza, hólt, szóllyón, óldalát. 

De írja rövid o-val is. Az előbbi esetekben nyilván az 1 nyújtó hatásával 
van dolgunk. A zárt szótag végi 1-nek nyújtó hatása a XVI . század vége 
óta érvényesült a keleti nyelvterület beszélt nyelvében is. 

506. 15 reméllyük reménség felet is, — Ld. előbb is többször, 121, 176.1. s tb . 
508. 7 dolgokot kiványuk, — Eredetileg: dolgokot szerettyüket írt. A szeret-

tyük azonban előfordul az előző sorban is. Nyilván ezért törölte i t t és í r ta 
helyet te: kiványuk. 

510. 2 Barnabás Antiochiába megy Pállal. Vö. Káldi Laistrom-át. 
513. 1 munkáji ... hely tartoji, másu t t figuráji — Ellenbenelbagyjaay'bir-

tokos személyragot rende, kereszte, kuta. 
513. 11 Évangyélium, — Mindig gy-vel, a Leveleskönyvhen is. 
517. 8 közót. — Mindig így egy t-vel, röviden. Más helyzetben általában 

ket tőzve: közöttök, közöttetek. 
520. 10 A vizpart . . . a hajó . . . a háló . . . az a sok számu hal pedig a kiket 

fogtanak, és a partra ki vonták . .. halászatkor a hálok el szakadoztak . . . — 
I t t a magyarázat a bibliai szöveg alapján a halászattal kapesolatos szókincsre 
épül. Vö. a 32, 45, 112, 120, 194, 297. lap jegyz. a bibliai szókincs és stílus 
más rétegeire vonatkozólag. 

522. 8 látz a mái letzkébe.? —Máskor: lettzkébe. A c-t jelöli tz-vel. Az első 
esetben: látsz helyett , kiejtés u tán írja: látz. Ugyanígy: tettzik. 

525. 4 az urat, a ki nem abeszédet. hanem a szivet tekénti, — A szív imádsá-
gáról ír Mikes a TLevelekhen is, pl. 206. lev. Rákóczi is hangsúlyozza a Con-
fessioban (Vallomások 405). 

525. 13 A szeretet fontossága a bána tban; amour de Dieu. 
525. 23 mondasz — Másútt : értesz. A keleti, erdélyi beszélt köznyelvben az 

-sz igerag hosszan hangzot t : mondassz, értessz; Mikes röviden írja. 
530. 18 kötelez . . . köteledzi — Másutt : kbtelezük. 
531. 17 állattyában — együttesen, együttes állapotában. 
533. 18 ameg romlot természetnek, —• Az óember megromlott természete; 

na tura lapsa. Visszatérő motívum, janzenista a t t i tűd. 
536. 14 tudnillik, — Ejtés utáni összevonás. Altalában külön írja: tudni 

illik. 
536. 32 kezkenöket — Káldinál is z-vel. 
541. 20 éll — Gyakori ez a hosszú mássalhangzóval írott alak; de írja 

röviden is: él. Másutt : öllr^öl. Igekötő: eU^~>el; vagy: jóllr^ jól. R i tkán : 
mocskáboll. 

543. 1 Az isteni kegyes pásztor és püspök. A szerző többször mond püs-
pökót, ahol pápá t is í rhatna. (Talán episzkopalista, nem-pápista fölfogású?) 

543. 24 A gonosz pásztor csak a maga hasznát keresi. Kri t ika a lelkipászto-
rokról. A jó pásztor szegóny, alázatos. A pásztorokkal szemben a janzenizmus-
nak igen magas követelménye volt. Sainte-Beuve is szól róla. 

547. 35 rom. 14. 13. i. — Helyesen: rom. 13, 4. 
552. 29 ahallásra . . . halgasuk — Másutt : halgat, hallottak. K é t magán-

hangzó között általában kettőzve, egyébkónt egy 1-lel írja. 
554. 11 utánna — Mindig így, hosszú n-nel. 
555. 29 arrol, — Másutt : arol, arra. 
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557. 3 Jcönnyen . . . könyen — Hol róviden, hol kettőzve. 
557. 34 áitatoságot? — Mindig i-vel. 
558. 16 elméjek a hejában valoságban forog, — Szólás. Mikes a Leveleskönyv-

ben is gyakran él szólásformákkal. Ld. 1. lev. összesítését. 
558. 17 fascinatio nugacitatis. sap.4-.12. —Káld i : „Mert a 'hazudozás szem-

fény-vesztése meg-homályosíttya a' jókat, és kívánságának álhatat lansága el-
fordíttya a'gonosság-nélkűl-valo elmét." 

560. 3 álhatatoságal — Másutt : álhat, áll. Általában egy 1-lel írja. 
561. 7 Epistola: esö ... esö .. . esbt — Káldinál: essó. Mikes következetesen 

kettőzés nélkül írja. Ld. az Epistolát kóvető magyarázatban is: esöt, esö. 
566. 9 reméllettek — Másutt : remélhettyük, reménleni, reménség. 
571. 22 alá valo — egyszerű, közönséges, mindennapi. 
572. 20 ugy el meg változtassa — Régies szóhasználat Mikesnél. 
573. 25 A superbia ellen. Előbb is több ízben. 
575. 21 A szegények pártfogolása állandóan visszatérő téma Mikes szerzőjé-

nél. 
580. 21 Visszatórő téma az amor Dei követelményének hangsúlyozása. 
582. 35 gyükere — A Levelesköny vhen is így, 105. lev. Vö. NySz. 
584. 4 szállani — Másutt: szállana, szálván, száld meg. 
585. 6 tselekeszik, — Mindig ilyen alakban, elvétve: tselekszik. 
587. 1 Adám vótkét és Adám almáját a Leveleskönyvhen is emlegeti Mikes 

(15, 54. lev.). — Rákóczi hosszú elmólkedést írt erről a témáról a Confessióban: 
De mysterio reparationis na turae humanae per Adam corruptae c. részben. 

588. 19 sicut modo geniti infantes 1 petr. 2. 2. — „mint a 'most szűletett 
gyermekek" (Káldi). 

589. 5 igaságért — A kéziratban: az igazságért, és az igaságért. Igy ismé-
telve, közvetlenül egymás u tán . Váltakozva írja: igasság, igazság, igaságra. 

589. 14 másut — Máskor: másutt. 
592. 6 közél valo — Káldinál: kőzel-valo; Mikes mindig é-vel írja. 
594. 4 Homályos fejtegetés az emberi szabadakarat és az isteni akarat , 

a natura lapsa és a kegyelem szerepéről. Kiesengése: a szabadakarat és az 
órdemszerzós tagadása, a gratia gratui ta janzenista szellemű hangsúlyozása. 
A gratia efficax és a delectatio vitrix elmólete. Ld. előbb is. 

594. 23 A kegyelem munkálkodása. Ismét a gratia efficax, az önmagában 
hatékony, emberi közreműködés nélkül kényszerítő kegyelem elmélete. 

599. 8 vétkes örömet — Eredetileg: tsalárdot írt, de ezt á thúzta , mivel: 
tsalárd békeséget — írt közvetlenül előtte. 

601. 13 a melyet okozák — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
604. 6 alat. — Mindig így egy t-vel, röviden írva. 
605. 31 okosab . . . aleg kiseb . . . leg inkáb . . . jóbjára — Ld. még a mellók-

név fokozására: legg fövebb, leg fövebb, leg f'óveb, leg keserveseb, leg nagyob, 
leg nemesebb, értelmesebb, jobján, jóbb, leg kisebben, leg keserüeb, jobban, legg 
jóbb. A kettőzés nélküli írásmód gyakoribb. 

612. 33 olyan . . . illyen —Másut t : ilyen,ollyan. Váltakozva írja röviden és 
kettőzve. 

613. 15 Ismét a többször említet t tétel: nem a büntetéstől való félelem, ha-
nem csak az ő szeretotéért! Amour de Dieu. 

616. 24 ezék aszok — a szók. 
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616. 31 aki más vakot vezetvén . . . —Vak vezet világtalant. Közmondás. Elő-
fordul Máté evangéliumában is: „ . . . a 'vak pedigha vakot vezet, mind ketten 
a 'veremben esnek" (Math 15, 14). — Háromszéken is ismert: Vak vezet világ-
talant . (Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye. Szerk. 
és a bevezetőt í r ta Faragó József. Marosvásárhely 1958, Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó, 500. 1.) — Vö. még Tóth Béla: Szájrul szájra. A 
magyarság szálló igéi. Gyűjtöt te és magyarázta — Athenaeum, Bp. 
1895, 361. 1. 

617. 10 . . . a miénkben meg nem láttyuk agerendát ? — Közmondás. Szintén 
Máténál olvasható: „Mit látod pedig a'szálkét az atyád-fia szemében; és 
a 'gerendát a ' te szemedben nem látod ?" (Matli 7,3) — Az imént idézett három-
széki gyűjteményben: Keresi más szemében a szálkát, nem látja ma-
gáéban a gerendát. (Konsza: i. m. 493. 1.) — Vö. Tóth Béla: i. m. 
359. 1. — Mikes gyakran él közmondásokkal Leveleskönyvéhen is, Id. o t t 
a 6. lev. jegyz. 

618. 12 Akik méltat lanul kommunikálnak = áldoznak; vö. föntebb, 
Sainte-Beuve V, 9. — Visszatérő szociális mot ívum: akik a szegényeket 
nem segítik tehetségük szerint; akik haszontalan kóltségeket tésznek, amidőn 
másoknak kenyerük sincsen, és nyomorúságban vannak ! 

623. 23 amely . . . mely . . . a melyel. — Másutt : a mellyet, a mely, a melyekel. 
Váltakozva használja. 

627. 35 . . . mint sem a gazdagoké. —- A gazdagok kritikája, Id. előbb is. 
633. 16 az ákolyban vigye, — Előbb már akol formában is előfordult. — 

akolyban: -ban, -ba helyett . 
634. 20 ki kel tisztittani a templomokbol., a klastromokbol. a botránkoztatá-

sokot, és rendeletlenségeket. Egyházkri t ika ! 
635. 13 ami szenvedésink könnyek, és keveset tartok. — könnyűek, rövid 

ideig tar tók. 
636. 29 örökösbn — Másutt : különösbn, bövölködö, tsötörtökön, különösök, 

ördögököt, öltözbt (öltözet) s tb. Hasonulásos, illeszkedéses ö-zós. Egyébként 
Mikes irásmódja nem ö-ző. Megfigyelhető, hogy a Káldi szövegében lévő ö-ző 
alakokat átírja: pl. Káldinál: űdvőzitö; Mikesnél: üdvezitö. Káldinál: röpöse; 
Mikesnél: repese. Néhány esetben a Kálditól vet t episztola- és evangélium-
szövegben Mikes is megőrzi az ö-ző formát. Egytagú szavakban, pl. lött, 
löttek ~ lettek, lön. 

639. 4 avaloságos keresztyének, tartoznak is el vonni némelykor egy ideig 
magokot . . . Vö. Arnauld, Fróquente communion (1643). 

640. 36 aban . . . abban — így, vál takozva írja rövid és kettős hangzóval. 
641. 20 avilági hejábanvaloságoktol, — Ld. előbb is tóbbször. 
643. 9 az elsö keresztyénekröl, — Az első keresztények dicsórete. A szerző 

többször hivatkozik az őskeresztény időszakra. A XVII . században köteteket 
í r tak róla. Mikes is fordított egy ilyen történeti-néprajzi jellegű munká t Fleury-
től. A janzenisták az első keresztények szegénységét és jámborságát szem-
beállí tották az egyház új pompájával, bűnös gazdagságával és világi hatal-
masságával. — A látszólag jámbor szöveg gyakran hivatkozik az első keresz-
tényekre, ami lázadó a t t i tűdre vall. Különösen az apostolok szegénységét 
hangsúlyozza. 

646. 23 ahoz — Csaknem kivétel nélkül így, a h kettőzése nélkül. 
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647. 7 leg Tceserüeb —Vö. a TLeveleJcben: szomoruabb (89. lev) és régiebb 
(71. lev.). Példa arra, hogy a magánhangzóra végződő melléknevek a foko-
záskor megtürték a kötőhangzót. 

647. 28 szán szandékal — Másutt : szánszándékal. így , kiejtés u tán 
írva, a t-t elnyeli. — Hasonlóképpen: lankadságot, mongya, hagyon, 
böjben, azér, tuni (tudni), lekünket, gyüjsd (j be tű t utólag szúrta be, 
eredetileg: gyüsd volt). Ilyen példák csak szórványosan fordulnak 
elő. 

649. 11 vétt, — A hosszú mássalhangzó éppúgy fölösleges i t t , mint az előbbi 
esetekben: éll, hozz, ádd, öll s tb. Jelentő mód jelen idő egyes szám 3. személy. 

651. 14 a ki is mint egy sas, nagy magosan repül, és a napban néz, •— Szemlé-
letes st í lus! 

653. 7 it — Másutt : itt. Vö. ót, ótt. Felváltva írja rövid és hosszú mással-
hangzóval. 

653. 31 áldya — A szokás szerinti: áldgya helyett , szinte egyetlen példa-
ként az egész kéziratban; előbb egyszer adya vö. 245. szöveg jegyz. 

655. 5 alamisnát — Máskor: visgálom, sák, sido, senge, Ersébet, soldosok, 
soldgya — s—zs helyett . 

657. 14 kik a keskeny uton járnak. ? — A keskeny út jelentése: szigorú, 
rigorista élet. Ellentéte a bársonyos ú t : chemin de velours; erről í r tak a 
modern janzenisták. Valóságos megtérés kell; ez a gondolat végigvonul a 
könyvön. 

664. 2 doktor — I t t írástudó, h i t tudós . 
664. 25 Adám vétke. Ld. előbb is, 585. lap jegyz. Az Adám vétkével 

kapcsolatos témakör központi helyet foglal el a janzenista teológiában. 
666. 12 aszél ahová akarja ót fuj. — Szólás. 
667. 3 könnyué tévén — könnyűvé. 
667. 25 Azt akarja, — ti. mondani. 
669. 76 hordozni kel a keresztet. — Vö. előbb is, 77, 150. s tb. lap. 
671. 13 predikálani — Másutt : predikálni, predikállot, predikállák, predi-

kálottál. 
671. 34 apublikánusoknak, •— vámosoknak, bérlőknek. 
675. 12 aruhádot — Káldinál: ruházatodat . 
678. 21 kolttsait, — Káldinál: kúlchait. Mikesnél: meg kötösz — Káldinál: 

meg-kőtőzsz. Mikesnél: megoldasz — Káldinál: meg-óldozsz. — Mikes a 
a kulcsot, mindig kolcsnak írja a Leveleskönyvhen is, 182. lev.; kolcsár 74. 
lev. Székelyes alak. 

680. 33 mostanában is üldözi, a szakadásokal. eretnekségekel . . . — A 
szerző i t t nyilván a reformációra utal. Magyarázatainak ellenreformációs 
célzata is van. 

682. 5 Az élet szabályozói a szerző szerint: Evangélium, Conciliumok, 
Szentatyák. Renitens álláspontra vall, hogy a pápai bullákat i t t sem említi. 
Ld. előbb is. 

682. Sarlos Boldog Aszszony napján — Július 2-án (Visitatio b. Mariae 
virginis). 

683. 8 fige fa, — Káldinál: fűge-fa. 
683. 21 Nyssai szent Qergely — Göróg egyházatya (371—kb. 394),Nyssaban 

püspök. Munkásságát a hi t t i tkok fejtegetésére igyekezett fordítani. Összes 
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művei még a XVII . sz-ban megjelentek. Ő is a négy nagy keleti egyházatya 
közé tartozik. 

685. 1 Mit jelent atavasz . . . a zápor esö . . . avirágok, és gyümöltsök . . . 
a gérlitze. szava hallatot, ami földünkben . . . virágozo szöllök . . . — Mikes 
szerzője szemléletes, kónnyed, jó stílussal ós nagy erudicióval dolgozik. 

685. 30 és ate ortzád ollyan ékes, hogy boldogok kik anyoknak üsmérhetnek. 
és gyönyörködni fognak szépségedben . . . — Mikes látszólag törekszik arra, 
hogy a szerző szép stílusát élethűen adja vissza. Erre vonatkozólag ld. a lap-
alji szövegjegyzeteket; a stilisztikai értékű javításokat . 

687. 14 I t t a szerző a művelt társalkodásra oktat . 
687. 30 hadd — Klőfordul rövid mássalhangzóval is: had. 

N E G Y E D I K SZAKASZ 

691. Ennek akönyvnek Táblája — A felsorolás két hasábba írva, a második 
hasáb: pünkösd után valo utolso va 233-m.al kezdődik. 

szent lörintz — Lőrine napja augusztus 10. 
Nagy Boldog Aszszony — Nagyboldogasszony augusztus 15. 
kis Aszszony. — Kisasszony (Kisboldogasszony) napja szeptember 8. 

692. szent Mihály — Mihály napja szeptember 29. 
Minden szentek, — Mindenszentek, november 1. 
A halottak napján — Halot tak napja november 2. 
szent Márton — Márton napja november 11. 

694. 6 el temettettünk . . . szállot . . . jöt ki . . . jelentette . . . meritették 
. . .fel támadot . . . bé oltattunk . . . oltatott . . . fel feszitetet . . . . ateremtet 

állatot . . . feszitette, — Másutt : szolhatot, teremtett állat, meg romlot, feslet, 
elvesztet, predikálottál, predikállot, keletet, tette, tet volna, let volna, beszéllet, 
hivut, szenteltetett. Váltakozva írja a múl t idő jelét és a múl t idejű melléknévi 
igenév képzőjét magánhangzó u tán röviden és hosszan. A kettőzés ál talában 
két magánhangzó közötti helyzetben figyelhető meg. Egyébként gyakrabban 
írja egy t-vel. 

697. 15 el fogyatkozának . . . el vesztik . . . fel indittya . . . meg térésre . . . 
el fogyatkoznak . . . meg bizonyittyák . . . meg segittse . . . meg szaporitásának . . . 
el fogyhatatlan . . . meg szaporittya . . . ki osztogatása . . . ki osztogatá s tb . 
Az igekötőket még az igéből képzett névszók esetében is különírja. Egybeírás 
csak elvétve fordul elő. A Káldinál kótőjellel írt alakokat Mikes kötőjel 
nélkül külön írja. 

700. 14 mihent — Előfordul így is: mihelt. 
703. 6 kik eretnekségeket kezdenek . . . szines igazságal, és reformálásal . . . 

— Ellenreformációs célzat. 
703. 9 akülsb' áitatoságalá rejtik magokot... — Rigorizmus. Alább szó laha-

mis igazgatókról, akik azzal á l ta tnak, hogy „szélesebb ú ton" islehet üdvözülni. 
Nincs igazuk azoknak, akik szerint nem kell nohéznek magyarázni a tökéletes-
séghez vezető uta t . Ez a laxizmus, amire burkoltan utal a szerző; ezzel szem-
ben a „szoros kapu"- t hangsiilyozza: Peti t nombre des élus. Kevesen vannak, 
akik üdvözülnok; ez is janzenista téma. A szerző bírálata a jezsuitákra is 
vonatkozik, akik a meggazdagodásra, a másokon való uralkodásra igyekeznek, 
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s a nagy renden lévöknek és agazdagoknak, kedveket keresik . . . ! Vö. a szerző 
szegény-kultuszát és a gazdagok bírálatát . — A janzenisták, akik fölléptek a 
katolikus egyház hierarchiája, papjainak világi élete ellen és szigorú, jámbor 
életre törekedtek, élesen bírálták a jezsuiták világi szokásait és hatalmi 
törekvéseit. A jezsuiták és a janzenisták közt a XVII . sz. második felében föl-
lángolt a harc, és a pápa is a janzenisták ellen fordult. 

704. 8 succesiojok — successio apostolica. Ez nincs meg a protestánsoknál. 
707. 28 soha az ember nem szabadgyab . . . — Ez a gratia efficax és a 

delectatio vitrix elmélete. A cooperatiot nem tagadja, de okoskodása janze-
nista szellemű. — A szabadság nem elegendő ahhoz, hogy jót cselekedhessék. 
Ez volt a pelagiánusok tóvedóse, akik ellen Szt. Agoston írt. A janzenisták is 
Pelagius-ellenesek. Mikes eredetijének szélső janzenista tétele, hogy az akara t 
annyira megromlott, hogy a jót még nem is akarhat ja ! („Nálam nélkül 
semmit nem cselekedhettek".) 

709. 15 mint arabok, — mint a rabok. 
712. 3 A gazdag csak sáfárja a vagyonnak; a gazdag csak úgy üdvözül, 

ha a szegényt segíti. A szociális eszmék mellett jellegzetes fölfogás az osztály-
különbségek szentesítése (a gazdag és a szegény összetalálkoztak, egyik á 
másik nélkül nem lehet, a gazdag tartozik a szegényt segíteni, a szegény pedig 
a gazdagért imádkozni; a gazdag istene a szegénynek). Ez a vallásos ideoló-
gia szentesiti a feudális és kapitálista társadalomban az ember ember által 
való kizsákmányolását, osztálybékére taní t a parasztmozgalmak és forradalmi 
megmozdulások ideológiája ellen. Ld. 55, 290. lap jegyz. is. — Az eretnekmoz-
galmak és a reformáció szociális eszméi a biblia szegénységet hirdető és a 
gazdagokat kárhoztató passzusaiból is táplálkoztak. A valdensek (XII . sz.) 
apostoli szegénységet hirdettek; az albigensek ( X I I — X I I I . sz.) már fölléptek 
a pápa világi hatalma, az egyházi hierarchia és a fényűzés ellen; a kelyhesek 
(a huszita mozgalom mérsékelt szárnya) követeléseiket egy cseh nemzeti egy-
ház alapítására és az egyházi birtokok szekularizálására korlátozták; a 
tábori ták (a husziták balszárnya, XV. sz.) az egyházi és világi hierárchia 
eltörlését, vagyonegyenlőséget és nemzeti függetlenséget követeltek; a lol-
lardok (XIV. sz.) vallási szektája pedig az őskeresztény testvériséget és 
egyenlőséget hi rdet te ; Münzer Tamás (kb. 1490 —1525) német prédikátor, a 
reformáció és a parasztháború egyik legradikálisabb vezetője teljes vagyon-
közösséget követelt. Ér the tő , hogy az eretnekmozgalmakat az egyházi és világi 
hata lmak kegyetlenül üldözték.— A bibliamagyarázat arra is szolgált az egyház 
kezében, hogy az elégedetlenkedőket fékentartsa, a merószebbeket eretneknek 
bélyegezze. A janzenizmus is erre a sorsra jutot t . 

716. 15 apapságot kivánni ahaszonért, — A szerző gyakran tesz egyház-
kritikai megjegyzéseket. 

717. 13 a meg botsánat, — Ma: megbocsátás. 
717. 33 Aki titeket vett meg, engemet vett meg. — vet meg, megvet, jelentő 

mód jelen idő egyes szám 3. sz. 
718. 30 Innocent. 1. — Szent I. Ince pápa (402—417), jelentős egyházszer-

vezői tevékenységet fejtett ki, megújította a papok házasságát tiltó egyházi 
törvényt . 

720. 2 avigasságban — A második g — k-ból, vigassákbanhó\ javí tva. 
Néhány ilyen eset megfigyelliető a kéziratban, de közel sem annyi, min t a 
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Leveleskönyv kéziratának 1740 előtti részében. Az Epistolákban csak a g ~ k 
zöngés-zöngétlen mássalhangzópár változata fordul elő, a Leveleskönyvben 
más, v ~ f, b ~ p s tb . mássalhangzópárok is. Az ilyen ejtés u tán írt szavak-
ban Mikes — úgy látszik — mindjárt javí to t t : valameddi(k)g, okosá<k)g; 
va<g)kságában, boszonkodé<(g)>k. — Néhányszor javítás nélkül hagyta : 
menyegben, negyedig, gyermegségben; pedik. 

721. 5 szenttyeb — Előbb: szabadgyab — Szokatlan Mikesnél. 
721. 12 Az egyházi szolgák ellen; egyházkritika. 
723. 2 egy jupiternek, egy junonak, egy vénusnak képek eleiben . . . ki 

ki istent tsinál magának . . . hamis isteneket . . . azért is imádtatták aházaság 
törö, tolvaj, boszu álló otsmány isteneket . . . — A pogányság ostorozása szenve-
délyessé teszi a szerző stílusát, céloz az új pogányságra is. 

724. 13 Az egyház guberniumja: apostoli, püspöki, papi diaconusi szolgá-
latok. Fontos vonás, hogy a pápá t i t t sem említi. A gallikánok és a janzenisták 
nemcsak a püspökök egyenrangúságát, hanem az apostolok egyenrangúságát 
is hangoztat ták. Fontos, a pápai egyeduralom korlátozását célzó egyházpoli-
tikai nyilatkozat. A szerző óvatos, nyil tan sehol sem szól a pápa ellen, de 
a pápai hatalomról sem. 

730. 14 a mi idönkigg, — Az ilyen kettőzés igen ri tka. 
730. 22 meg halyon . . . el töröllye . . . felyül haladgya . . . bizonyittya . . . 

visellye . . . mondgya . . . ditsekedgyűnk . . . s tb . — Másutt : kivánnya s tb. 
Ha a -t, -d, -gy, -n, -ny, -1 végű igékhez a jelentő mód jelen idejének tárgyas 
ragozású forméiban j-vel kezdődő igei személyrag, és a felszólító módban j 
jel járul, a mai helyesírás mind az ige végső mássalhangzóját, mind pedig a 
rag kezdő j hangját , ill. a j módjelet változatlanul kiírja. Mikes ilyen esetben 
használja a fönti alakokat. Később az ipszilonista helyesírás is ezt az alakot 
használta. 

733. 4 fuhászkodék . . . fohászkodék — Igy egymásután. 
735. 12 szent Celestinus pápa — Celestin öt pápa neve, kettő szent közülük. 

Aze'ső (megh. 432.) I. Bonifac utóda, az afrikai egyház alat ta ismét elszakadt 
a római egyháztól. — Az ötödik: (Morne Péter megh. 1296) egyszerű, remete-
életű aszkéta. Hosszas vonakodás u tán vállalta el a versengő bíbornokok által 
neki felkínált és ráerőszakolt méltóságot s még abban az évben le is mondot t 
róla. Jelentősebb irodalmi munkássága neki sincsen. 

738. 8 kénszeritté . . . reménlünk — E szavakat eddig minden alakban így 
n-nek irta. Hasonlóképen: hunni, bé hunnák, szalma szálni; szóvégen: alatson, 
tudomán. Váltakozva: fénlik, fénylik, fényes, hánni, hánt, hánnya. Egyébként 
a palatális orrhangú ny helyett mássalhangzó előtt csak r i tkán található n. 
Egy esetben gy helyet t is n-t használ: mindenikünknek. Előfordulnak olyan 
szavak is, amelyeket viszont n helyett ny-nyel ír: oroszlány, idekenységel; 
tanyitani, tanyit, de tanú, tanitás. 

739. 12 Ádám vétke, — Lásd előbb is; janzenista frazeológia. 
742. 32 árra, — Többször is kettőzve írja, ára helyett . 
745. 7 Ezek atiz poklos férfiak — Többes szám egyes helyett . l lyen ese-

tekben egyes számot jóval r i tkábban használ, mint többes számot. 
746. 18 poklosokot.. . szándekunkot. . . hálákot. . . hajlandoságunkot — Bir-

tokos személyragok utáni , tárgyrag előtti o-zás; jellemző Mikes írásmódjára. 
Erdólyi, székelyes vonás. 
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746. 27 t'úbbet . . . atöbbit . . . a töb . . . több . . . — Másutt : a töbit s tb. I t t is 
váltakozva használ hosszú mássalhangzó helyett rövidet. 

749. 33 segittségét, — Másutt : kéltség, baráttság, setéttség, szenttség, kereszttség, 
költlség, mulattság, nemzettségit, siettség, üsmérettség s tb. Rendszerint rövid 
hangok után, ill. amikor a -ság, -ség képző t u tán következik. 

750. 3 tarttsa meg, — Másutt : tanittsa, tisztittsa, gyógyittsa, indittson, ké-
szittsen, erösittse, elevenittse, fojltsák, ejttse, tarttsák, tölttsük, felejttsék, irttsák, 
válttsa, keltsegteté s tb. A kettőzós rendszerint -it igeképző, ál talában rövidhan-
gok u tán figyelhető meg. Elvétve: tanitsa, szabaditsa. 

752. 20 közelit . . . gyógyithaták . . .kénszeritti .. .gyogyithasa . . .tériteni . . . 
meg szábadithatták . . . següené — Másutt : közelitünk, közelittünk, meritti, elide-
geniti, inditatnak, tsendesitti, segitti, szégyenitetik s tb. Az -it igeképző esetében 
váltakozva használ rövid és hosszú mássalhangzót; az i mindig rövid. 

754. 18 hamiságodban . . . hamiságot — Káldinál: hamisságodban, hamis-
ságot. Az -s végű melléknevekhez járuló -ság, -ség képző esetében Mikes 
túlnyomórészt röviden írja: hamiság, igaság, okoság, áitatoság. 

756. 27 teremptsenek, — Az -mpt kapcsolat a régi nyelvben nem r i tka. 
A leremt alak Mikesnél gyakoribb, mint a terempt. 

758. 20 hivatallyokot . . . uttyában — Másutt : akarattya, gondgya, attya. 
Ha a -t, -ty, -d, -gy, -n, -ny, -1 végű nóvszókhoz j-vel kezdődő birtokos szemóly-
rag járul, a kiejtésben összeolvadás keletkezik. Mikes az ilyen alakokat fone-
tikusan írja le. Ilyen írásmódot Iiasznált később az ipszilonistának nevezett 
helyesírás is. 

760. 12 a ki . . . a melyel . . . a mi . . . aki . . . a mellyet . . . — A vonatkozó 
névmásokat hol külön, hol pedig egybeírja: aki, amely, ami, a ki, a mely, a 
mi. 

762. 3 a melyet hordozhalták, — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
763. 30 ami Isteni szeretet . . . az Attyának . . . szenttséges Embersége . . . 

szent Léleknek . . . az Apostol — Másutt : örökös Biránk, az Ur, az Isten Fia, 
az ö Malasztit, akaratsoni Innepekre, Szent Nevednek, az örök Boldogságra, 
az ö Nagyságában és ditsöségében, ilyen Directorok, az Evangyélium, az ö Ditsö-
ségére, a kristus Jésus, Kristus jésus s tb . A barokk kor latinos-patétikus ízlé-
séhez hasonlóan kiemeli az egyes szavak, fogalmak jelentőségét azzal, hogy 
első hangjukat nagybetűvel jelöli; föltehetőleg a forrásszöveg alapján. 

764. 22 szölöjében . . . szöllb' mivesnek, — Káldinál: szölö. 25 keresni — 
Káldiná!: keresvén. 

764. 28 meg ganéjozam, — Káldinál: meg-ganejozzam. 
765. 2 ditsöitli — Káldinál: dichőíti. 
765. 3 gyogyitot volna — Káldinál: gyógyított vólna. 
765. 5 jöjjetek . . .gyogyitassatok, meg, — Káldinál: jöjetek . . . gyógyíttas-

satok meg. 
765. 17 atselédes gazda — Ld. előbb is többször. 
767. 6 szerént — Mikes mindenüt t ezt az alakot írja. Káldi is. 
767. 8 egy másal — Káldinál: egy-mással. 
767. 12 öszve — Mikes ezt az alakot csak a Kálditól á tve t t szövegben 

liasználja, egyébként mindig: esze alakot ír. 
767. 14 gyilkosságok . . . kegyeség . . . mérlékleteség, — Káldinál: mindig 

kettőzve: gyilkosságok, kegyesség, mértékletesség. 
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768. 11 de imitatione Christi. —Már előbb is szólt róla, vö. a 28. lapot, 
ahol hivatkozik Kempis munkájára. Megjegyzendő, hogy a janzenisták erősen 
kult iválták, fordították az Imitatiót. Erről Sainte-Beuve sokat ír. L 'ame et 
régle de Por t -Royal ; Saci, Du Guet, Pontcháteau az Imitat io kultuszának 
szerzői. Vö. Zolnai: I. m. Minerva 1924, 79—81. 

771. 23 jókk . . . jók — Ri tka a többes szám k jelének kettőzése. 
772. 35 hoszaságát, — Másutt : hoszu. Csak a Kálditól vet t szövegben írja: 

7tosz«z«nak. 
773. 6 ki merne az ö rendelése ellen zugolodni. — Vannak gondolatok, amelyek 

végig húzódnak a könyvön. Ez az egyik állandóan hangsúlyozott főgondolat. 
Nem a szokványos, hanem határozot t , erőteljes formában emeli ki, mint a 
magyarázatok lényegét. Nem más ez, mint a predestinációs gondolat közóp-
pontba állitása. 

773. 17 amezeililiumokhoz,—Káldi: liliom-otír. Azégi madarak és amezei 
liliom mot ívumát Mikes 1760 március 25-én kelt misszilis levelóben idózi 
föl. Nincs egy talpalatnyi földje sem, de a gondviselés ,,az Isten ő Szent Felsége 
engemet még ugy ta r to t mint az égi madarat, a'kinek se az ekére, se a'Sarlora 
nem volt gondom. A' ruházatom ugy volt valamint a' mezei liliomnak, a'ki 
nem fon, még is drága materia a' kőntőse" (a misszilis levél csak másolatban 
marad t fenn; a másolatban: liliom). 

776. 26 terhét . . . gyengeségit. . . torvényit — Az egyes szám 3. sz. birtokos 
személyragban megfigyelhető az é ~ i hangviszony, az é ~ i váltakozása. 
Másutt : kötelét, beszédét, bölcseségét, üdveségire, üdvöségére, szivit, elméjit, 
fülét, kezét, kezit stb. 

777. 4 szereteteket, — Másutt : kötelességekel, tselekedetekböl, eszekbe, babo-
naságok; tóbbes szám 3. sz. birtokos személyrag. 

777. 10 kik az ö valoságos tanitványi. — Másutt : tselekedetit, tselekedeteit, 
tanitvánnyi, sáfári s tb . A több birtok jelölése gyakran i-vel történik. 

779. 25 atanitványi, — Kéldi is ezt az alakot használja; a. m. tanítványai . 
Alább, 780. 3 az ö népit — Káldi : népót ír. 

781. 36 szószatot — Hasonlóképpen: hosz ki, ezkösz, vagy kezkenö, el fogyazt-
tya. Alább: szózattyát. 

782. 18 a kit vitté.k már temetni. — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
788. 28 ne keresük . . . meg alázzuk . . . kövesük . .. érezük . . . hogy meg 

alázák — Másutt is váltakozva írja, gyakoribb a rövid mássalhangzós alak. 
790. 2 keresztyének . . .keresztyeni . . .keresztyén — Az Epistolák kézirata-

ban mindig így, ty-vel; megjegyzendő, hogy a Leveleskönyvben kezdetben 
t-vel, később túlnyomórészt ty-vel írja. — Vö. MNy 1934, 65—68 és 193—200. 

791. 23 Az első keresztények dicsérete. Ld. előbb is. Az első keresztények 
jámborabbak voltak, nem volt köztük irigység, háborúság, egyenetlenség, 
mer t ellene mondot tak az emberi haszonkeresésnek. — Az őskereszténységre 
vonatkozólag lásd Engels: Az őskereszténység történetéhez c. írását, Marx — 
Engels, A vallásról. Kossuth kiadó, Bp. 1961, 250—273. 

793. 29 tzéllya — A c hang jele az Epistolák kéziratában mindig: tz. 
794. 37 ez az élet tsak utozás, mindenkor járnunk kel . . . — Másutt : az 

ember a földön idegen és utozó. Ez a gyakran említett mot ívum a Leveleskönyv-
ben is föl-föltűnik: az ember e világon csak idegen és utonjáró, szarándok; 
földi szarándokság, bujdosás, 74, 85, 89 stb. lev. 
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797. 1 olclat.. . arnái lettzkébe ? — leckében; -ba, -be tóbbszór áll -ban, -ben 
helyett . A fordított jára gyakrabban van példa. Vö. 59. lap jegyz. 

798. 23 szol. — Káldinál : szóll? 
799. 2 feküt vala — Kéldinál : fekütt vala. 
799. 3 mindnyájan —• Káldinál: minnyájan. 
799. 4 tsudákot — Káldinál : chodákat. 
803. 8 aki mind addig neveli azt a tüzet, — növeli, táplálja. 
803. 27 lett — Káldinál . lőt t . 
805. 2 vespasianus. és Titus császarok alat, — Vespasianus római császár 

fia, Titus, i. sz. 69-ben légióival körülzárta Jeruzsálemet, és 70-ben bevette 
s lerombolta a várost. Jeruzsálem pusztvilásáról Mikes részletesebben szól 
a Leveleskönyvhen (201. lev.). 

806. 12 gyümöltsöt teremt, — A régi nyelvben teremt annyit is te t t , mint 
terem. A TLevelekhen is, 23. lev. Vö. NySz. 

808. 6 soltarokal. és ditséretekel, és lelki énekekkel, — Az előbbiekben föl-
sorolt és ká rhoz ta to t t világi, szerelmes, mulató énekekkel szemben ezek ének-
lésére buzdít . 

808. 13 atört, — a tőrt . 
809. 35 A t isztátalan világi énekek kárhoztatása. Ezek az ördögi énekek 

az elmét bolondsággal töltik meg, a szívet megrontják stb. Vö. föntebb: 
az éneklés Angyali hivatal. Ld. a 39, 311. lap jegyz. 

812. 26 Az a tyák felelősségéről gyermekeik nevelésében. TLevelekhen 
is, 27, 62. lev, 

813. 8 a fejedelmek, — I t t a Kálditól á tve t t episztola szövegében Mikes 
is a fejedelem alakot használja, a magyarázatokban pedig: fejdelem formában 
írja, min t a Leveleskönyvhen. 

815. 4 [108b:] Évangyélium. [108a: üres] Ld. a 269. sz. lapalji szövegjegyzetet. 
817. 29 egyikét a szolga társai közül. — Idegenszerűség (l'üh de ses . . .) 

a fordításban. Helyesebben: egyik szolgatársát. 
817. 37 millium — Vagyis: millió, milliom. A Leveleskönyvhen is: millium, 

56. lev. 
818. 1 fellyeb — Az 1 és j kapcsolat lly-lyel, ill. ly-lyel való jelólésére más 

példák: tellyes, élyünk, valyon, kely fel, világosuly meg stb. 
818. 15 fellyül — felül vagy fölül. Az 1 helyetti ly-ezésre más példák: 

felyül, szélyes, tolyongá (Káldinál is), akolyban, melyét, felyhö (Káldinál is). El-
lenben 1-ező alak is előfordul elvétve: viszálkodás, mihelt v. mihent, jászol-
ban, de jászolyban is. 

820. 5 akristus . . . szent pál . . . szent János . . . az Istentöl . . . az Apostol 
— Másut t : juda városában és Judeaban, Apollo, jupiter, juno, venus, a Diaconus, 
az Isteni békeség, a kristus Jésus, és Szent pál, sz. Pál, sz. Jakab, vespasianus 
és Titus, thomas kempis, szent prosperas, habakuk s tb . A nagybetűk használa-
tában a szokásostól abban tér el, hogy tulajdonneveket, személy- és városne-
veket vál takozva ír kis és nagybetűvel; egyes kiemelésre szánt közneveket, 
fogalmakat pedig nagybetűvel lát el. Vö. 763. lap jegyz. 

822. 7 Császárnak, — C javí tva t-ből. A császár szót Mikes többnyire 
nagybetűvel és mindig cs-vel írja. Káldi: Cliászár. A cs jelölésében Mikes 
a ts í rásmódra törekszik: néhány esetben pl. szabaditsa, tsalhat, böltseségit 
írásakor a t be tű t c-ből javí tot ta , ld. a szövegjegyzeteket. Nóhány szó eseté-

971 



ben a ts, cs jelölést felváltva alkalmazza: alatson ~ alacson, nintsen^nincsen, 
motskos^ mocskos, mocskáboll; bölcs, bölcseségét ~ böltseknek (r i tkábban), 
gyümölcsei ~ gyümölts (az utóbbi elszórtan); gyermekecskét, trécselést, incsel-
kedésére, ijedcségben, kicsodák, parancsolattyábol, erkölcsüekel s tb . esetekben 
csaknem kizárólag cs-vel. De tsak mindig így. 

822. 30 a szükség nem hoza hogy szollyanak. — ti. az igazságról; ilyenkor 
el leliet hallgatni, de hazudni ekkor sem szabad — tariítja a szerző. Vö. a 
Leveleskönyv egy helyét, ahol Mikes ezt a hazugságra transzponálja, mondván: 
mely sokszor kel olyat mondani azembernek amelyet maga sem hiszen. (25. lev.), 
nem örömest hazudnék. a szükség sem hoza magával. (30. lev.). Rákóczi is hason-
lókóppen vélekedik a Vallomások (379 — 82) 1719 novemberében kezdett feje-
zetében. Ld. a 302. lap jegyz. is. 

828. 1 alá valo dolgok — egyszerű, hétköznapi dolgok. 
828. 13 Eusébius irja — Három ilyen nevűt ta r tanak számon. Az egyik 

emesai püspök (II I . sz. vógón), kiváló szónok és vitázó író volt. Műveit E. 
Emiseni quae supersunt opuscula graeca c. adták ki (1829). — Nikodemiai 
(megh. 341.) püspök, jeles ókesszóló; az arianusokat védelmébe vette, ezért 
száműzték; később Konstant in kegyence lett, majd konstantinápolyi püspök. 
— I t t valószínűleg a cezariai püspökről van szó (kb. 270— kb. 340); történetíró, 
Pamphili melléknévvel. Rőszt vet t a niceai zsinaton, ahol Arius ellen szava-
zott ; az ariánus órzelmű püspökökkel azonban fenntar tot ta összeköttetéseit. 
Nagy Konstant in kegyenee, udvari püspöke volt. Fontosabb művei: Origenes 
apologiája, Praeparatio evangelica, Világtörténet, Egyháztörténelem, Kons-
tant in élete s tb. Munkáit sokszor kiadták. 

829. 15 leg gyakortáb az atyák és az anyak adgyák leányokot avilági szoká-
sokra, és hejában valoságira . . . — A lányok neveléséről vö. a Leveleskönyvben 
is (27, 62. lev.). A témáról a szerző az előbbiekben már többször is szólt. 

830. 22 tselekszik, — Másutt mindig a tselekeszik alakot használja. 
831. 14 teremttsen. — teremjen. Ld. előbb is, teremt. Alább: teremhet. 
831. 21 egy különös emberé, — magános emberé. A Leveleskönyvhen is 

(35, 49, 183. lev.). 
832. 2 tudományt. — Elszórtan: tudomán alakot is ír. 
834. 7 Jeruzsálem pusztulásáról ld. előbb is, 805. 1. 
835. 9 a kiket jelentik ahegyek. — Vö. a 10. lap, tárgyas ragozás. 
836. 6 a mint aprotestánsok tarttyak. — Ellenreformációs célzat. 
836. 17 ezt tizen hét saeculumtol fogvást tanittya, — Mikes forrása eszerint a 

XVII . század utolsó harmadából való. 
839. 21 meg tanalni — Alább: meg fogja találni — így , váltakozva. 

A tanál alak r i tkább. 
840. 1 példqnak okáért — Szólásforma. 
840. 26 erösek . . . nemesek, — Káldinál: erössek, nemessek. Másutt : 

üressek, üresek; a Kálditól á tve t t episztola szövegében. Mikes kerüli az ss 
használatát a két tagú -s képzős melléknevek jelólésében. Ez azért érdekes, 
mivel a nyugat i és középső nyelvterületeken túlnyomórészt s, keleten ss volt 
a jellemző; erdólyi módra pedig mindig hosszú mássalhangzós volt e szavak 
kiejtése (pl. sebess, dühöss, hegyess, szoross, üress, piross, magass; ezek a 
példák nem Mikestől valók). Az erdélyi származású íróknál még a XVI I I . 
század végén is az -s végű melléknevek minden számbajöhető formánsos hely-
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zetben (-n, -k, -bb stb. toldalékok előtt) túlnyomórészt ss-es alak haszná-
latos. Ezzel szemben a háromszéki zágoni Mikes kéziratában túlsúlyban van a 
rövid (s) mássalhangzós alak. Még a tovább képzett alakok írásmódjában is: 
keveset, kiseb, bizonycsok, nehezesek, szopatosok, szükségesek, világosan, szive-
sen, kcdvesen, szélyesége, hamiság, okoság, igaság, áitatoság s tb. 

842. 5 az ollyan egyházi szolgákot, kik a szegények joszágibol hizlallyák 
magokot, — Egyházkri t ika. 

844. 23 nem arra tzéloz ... hogy azokonhatalmaskodgyanak,valamint aföldi 
királyok. a népeken... — Egyházkri t ika ! Burkoltan a pápára is vonatkozhat . 

845. Peter. 2 lev 1. 16 — Az episztola szóvege a 16. versnél kezdődik. 
845. 13 ahajnal tsilag. — Káldinál: a 'hajnal-chillag. 
845. 28 szeretnök . . . el mondanok — Másutt : szenvednók s tb. Ma már 

ez az alak is leginkább csak Erdélyben szokasos. Ld. a Leveleskönyvhen is: 
23, 27, 44, 57. lev. s tb. 

846. 32 rende — Másut t : kereszte, keresztét, rendét, kuta. De arra is van 
példa, hogy a j - t e lhagyhatná, mégis ki írja: munkáji, hely tartoji, figuráji. 
Vö. 513. lap jegyz. is. 

853. 2 ki tzirázhassék . . . tzirája, — kicsirázhassék . . . csirája. 
853. 30 miis az Isten akarattyára hadgyuk magunkot, bizodalomal . . . — 

Az Epistolákon végighúzódó, gyakran hangsúlyozott gondolat. Az isteni 
rendelésre és akara t ra való hivatkozás Mikes és Rákóczi vallásos arculatának 
egyik jellemző vonása. Szemléltető példákkal találkozunk a Vallomásokban 
és Mikes Leveleskönyvéhen. Ld. a 4, 7, 12, 14, 16. stb. lev. és a 76. lev. jegyz. 

854. 10 mind a tzedrus . . . — Kózpontozás és helyesírás szempontjából 
tanulságos összevetni e néhány sort Káldi szövegével: Mint a' czédrus a' Liba-
nuson fel-magasztaltattam, és min t a'czipros a'Sion hegyén: Mint a 'pálma 
fel-magasztaltattam Kádesben, és min t a'rósa plantálása Jer ikóban: Mint 
a'szép olaj-fa a'mezokőn, és min t a'platanus-fa fel-magasztaltattam a'víz-
mellett az útzákon. Mint a'fa-hej 's a'szépen illatozo balsamum illatoztam; 
mint a 'válogatott myrra ad tam a'jó illatnak győnyőrüségét: és . . . 

858. 8 egy Mária nevü öttse vala . . . ötsém — Káldinál is: őt tse; régies 
használat , a. m. huga. 

861. 12 hordozuk keresztünket, — Gyakran feltűnő barokk mot ívum. 
864. 28 atselédes gazdák — Ld. előbb is többször. 
868. 6 hogy a világ teremtése elötte tsak játék, és mulattság volt. — Ld. 

előbb is, a 231. lap jegyz. 
871. 4 szüléit, — I t t nagyszülőit értelemben. 
871. 18 ha ámbár nagy nemzetböl valo, ha a szüléi fö renden lévök, vagy 

gazdagok . . . a nemesi vér . . . a mely gyakorta akadállya az üdveségnek . . . 
— A nemesi rend bírálata. Vö. előbb is a gazdagok krit ikáját. 

873. 18 viszá. — vissza. A régi nyelvben, a beszélt és írott népnyelv-
ben nem szokatlan. Vö. NySz és MTsz. — A Leveleskönyvhen is gyakori: 
7, 8 stb. lev. 

876. 25 melyet szivében érzi, — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. Az 
Epistolák kéziratában, de a Leveleskönyvhen is gyakori. 

882. 25 alázatosok, — Másut t : magánoson. Erdélyi jellegű provinciális, 
székelyes ejtés; -s képző utáni , formánsok előtti o-zás. A Leveleskönyvhen 
is: fagyoson, kardoson, pillangoson s tb. 8, 42 stb. lev. 
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887. 29 subordinatio . . . Hierarchia szerént igazgattatik, — Mint eddig 
hasonló esetekben, i t t sem említi a pápát . Fejtegetése demokrat ikus egyházi 
szervezetre, mintsem erőszakos pápai egyeduralomra cóloz. Ld. az előbbiek-
ben is. 

891. 3 különösebben — magánosabban. 
891. 10 tsudálatos predikatio ... predikállot... predikátioját — A prédikáció, 

prédikál szó az Epistolákb&n természetszerűleg igen gyakran fordul elő. 
Nem r i tkán laponkónt ismétlődik. Az ilyen és ehhez hasonló művek olvasása 
is hozzájárulhatott , hogy a szó teljesen hétköznapivá, megszokottá vál t Mikes 
számára, s LeveleskÖ7iyvéhen „prédikálni" kezd „nénjének", szólásszerű, több-
nyire játékos, trófás színezettel. Pl. „ismét el felejtettem, hogy levelet irok, 
és nem könyvet. éa hogy kédnek semmi szüksóge nincsen az en predikálásomra., 
do az aszszonyt alázatosan követi predikátor uram, mer t . . ." (13. lev.) — 
,,ha peraban megyek, akor többet predikállok." (20. lev.) — ,,a hoszas, és 
egy hetig tanul t kivánatokot hadgyuk az idegenekre, és a predikátorokra". 
(23. lev.) — „észre sem veszem. hogy uj házas aszszonyon kezdem el a levele-
met, és predikácion végzem, de édes néném. egy kis jó gondolat nem árt . és 
lá t tya kéd. hogy az Isten akara t tyára hagyom, hogy nekem még abban 
modom nem. volt a miben volt már háromszor Bercsényi urnak . . ." (51. lev.) 
— „eleget predikállottam a fiakrol, azért le szállok a predikállo székböl. ós 
mennyen fel kéd is oda. predikállani. a leányokrol, a kédet illeti ." (62. lev.) — 
„édes nénem gyakorta irok predikáciot. nincsen egyéb dolgom, le kel irnom a 
már haszontalan gondola t imot . . ." (85. lev.) — ,,de a mi ál lapotunk, ollyan, 
hogy csak kel valami vigasztalást keresnünk. szomoruságunkban. noha nem 
kellene, ha jo keresztény volnék, mer t mindent az Isten akara t tyá ra kel 
hadni . . . hogy tellyeségel. predikáczion nevégezem levelemet, azt irom . . ." 
(110. lev.) — Ld. még a 13, 20, 23, 51, 62, 63, 65, 85, 86, 110, 170. lev. 

893. 34 . . .nintsenek ragaszkodva, — Idegenszerűség a fordításban. 
894. 23 ígazságokra — Hosszú ékezetet i, ö, u fólótt r i tkán találunk 

az Epistolák kéziratában. Altalában elvétve fordul elő í, ú, lielyenként viszony-
lag sűrűbben, majd teljesen eltűnik. Gyakran nem lehet eldönteni, hogy szán-
dékosan ki tet t hosszú ékezetről van-e szó, vagy pedig a toll elcsúszásáról. Pl. 
vigaságot, míg, ahamís, hívatását, hajlandoságínkot, sót, új, viszá, tanitás, 
kútjeje, birnok, kívánságok, aki, ís, ígére, így, mi, pedíg; jelentí, jelenti (mindkét 
esetben í, i javí tva é-ből; első esetben meghagyta az ó betű vesszőjét, a máso-
dikban pontra javí tot ta) . Az erdélyi provineiális ejtésmódra jellemző „függet-
len" í-zést (szegény ~ szeginy) vagy pl. a háromszéki Bethlen Miklós és zágoni 
Aranka Györgyre jellemző hasonulásos í-zést (itél ~ itíl), hosszú í-zést szóvé-
gén nem lehet megállapítani, mivel a fenti példák csupán elszórt jelenségek, 
több mint 90 százalékban a kéziratban ugyanezeket röviddel írja Mikes. 

898. 27 igasságát, — Jav í tva : igazságáthól. Megjegyzendő, hogy gyakran 
írja így is: igazságát. 

900. 1 si non places, non placas. — Ha nem tetszel, nem engesztelsz ki. 
902. 15 a melyeket . . . okoza. — Vö. a 10. lap jegyz. tárgyas ragozás. 
902. 16 Aug. lib 4. Contr Juli C. 3. — Augustinus, Liber 4. Contra 

Jul ianum C. 3. 
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RÉSUMÉ 

Le tome de l'explication des Építres et Évangiles . . . a paru sous la forme 
du deuxiéme volume des oeuvres complétes de Kelemen Mikes publiées sous 
les auspices de l ' Inst i tut d'Histoire littéraire de l 'Académie Hongroise. Par ce 
volume s'ouvre l'édition des traductions inódites de l 'écrivain. É t a n t donné 
que ces oeuvres sont un remaniement d'oeuvres franCaises de la l i t térature 
du XVH e et XVIII 6 siécles, le rédacteur a poursuivi des recherehes dans les 
bibliotheques francaises, jouissant d'une bourse et de l 'appui de l'Académie 
Hongroise et du C. N. R. S. afin de publier la matiére classée et ordonnée des 
traductions de Mikes. 

Les débuts de l ' importante activité de Mikes remontent aux années 1720 a 
Rodosto. Déja en 1724 il avait t radui t pour la premiöre fois l ' Instruction de la 
jeunesse . . . de Ch. Gobinet, en 1744 il corrigea sa traduction avec soin, puis 
en 1751 la remania complétement et la recopia. La traduction en hongrois des 
auteurs francais qui utilisaient la langue littéraire cultivé du classicisme 
francais, représentait une sérieuse épreuvo de force. C'est en effectuant ce 
travail que Mikes, qui avait entrepris son activité littéraire dans une sphére 
d 'amateur , devint un styliste conscient. Les ratures, corrections, surcharges 
qu'on trouve dans ses manuscrits sont les signes de la recherche d 'un style 
plus clair, plus simple, de la retouche des phrases, les moyens minutieux 
d'un style plus expressif et de la pureté linguistique. 

Mikes mi t la traduetion aivpremier plan de son activité littéraire á part ir 
de 1740, aprés son voyage (1737 —1740) et son retour á Rodosto. Les livres 
choisis étaient des lectures qu'il avait faites antérieurement, et ils venaient 
surtout de la bibliothéque de Rákóczi. II n 'est pas superflu de mentionner que 
l 'auteur des Lettres de Turquie n'indique nulle par t qu'il s'occupe lui-méme 
de traduire des oeuvres étrangeres en hongrois. C'est seulement dans ses 
missives écrites á ses parents de Transylvanie qu'il en parle. 

Quelles sont les oeuvres traduites par Mikes? Une partie importante est 
constituée par des livres d'esprit janséniste, entre autres l 'ouvrage d 'un 
auteur inconnu de la bibliotheque du prince Rákóczi, intitulé Épitres et 
Évangiles . . . (Az Epistoláknak és az Evangéliumoknak Magyarázaltya. 1741). 
Citons en outre le fameux vademecum janséniste, mis a l 'index, d'Aimé 
Pouget, Catéchisme de Montpellier (Catechismus I, I I , 1744, et l 'autre 
remaniement aprés 1750); Pensées chrétiennes d 'E. P. Vernage, docteur en 
Sorbonne (Keresztényi Gondolatok, 1747); Histoire de la vie de notre seigneur 
Jésus Clirist de N. le Tourneux du célébre prédicateur (A Kristus Jézus Éle-
tének Historiaja, 1748); et Histoire de l'ancien et du nouveau tes tament et 
des juifs d'Au. Calmet, historien lorrain (A sidok és az uj Testámentumnak 
Historiája, sd.). Ce dernier sert d'introduction á l'histoire de l'Eglise de vingt 
volumes de Cl. Fleury qui étai t un historien possédant une formation littéraire 
trés poussée, bon styliste, disciple de Bossuet, ami de la Bruyére et de Fénelon, 
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membre de l'Aeadémie. Les deux autres oeuvres avee les idées gallicanes deCl. 
Fleury traduites par Mikes, sont de sujet et de caractére analogue, Moeurs des 
Israélites et Moeurs des Chrétiens (Az Izraéliták szokásárol; A Keresztények 
szokásirol, sd.). La Httórature pieuse est représentée par la traduction fran-
eaise de la Regia via crucis, ouvrage du baroque tardif de Van Haeften, Le 
chemin royal de la croix, que Mikes traduisit, (A keresztnek királyi utja, 
1747), ainsi que par le livre de N. Mélique, Le caractére des vrais chrétiens 
(A Valóságos Keresztényeknek Tüköre, 1749). A ces ouvrages de caractére 
moral et religieux se ra t tachent deux livres a tendance pédagogique plus 
net te ; le premier est l ' Instruction de la jeunesse de Ch. Gobinet, directeur 
du collöge de Sorbonne-Plessis (Az iffjaknak kalauzza . . . 1724/1744 et 1751), 
le seeond est le Traité de la paresse, ou l 'art de bien employer le temps 
d'A. Courtin, diplomate francais, secrétaire de la reine Christine (Az idö jollel 
töltésének Módgya . . . sd.). Parmi les traductions de Mikes, une place 
particulicre revient, par suite de son caractére de belles-lettres, au recueil de 
récits intitulé Journées amusantes (Mulattságos napok, 1745). Cette fois, 
l'écrivain hongrois a t radui t l 'oeuvre d'un contemporain, de Madame de 
Gomez, Madeleine-Angélique Poisson. 

Les oeuvres énumérces sont les produits de la période de transition du 
baroque au classicisme francais, ou déja du classicisme et du rococo. Au 
milieu du 18" siécle leur contenu, leur portée est périmé; á l'époque de 
l'ascension des belles-lettres, elles représentent une lit térature plutöt archai-
que. Or, au temps de Mikes, ces t ravaux moralisateurs et religieux, historiques, 
pédagogiques et ethnographiques, étaient encore considérés en Hongrie 
comme des lectures littéraires. Et si nous tenons compte de ce que, parmi les 
auteurs choisis par Mikes, il y avait non seulement des savants renommés, 
mais aussi des écrivains considérés comme d'excellents connaisseurs de la 
langue et du style, les traductions deviennent importantes aussi bien du point 
de vue linguistique, que littérairo et stylistique. 

Par son activité traductrice consciente, Mikes devint l'un de nos auteurs 
qui a le plus t radui t avant les lumieres hongroises. Peut-étre considérait-il 
ces oeuvres comme des résultats littéraires plus appréciables que les Lettres 
de Turquie écrites pour son propre plaisir. Par ses traductions, il avait l'inten-
tion de se rallier au camp des écrivains de profession, de suivre les traces des 
auteurs reconnus, et vers la fin de sa vie il pu t sentir la présence d'un public; á 
la fin de sa missive adressée á son beau-frére, il écrit ces lignes pleines de 
fierté: „ Je vous enverrai aussi un livre, [ . . . ] á mon avis, il est digne d'étre 
imprimé; son premier auteur est un jésuite espagnol, puis il a été t radui t en 
francais, et du francais en langue sicule." (1760) Pour le travail de toute xme 
vie, Mikes ne ressentit quelque chose de la véritable joie d 'un écrivain que 
quelques mois avant sa mort : a travers la réponse de ses parents, il percevait 
la voix des lecteurs hongrois. L'écrivain qui avai t blanchi en exil et s'était vu 
refuser a jamais le retour au paysnata l , écrivait dans sa derniére missive, enthou-
siaste et ému: „Mon cher frére ! je suis trés heureux que vous ayez recu mon 
livre, mais me réjouis davantage encore de ce que vous pensiez qu'il puisse 
ctre utile á autrui f . . . ] J 'a i encore d'autres livres spirituels dont je voudrais 
bien faire profiter mes semblables. Si vous m 'y autorisez, je vous enverrai 
aussi [ . . . ] Mais quelle que soit la date de l'envoi, mon frere, je vous prie de 
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les garder t an t que je ne vous dirai pas a quelles personnes je les destine." 
(1761) Or ce désir de Mikes ne se réalisa pas. Tandis qu'il a t tendai t la réponse 
et faisait les préparatifs nécessaires a l'expédition de ses manuscrits, il mourut 
subitement. Son legs littéraire arriva sans encombre en Hongrie a la fin du 
18c siécle, mais une grande partie en resta inédite, a l 'exception des Lettres de 
Turquie et des Journées amusantes et quelques fragments. 

Dix ans a peine aprés la mor t de Mikes, György Bessenyei, la figure de 
proue des lumiéres de Hongrie, se fit le porte-parole des aspirations des 
écrivains, en soulignant l ' importance de la traduction dans le programme du 
eulte de la langue maternelle divulgué dans ses libelles. Le dessein de ces 
nouvelles, tendances conscientes était de répandre, de vulgariser en Hongrie, 
par la traduction, les idéaux de la société bourgeoise plus évoluée de l'Occi-
dent, souvent en les revétant de l 'habit hongrois. Kelemen Mikes, maítre 
éminent des belles lettres hongroises anciennes, á vécu et travailló en émi-
gration en Turquie, loin de sa patrie. Malgré son isolement, ses traduotions 
et adaptat ions — conformément á la conception traditionnelle hongroise — 
s'integrent organiquement dans l'évolution littéraire de la Hongrie. 

Ce volume contient Építres et Évangiles . . . , la traduction de l 'ouvrage 
d 'un auteur francais probablement du XVII e siécle, jusqu'ici inconnu. Le 
texte littéral de l'explication des Építres et Évangiles est accompagné de 
notes critiques en bas de page. L'appareil critique et explicatif qui suit le texte 
contient une introduction détaillée aux notes du volume en donnant des 
éclaircissements sur le manuscrit , sur les recherches concernant cette tra-
duction de Mikes et sur la méthode suivie dans l'édition actuelle. 
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KÉPEK JEGYZÉKE 

1. A négy szakasz együt t ; 
2. Első szakasz címlapja 
3. Első szakasz: Ennek a könyvnek Táblája 
4. Első szakasz: Ajánlás 
5. Első szakasz: Advent Elsö vasárnapon (5. recto) 
0. Első szakasz: Magyarázat (203. recto) 
7. Második szakasz: Susánna tórténete (64. recto) 
8. Harmadik szakasz: Sarlos Boldog Aszszony napján (161. verso) 
9. Harmadik szakasz: Sarlos Boldog Aszszony napján, Magyarázat (162. 

recto) 
10. Negyedik szakasz utolsó lap (180. verso) 
11. Rodostó déli vége; Rákóczi egykori kertjei és földjei a tengerpart tal . 

Thaly K. Rákóczi-emlékek Törökországban. Bp. 1893, 3. sz. melléklet. 
12. Rákóczi újjáépített rodostói ebédlőpalotája a magyarok utcája dél-

keleti sarkán lévő magaslaton; a keleti fekvésű főhomlokzat közepén a 
tengerpart felé kiszögellő nagy zárt erkéllyel. 1965-ben készült felvétel. 

13. Rákóczi fejedelem ebédlőszobája, cédrusfa mennyezet-kockákkal. Mikes-
emlékkiadás. Törókországi Levelek. Bp. 1906, 148, színes műmelléklet, 
Edvi Illés Aladár festménye. 

14. Utca Rodostón Bercsényi Miklós házával. Mikes-emlékkiadás. 1906, 40, 
színes műmelléklet, Edvi Illés Aladár festménye. 

15. Bercsényi házának udvara. Mikes-emlékkiadás. 1906, 44, színes műmel-
léklet, Edvi Illés Aladár festménye. 

16. Rákóczi-ereklyék Rodostóból: ablakrészlet Rákóczi ebédlőpalotájából; 
ablakbetét 1760-ból; a fejedelem csengetyüje, kávéscsészéje és pohara. 
Melléklet a Századok 1904, 623, lapjához; Szádeczky Lajos, A bujdosó 
kuruczok emlékei Törökországban. c. kózlemónyéhez. 

17. (a, b,) A magyarok utcája az örmény városrész szélén, a tengerpart 
felől. Thaly, Rákóczi-emlékek Törökországban. Bp. 1893, 4. sz. melléklet. 
— Rákóczi egykori lakóháza a magyarok utcája északnyugati sarkán. 
1965-ben készült felvétel. 

18. (a, b, e, d,) A magyarok kútja, az ún. madzsar cseszme Rodostón. Mikes 
emlékkiadás. 1906, 65, Edvi Illés Aladár rajza. — Rákóczi ebédlőpalo-
tájának utcai oldalkapuja. Thaly, Rákóczi-emlékek Törökországban. Bp. 
1893, 4. sz. melléklet. — Bercsényi rodostói palotájából: faragott mennye-
zet-szegély; stucco faldísz festett virágokkal; márványdarabok Bercsényi 
sírjából. Melléklet a Századok 1904, 629. lapjához. A magyarok utcája 
Rodostón. Mikes-emlékkiadás. 1906, 54, Edvi Illós Aladár rajza. — 

19. Autográf Mikes-beírás Pápai Páriz, Dictionarium latino-hungaricum . . . 
Leutschoviae 1708, szótárának címlapján. OSzK RMK I. 1746. 

20. MikesKelemen bejegyzése Pápai Páriz, Dictionarium hungarico-latinum . .. 
1708, részének 142 . lapján. OSzK RMK I. 1746. 
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