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Némelly nevezetes ember ekvől Emlékezteted 
Betű * rend - fzerént.

11-dík Betű-rend,

o Sz. Írásnak Rágalmazójl-eBen; a9 haj* 
dani Görög írókból, V nevezet-fzerént 
Hesiodusnak Theogonia, Erga 9 es He** 
mér a nevű könyveiből kefzúlő bi* 
zonyság.
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0 w i j  egypár Tzelfus ellen egy pár könyvv
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B É  -  VEZETÉS.

*pH*
JQ íz e n  hatodik Szakaíz (minthogy 
az elébbi négy Szakaíznak nyomdokve- 
téíe ízerént elé nem álhat tellyefséggel; 
holott a’ kézírásban; de nem a’ kezem 
közt lévő ötödikhez eddig fe férhet
tem) a’ minap Peften ki-adatott, ’s 
némelly nevezetes embereket emlegető 
V-dik Szakafznak a’ folytatása. — A ’ 
foglalattya ennek-is három ofztályu* — 
Az első nem más, hanem némelly 
nevezetes emberekről máfodik Betü- 
Rend* — A’ mafodik hafonlő; Hefió- 
dus’ tsapásán, az Homérusbol kéízült
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munkához} mellyet első kélzuletnek 
lehet már nevezni, úgy, hogy ez má- 
födik nevii légyen* Az harmadik Fogla
lat, egy pár Tzelfus ellen felelő egy 
pár‘könyvből áll. V ally ék mind a’ ha* 
rom egy nyalábbá: hogy a’ válagatha- 
tás az olvasást könnyebbítse. — Azon 
kivűl-is a’ máfodik foglalat a’harmadik
hoz hafznofan tartózandó. Az első nem 
tsak nem akadék; hanem az utóbbi 
két foglalatra nézve, némelly réfzeiben 
fegúség-is.
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N É M E L L Y

NEVEZETES EMBEREKRŐL.

M Á S O D I K  B E T Ű - R E N D .

A.
G E S IL Á U S . Latzedemóniai fő Vi

téz. A’ fok nyertes ütközet-után abban 
volt tsodálatos, hogy, midőn néki nagy 
ajándékok küldetnének, azokból femmít 
fe vett-bé tulajdon házába. A’ Spártai fzo- 
kásban femmit meg nem változtatott, éte
lére, itallyára, ruházattyára nézve. Meg
elégedett azzal az házzal, mellyel az 
őfeinek az eleje Eurifzthenes. Abba a’ ki 
bé-ment, a’ búja fetséilésnek femmi jelét 
fém látta; de fzemlélt ellenben békefsé- 
ges tűrésre, és maga meg-tartóztatására 
mutató jeleket* Mert az a’ ház úgy volt 
alkalmaztatva, hogy femmiben fe külöm-
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bözne akármi fzegény, és közönséges em
ber házától. És még-is illy nagy ember; 
noha lelki derékségére nézve kedvező ter- 
méfzettel birt; telte láttattyát a’ mi illeti, 
azt alkalmatlannal^ tapafztalá. Mert a’ ter
mete alatson volt, egyik lábára Tántikált; 
’s azért rendetlen tefiünek láttfzatott lenni: 
az ismeretlenek reá nézvén, meg-vetet- 
ték; a’ kik pedig lelki tulajdonit tudták, 
nem győzték tsudálni. — Tapafztalta azt, 
midőn nyoltzvan efztendös korában Egyip- 
tusba utazott, hogy Thac Királyt fegítte- 
né an. Mundi 3641. Chronolog. celeb. Ka
tona. p* 36. A’ parton le-fekűtt minden fö
dél nélkül: a’ gizgazra, a’ mellyre heve- 
redett, tsak bőr vala terítve: úgy hált, 
mint tárfai. Ruhája íilány, avitt, mellynek 
fzépsége nem tsak nem mutatott valamelly 
Királyra, hanem róla, mint nem a’ leg-bol- 
dogab’ emberről gyanút indított. Jövetelé
ről mihelyeít hir érkezett a’ Királyiakhoz, 
azonnal külömb-féle ajándékok hozattak 
elejbe. Az ajándékkal jött Egyiptufiak ke
resvén Agefiláust, alig hitték-el, hogy ö 
az egyike ama’ heveröknek. Az Egyiptu
fiak, midőn a’ Király nevével bé-mutat- 
nák, a’ mit hoztak, el-vette a’ bornyu- 
huít, és más a’ féle eledelre-valót, az ak
kori idöhöz-képeít; a’ kenyötséket pedig, 
koronákat, tsemegéket a’ fzojgákra ofztot- 
ta; a’ többit vifzfza-vitette. Az Egyiptu
fiak erre nézve még annál-is inkáb’ meg
vetették : gondolván, hogy nem tudja, mi
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&* jó; ki az ajándékokban illyen válafztáít 
tett. Vifzfza-jövén Egyiptusból, meg-aján- 
dékoztatott Nektanébus Királytól, két ízáz 
huíz tálentommal, hogy ezen pénzt oíTza 
népére. — Agefiláus a’ Tzirénák-között, 
Egyiptus éránnyában, Meneláusnak révé
nél meg-holt. Ott a’ jó baráti, hogy Spár- 
tába könnyebben vihefsék, mézzek nem 
lévén, viafzfzal környül-önték, és úgy vit
ték haza. Ezeket Kornél. Neposból.

A GR I KO LA. Agrikolát, ki Ve- 
fpáíiánusnak, és Domitzianusnak orfzáglá- 
fakkor, mind Akvitániában, mind Britán- 
niában Romai fö hatalmú Tifztségeket vi- 
felt, Tátzitus, ki annak veje volt, így di- 
tséri. (In vita) Agrikola, a’ gondok, és 
enyhülések’ idejét így ofztá-fel: mikor a* 
gyűlés, és ítélet-tevés úgy hozta magával, 
méltóságos, vigyázó, fanyaru volt; de 
gyakrabban irgalmas-is. Eleget tévén a* 
dolognak, hatalma fzeméllyét félre-tette ; 
a’ komorságból, bőkezűségből, fösvény
ségből ki-vetkezett (rendes ditséret!) é s , 
a’ mi igen ritka dolog, fém a’ le-erefzke- 
dés a’ méltóságát, fsm a’ fanyarúság, a* 
hozzá-való fzeretetet meg nem kiísebbitté. 
— Ha az utóbbiak a’ tekéntetét-is kiván- 
nyák ismérni, tudják, hogy az illendöb* 
volt, mint-sem nagyságofsab’. Semmi fé
lelem fe láttfzatott az ábrázattyán. Jó em
bernek őtet lenni könnyen hinnéd, nagy
nak örömeit.

A 2
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A N D R Á S  LM. K IR Á L Y . Urunk’ 
1049-dik efztendejében, a’ Magyarok I. 
András K. idejében gyakran bé-ütöttek a’ 
Morvái Tartományba; de vifzfza-veret
tek. Mondják, hogy azt hallván András 
Király, illyen fzókra fakadt. Éppen nem 
tsuda, hogy magok tulajdon bőröket el- 
vefztik, a’ kik máfok'’ erfzénnyében koto- 
ráfznak. Hogy pedig a’ Morvaiak a’ köl
tsönt vifzfza ne adhafsák, András K. Ól- 
Java vizénél, Broda városát építette. Az 
Magyar Bróda nevet nyere. De az Sala
mon Király1 idejében tíz , efztendo múlva 
a’ Morvaiaké lett, és azoké mofi-is. „Chro- 
nicon Hunobrod. Dobner Monum. Inedita 
Tom* 2 .“

Á R  T H U R .  Arthur Filep tengeri 
Járáfa Bráfzilia, Kap, Botanibay ; Port- 
jákfon felé, illy könyvben foglaltatik: 
„ Phillips Reife —- Nürnberg 1791.“ Phillip 
(Arthur) utazása Neuíúdvalesbe’. •“ F/zen 
új nagy nevú tengeri utazó, Arthur Filep 
Londonban fzületett 1738-dikban. Kisded 
korától - fogva a’ tengeri tudományra, ’s 
Utazásra neveltetett: 1781-ben, életének 
43-ban már Kapitánnyá tétetvén, és 64 
ágyús gállyát a’ tengerre vitt. — A ’ melly 
gállyán pedig Neufudvalesbe hajózott, Ar
thur Filep, úgymint már fő Vezér, (Gu- 
vernőr) abban, ö kévülötte , külömbféle 
hajókon, ezek voltának: R o s s  Robert, 
Vice-Vezér-Helytartó - Lieutenant. John- 

Jon Richárd 9 Káplány; Müller András Ka-
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mirzfzárius. Collins Dávid , törvénytudó, 
és Biró. Long János, Adjutánt: Furzer Ja
kab , Kvártélymeíter. S á nd or  György, 
Hadi-profófz : Vitte  János ,  Seborvos :  Arn-  

deli, és Balmaim, amannak fegíttö tárfai. 
A’ Hajók’ nevei: A’ tábori Hajó S i r i u s  
nevet vifelt* Azt A r t h u r  Filep, és Hun
ter János vezérlé. A’ máfodik hajó Supply 
nevű , Vall Lejdinant alatt. A’ harmadik 
hajó-rend, hat által-költöztetö hajóból ál
lott. Transpotfchiffe. Azokban a’ bűnösök 
vitettek-által az Amerikai Újlakta, Neu- 
fudvallesbe. Az első illy hajó’ n eve , Sán- 
dor ,  1270 férfi bünöfsel, a’ 2-dik neve Scar
borough, 2 L O  férfi bünöífei. 3-dik, Fric-  

denship ,  80  férfi, és 24  afzfzonyi bünöífei. 
4-dik, Charlotte 100 férfi, és 24  afzfzonyi 
bünöífei. 5-dik, Printz Váles 100 afzfzo
nyi bünöífei, a’ 6-dik Lady Penthyn 102 
afzfzonyi vétkes fzemállyel! — Mindenik 
hajón vigyázatot tettek a’ tengeri katonák. 
A’ Gállyának volt utra-yaló eleséggolmeg- 
rakott három hajója. Ezen hajók házi efz- 
közökkel, a’ bűnösök fzámára-való ruhá
val , ’s más fzükségre-valókkal terhelve 
valának. — Az által-költöztetö hajók’ A- 
genfe volt Schottland János, Lejdinandt. 
A" Gárnifon tengeri katonákból állott. Öfz- 
veségefen, a’ Tifzteken, Káprálakon, do
botokon, ’s töb’ a’ félieken-kivül, volt az 
hajókon 160 közkatona. Azoknak felesé- 
geik-közül 40  afzfzonynak fzabadság ada
tott, hogy Urokat az utón el-késérhefsék.

A 3
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Már, minthogy ez a’ fzó, Infulay annyit 
téfzen , mint, Jnfaio, tengeren-lévö , vagy 
tengeri vizzel környül-vétetett föld-darab ; 
arról vetekedik a’ Hajózás le-irója, ha 
meg-érdemli-e új Hollándia az álló magá
nyos Continent nevet? JNÍem iziget úgy
mond, mert fzigetnek igen nagy, holott 
hofzfza nap nyugat-felöi éltig két ezer négy 
fzáz mértföldnéi nagyoh’, éfzakról pedig 
dél-felé két ezer háromízáz Angliai mér
föld. (Tefsék a’ M. Könyvházban találan
dó egéfz föld és tenger’ abrofzába tekén- 
teni).

Ur. 1787-ben, ió-dik Mártziusban öfz- 
ve-gyülekeztek a’ tengeri utazásra el-fzánt 
fzeméllyek , és hajók; ’s addig kéfzültek , 
hogy 13-dik Májusban útnak-is eredtek. 
El-hagyák nagy Británniát, 3-dik Június
ban Teneriffánál voltak. Itt-is, más fzál- 
láskor-is mind a’ katonák, mind a’ rabok 
friss huífal, gyümöltsel, zöldséggel új erő
re , és utazáskori könnyebbségre fegíttet- 
tek. A’ katonáknak mindennapi portzió- 
jok ez volt: egy font kenyér, egy font te- 
hénhus, egy palatzk bor, egy egy ember’ 
fzámára. A* rabok-közül ki-ki nyere egy 
font kenyérből három negyedet, fzint an
nyi tehénhuít; de bort nem. A’ gyümölts 
Tenerifánál tsak fzederbol, és fügéből ál
lott. De az igen derekas, és igen bőven 
volt. 8 napig mulatott a’ gállya Tenerifá
nál. Az idő melege, ’s neheze közép-fze- 
rü volt. A’ Farenheiti meleg-mérő foha fe
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hágott fellyeb' 70 gráditsnál; a’ nehéz mé
rő pedig közönségefen a’ 30-dik renden ál
lott. X  Kanáriai Czigetek Gubernátora ak
kor Branciforte Markio volt, Szitziliai fiú. 
Szokás fzerént Sz Kerefzten lakott ( Sánta. 
Cruz ) , s Fileppel, és annak Tifzteivel
különös betsülettel bánt__A1 Kanáriai fzi-
setek tizen-négven vannak. Azok-közzül 
ezek jelefek: Kanáriai, Teneriffa, Forta- 
ventura, Palma, Ferro. Goméra, és Lan- 
cerotta. Az Afrikai parttól 40, 50 Angliai 
mértföidnvire távoznak-el. Marának a’ Ka- 
náriai fzigetnek köre, mintegy 130 mért- 
föld. A’ Spanyoloké mind. Azokat a’ Ré
siek a’ boldog fzigetek nevek alatt ismér- 
tették. A' Pliniusnál elé-forduló Nivaria 
nem más , hanem Teneriffa : mert az Or- 
fzag’ nyelvén Tener annyi mint hó ; ffa. 
pedig annyi, mint hegy. Teneriffa - hó
hegy-Isi vari a ; 's ugyan-is Teneriffa fzi- 
getében a’ Piko hegynek tetejét örökös hó 
boríttya. ( Salmon Lo ßato prefente di tut- 
ti i paeG. Vénét. 1766, ezekről igy be- 
fzéll: A’ Kanáriai ízigetek vagy az ebek
től, (canes) vagy bizonyos nádnak nemé
től (canna) vagya’ kananéai néptől vet
ték neveket. Ptolomeusnál Fortunatee ; a' 
Költőknél Elifius a’ nevek. Ferro, Palma, 
Tenerif, Canaria, Fortaventura, bennek 
nevezetefek. Pikusnak nád méz-süveghez 
hafonló láttatú iízonyu hegye fzemléltetik 
már hatvan mértföldnyiröl. Fő Városa a’ 
Czigetnek Lagúna. Szöllös, kalaítromos,

A 4

?
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derék lakó-hely. Teneriffa fzigetében la
kott a’ régi pogány Guánch nevezetű nép. 
Találtatnak ott óriás termetű tsontok. Hogy 
a’ rodhadáítól meg-mentenék a’ fö embe
rek telteiket, azokat bé-füfzerezték, ’s a’ 
kofziklák barlangiba rejték. Nevezetesek 
ezek a’ Tenerifai múmiák, mint az Egyip- 
tufiak. Kanária városa 12 ezer embert fog
lal magában. Püfpöki-lakó-hely. — Foly- 
tafsuk Filep utazását.

El-hagyták Kánáriát, azután a’ Zöld
fokot; 5-dik Júliusban bé-érkezek Januá- 
riusnak ki-kotö Révébe. Rio de Janeiro =  
Ianuárius vize; ez a’ város máskép’ fz. Se- 
befttyén nevü-is, az ö fz. Pátronufsa nevé
ről; és fő városa az egéfz Brásiiiának. It
ten a* ki-kötő part a’ világon lévő leg-job’ 
a’ féle Révek-közt. Minden bele járó ha
jó , még ha Portugalliai hajó-is, adózik it
ten. Kéretett az adó Arthur FileptŐl-is; de 
holott azt feleié, hogy azokon a’ Királyi 
jófzág fekfzik, továbbá nem untatták. En
gedett a’ fö Tifzt Filepnek más egyébre 
nézve-is tellyes betsülettel. —- — pag. 68. 
Minekutánna 1787-ben, 4-dik September- 
ben a’ Gállya Rio de Janeirot el-hagyta, 
a’ jó Reménység fokát Tafelbájnál el-érte 
13-dik Októberben. Ezen Afrikai helység
ben új eledel bé-takaríttáífal, el-kéfzültek 
a’ tengeri további utazásra. Ot fzáz kü- 
lömbféle marhát, és fzárnyas állatot vet
tek az hajókba. 12-dik Novemberben is
mét útnak eredt a’ gállya. Azt a* Kook,
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vagy Kuk utazásiban híres Botanybayt 
1788-dikban ig-rlik Januáriusban el-érték.

Arthur Vezér a’ Botanybáyba érkez
vén , látá, hogy azon föld’ népe mind fegy
verben volt. De fzint azon nép vévén éfz- 
re, hogy a’ Vezér maga egyedül fegyver- 
nélkül, békefséges jelek közt közelítt hoz- 
zájok, le-tették fegyvereket. Filep gond
ja az volt, hogy a’ helységet meg-látagas- 
sa. A’ ki-kötö helyet igen alkalmatlan ta- 
lálá lenni. —

El-hagyván tehát Botanybájt, Port 
Jakfon felé indúlt, 1788-ban, Jánuárius 
22-dik napján, ’shajón dél-után még jókor 
bé-érkezett. Mert Port Jakfon tsak három 
tengeri mértföldnyire efik Botabáytól. Ot
tan jobnál job’ ki-köto helyet talált , a’hol 
leg-aláb’ ezer hadi hajó tellyes bátorság
gal el-férhet, és a’ vasmatskákon el-á l
hat. Annak egyik táját Sidnei Covének ne
vezte , Lord Sidnei emlékezetére. Midőn 
a’ hajók el-érkeztek Port Jakfonba, a’ la
kotok dárdáífan jelentek-meg egy tsoport- 
ban , nagy lármával. De holott az Anglu- 
tok békével bántak velek, le-tévén a’ 
gyanút, békével vették-ei a’ nyújtott aján
dékokat. Egy’, a’ ki köztök fő embernek 
láttatott lenni, Filep vezért el-is kéférte 
oda, a’ hol a’ hajós legények főztek. Lát
ván pedig, hogy a’ tengeri katonák a’ par
ton állanak; ö pedig mefize talál efni tu
lajdon tárfaitól, meg-állott, és fenyegetö- 
dött, ha bántyák. Azután továb’ ment
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nézte, mi vagyon a’ fazekakban. Tsudál- 
ta. Meg-mutatá Filep vezér, miképpen le
hetne a’ béka-teknyökben-is fzintén úgy 
főzni. Eddig úgy tettfzik, tsak fütni tud
tak ; de főzni nem. Port Jákfon Lakofi a* 
tüzet örökké gyújtva tartyák; akár hol lé
gyenek, még a hajójokban-is , mikor azon 
utaznak Ez a’ fzokás abból eredett-e ? mert 
Sl tüzet nehezen ütik-ki; vagy valami val
lás béli rendtartásra vigyáznak. Azután 
is jöttek-mentek a’ lakotok az Anglus jö
vevények’ látagatáfára; hol fegy vereífen, 
hol pedig fegy ver-nélkül. Kettejeknek volt 
fa-fzablájok, mellyeket izmos botoknak 
lehetett tartani: voltak azokhoz hafonló 
paizfok-is. Egy pedig a’ földiek-közül kré
tával bé-mázolt ábrázattal jött-elé. A’ la- 
kofok jövéfe-menéfe a’ fözéft alkalmatlan
ná tette. Filep vezér tehát egy nagytérség 
körül jelet vont, a’ hol az Anglufok vol
tak , és amazoknak értéfekre adta, hogy 
azon a’ környék - jelen által ne járjanak. 
Érték, békével le-ültek.

Tanakodott ofztán Filep vezér, hol- 
állitsa-fel az Angliai új lakot, új fzálláít? 
ittéPortJakfzonban; .vagy Botanikbájban ? 
Amazt arra a’ végre alkalmatlannak talá- 
]á, Port Jákfzont ellenben arravalónak lá- 
tá lenni. — Az-alattFrantzia hajók érkez
tek, de békefségefsen , Botanikbájba. A’ 
nevek, Boufsoie; ésAfirolabe; deLaPcy- 
roufe Grófnak vezérléfe-alatt. Ezen hajók 
Frantzia Orfzágat 1785-ben hagyák-el.
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Meg-járták, új Földek kerefete Kedvéért, 
Chili, és Kalifornia táját; Nutka Sand fzi- 
getét, Kamtsatkát, Mánillát, Sándvikot, 
’s a’ többit. (p  95-) Filep Jákfzonban hoz
zá látott az Újlak’ kéfzítéféhez : tifztogat- 
tatá e’ fzállás-helyet, kéfzült az életes há
zak állítáfára. Sok, és nagy volt az aka- 
dék. Az egéfz part erdőkkel volt el - fog
lalva : a’ fák nagyok voltak : a’ le - vágás- 
után a’ hertzehutzolátok nagy bajjal járt: 
a’ vétkefek, ímmel ámmal láttak a’ pa- 
rantsolt dolgokhoz. Jánuárius 26-dik nap
ján 1788-ban a’ Záfzló ki-tüzetett a’ part
ra. A’ Vezér a’ Tifztekkel egy kis tzere- 
móniát jó Kedvet mutatott: ittak a’ Király’ 
egéífégéért, és az új-lak kezdetére, ’s fu- 
tamattyára jó fzerentsét kivántak: a’ fzál- 
lás rendi módja ki-fzabatott: a’ piatzok, 
a’ különös tartózkodáfra rendelt helyek 
ki-mérettek. — A’ Gubernátornak ideig 
tartandó háza fzámára bárdoltatottfák már 
kéí’zen hozattak Angliából. Ezek elé-vetet- 
tek', ferényen egybe fzerkeztettek. hallo- 
gatás-nélkül fel-állíttattak az ispitály fáto- 
rok-is , mellyek hamar fzükfégefek voltak : 
külömbféle betegekkel meg - meg teltek. 
Ezeknek fzámokra fém hal, fém Zöldség 
nem találtatott elegendő. — Azután az 
orvoífágos gumiról indittatik a’ befzéd, 
melly Port Jákfzonban bőven találtatott. <— 
Elé-jött Februárius hava a’ fok efővel: vil- 
lámlott, menydörgött: egy villám el-hasí- 
totta aztáfát, melly-alatt a’ juháfz gunyhö
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volt, és öt juhot le-ölt: a’ dolog azomban 
• a’ fzállás-helyen gyorfan ment. — Le raj- 

zoílya az író Port Jákfzonnak fok erdejit, 
földi tulajdonit, az erdők fürüfégének meg- 
ritkíttáfáról-való gondoskodóit elé-adja, 
hogy a’ ízéi könyebben meg-járhatván a’ 
vidéket, egéíségeífebbé tegye a’ levegőt. 
( Az erdők’ ki-irtáfa’ rofz’ következéférol 
fzóll ezen JVIkház’ 5 SzakaíTza a’ H  betü- 
alatt.)

1788-ban, Februárius havának hetedik 
napja volt az a’ nap, melly Sudválesnek 
Port Jákfon helyfégében a’ rend - fzerént 
járandó uralkodásnak, vagy vezérfégnek 
fundamentomát vetette ’s kezdetét bé-ve- 
zette. Meg-tartatott azon álap helyhezte- 
tésben , a’ mennyire lehetett, minden in- 
nepiö tzeremónia. Az egéfz hajós nép , és 
az új-lakra fzánt fereg elé-állott a’ ki-ren
delt piatzra; a’ Katonaság rendben helyet 
foglalt fegyvereífen: a’ vétkefek más egy 
ki-fzabott hellyen táboroztak: a' fő vezér- 
melett a’ főb1 rendű Tifztek. Kollin Dávid, 
mint Biró el-olvaíta az Angliai Király’ ren
delőiét, mellyel Arthur Filep a1 Neu-Sud- 
Vallefi helyfégekben Generális Guberná
torrá, és parantsolóvá tétetett; ’s nevezte
tett ; hatalma-alá hajtván minden építten- 
do várókat, helyfégeket. El-olvaítatott a1 
Parlament végezéfe-is; a’ Törvény - Szék 
eránt. Vice Gubernátorrá a’ katonafág* 
Máiorja Rofs Úr tétetet: erre háromfzori 
Salve adatott a’ ki-fűtött puskákkal. Azután
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a’ Vezér a’ Katonákhoz fordult, meg-kö- 
fzönvén az eddig mulatott hivséget: továb
bá a’ vétkefeket öfztönözte a’jólágra: hogy 
a’ várofi juft, és betsületet meg - érdemel- 
heífék. Azt, hogy ne orozzanak, [ne fer- 
telmeskedjenek , a’ rendetlenféget keriil- 
lyék , igen a’ fzivekre kötötte. — követ
kezett a’ vigaífágos vatsora. — Ditsérte- 
tik Fdip Ur: le-iratik mint dolgoztak az 
új hajlékok épittéfén: jelentetik, mi nem 
örömeit látták a’ régi lakofok , hogy állan
dó helyet vernek magoknak a’ jövevé
nyek , ’s haláfzó helyeket el-foglalták. — 
14-dik Februáriusban Arthur fo vezér el
küldött egy kis fereg embert a’ Suply hajó
val King Filep vezérléíe-alatt a’ Norfolks 
nevű kis fzigetbe: hogy abban-is újlak ál- 
líttafsék. A’ végre ki-adattak a’ parantfo- 
latok, ’s a’ Rendeléfek.

Arthur Filep Port Jákfont ezen-köz
ben hajón meg-kerülgetvén, meg-látagat- 
ta. Talált tokra, tengert fzeretö mada
rakra; látott olly magas hegyeket, hogy 
azoknak tetejeket tsak a’ madarak járhat
ták ; ’s még-is erdöíTek voltak: látott ve
tésre alkalmatos földeket: édes vízzel ked
veskedő forráfokat. Befzélgetett a’ Tarto
mány’ lakofival, a’ mint lehetett, egy afz- 
fzony énekelt-is előtte, ’s nem volt az ének
lés módja helytelen, vagy rendetlen : a’ 
férfiak fegítték a’ Vezért ’s a’ tárfait a’ 
tűz rakásban. Vette éfzre Filep, hogy az 
afzfzonyok bal kezeknek kis ujjaik két iz
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nélkül fzükölködnek: látott igy jelölt öt, 
vágyhat efztendos leánykát-is; de látott 
egy öreg aífzonyt-is, ki nem volt kis újjá 
héjjával. Kinek meg-volt, kinek nem a’kis 
újjának már említett réfze. — Azomban 
az-is igaz, hogy az ollyan két iz héjjával- 
lévö újjak tsak az afzfzonyi rendben lát
tattak lenni, fohol fém pedig valamelly 
féríi kezén. A’ mettfzéfnek nagy fájdalom
mal kellet járni, mert nem volt a’ mett- 
fzésre kéfz jóra-való fzerfzámak ; ki-vévéii 
a béka-teknyo élét: a’ vágás tsak egy azon 
újjon vitetett-végbe. Afrikában a’ Hotentó- 
toknál-isegy família rendben vetetett éfzre 
hafonló azon féle új első izének fogyatéka. 
Fort Jakfonban a’ férfiaknak jobbára nin- 
tsen-m eg a' felső renden-való két első fo- 
gok jobbikat az ki vagyon véve* Orrok 
hártyája lyukas: tsont, vagy fa-darab va
gyon benne. — A’ haláfzatkor ha a’ ho
rogba nagy hal harap, ki nem rántyák, 
mig azt más valaki fzigonnyal, vagy dár
dával le nem lövi. Az illyen lövés ritkán 
vétti-el a1 tzéllyát. — Le iratik továbbá 
az új Lakofoknak foglalatofságok, 1788-dik 
efztendobéli Októberig. — Ezen a' Port 
Jákfonról irt Könyvhöz , más tengeri uta- 
záfoknak le-rajzoláfa-is foglaltatik, p. o. 
Gilbert Kapitány 1788-ban meg-látagatván 
Tinián Szigetét, mellyet a’mint a’ Mkház- 
ban emlittém, annyira meg-ditsért Anfon 
ntazáfa, nagy változáfokat talált. A’ föld 
hátát igen fel-nőtte a' fok gaz; a’ tehén
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fokkal kevefeb’ volt, mintfem amakkor: 
az a’ Kút, melly bői Anfon ívott ki-fzáradt. 
De Kókos-diót, Kenyér-gyümöltsöt, Difz- 
nókat, Madarakat, tsak ugyan bé-gyűj
töttem, úgymond Gilbert , az hajómba. A* 
melly tengeri Szigetes réfzek Botanikáját 

’ ’s a’ vidékit magokban foglaüyák, máraz 
Anglufoktól az Amerika, Afia, Afrika kü- 
lömböztetéfére Außralidnak neveztetnek.

A S S A E Ó X I .  Páter AÍTalóni Goa 
városi Mifzfzionárius, 21-dik Mártziusban 
1782-dikben Xáverius fz. Ferentznek Goá- 
ban fekvő TeíemirÖl ezeket irá: (Lettres 
Edifiantes Tom. 26. A’ Paris 1783 p- 209). 
— Meg-tartom fzavamat, úgymond P. As- 
salótii, arra nézve, a’ mit a’ Goai történet 
eránt reám bíztál, és a’ mi az Indiai Apo
llóinak, Xávier fz. Ferentz teltének meg- 
visgálását illeti. Emanuel de S. Catharina, 
a’mezétlábu Kármeliták Rendéből, Kotzí- 
ni Püfpök, és akkor a’ Góai Püfpökség- 
nek-is , mellyben lakik, Adminiítratorax, 
a’ Góai Gubernátorral egyetemben, fziik- 
séges dolognak Ítélték lenni, hogy fz. Xá
verius telte meg-visgáltafsék: hogy el-e- 
nyéfztefsék az a’ hir, melly ki-ment, hogy 
az a’fz. Telt el-vitetett. Azon buzgó Mifz- 
fziónárius telte márvány koporsóban va
gyon a’ Jéfus nevű Templomban. — Itt a* 
Sanktuáriumon-kivül ( a’ Templom fzen- 
tséges helye ellenében ) illendő fzép hely 
készíttetett, hogy oda tétefsék a’ belső ko
porsó a’ fz. Teltei. Februárius 9-dik nap-

E M B E R E K R Ő L .
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ján Strásák állíttattak a’ Templomon kí
vül ; azután az Adminiítrátor Püfpök a’ Gu
bernátorral, Tifztekkel, Birákkal, Taná- 
tsokkal, tzeremoniai tifztes ruhában be
mentek a’ Káptaionnal, világi, ás fzerze- 
tes Papokkal, sőt az Aízfzonyságokkal- 
is egyetemben. Ki-ofztattak az égő gyer
tyák ötven fzeméllyekre, ’s a’ jelenlévők
nek egy ofztáilyok a’ fzentnek koporsójá
hoz járult. Kéfzízen volt a” lajtorja, mel
lyen a’ fzentnek Maufoleumára kellett lép
ni. Az Ingenieur Cazaiáni, néhai Jefuita, 
nyoltz kultsot vifelvén , mellyek az Érsek
nél, Gubernátornál, és a’fz. Teltnek egyéb 
Őrizojinél fzoktak tartatni, a’ lajtorján fel
lépett, fel-nyitotta a’ koporsót a’ íz. Telt 
lábainál a’ nézőknek minnyájoknak íze
inek láttára. Ki-huzta a’ belső koporsót, 
mellyben a’ fz. Telt volt. Az magafságá- 
ban két lábot, hofzfzában nyoltz lábat fog
lalt vala : bé volt a’ födele arany terítto- 
vel vonyva. Ezen belső koporsó a’ Sank
tuarium előtt el-kéfzült helyre Procefsio 
módra vitetett, és helyheztettetett. Vivék 
pedig a’ Püfpök, a1 Gubernátor, négyen a’ 
mi JVIiíTziónáriusink közül, és négy világi 
pap. ( Ecclefiafiicus) Az Erifipela, és fzá
rom nagy dagadása akkor nem engedé, 
hogy én-is vihetném, „de a’ vifzfza-hely- 
„heztetéskor a’ nyavalyám nem akadá- 
„ lyoztatott-meg a’ fz. teltnek vivésétol. ÍÉ 
Le-tétetvén a’ fz. Telt, fel-födöztetett, az 
az: a’ födele le-tétetett. A’ rajta lévő te-

ríttö
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fitto Lufzitániába küldetett a’ Királynéhoz, 
azon az hajón, mellyen ezen levelem-is. 
Láttatott azután az egéfz telt. A' Lábai, és 

fzárai  még jó állapotban vannak; azokat 
tapogatni lehet. A ’ í'd az Ö bőrével bé va
gyon vonva. De fzáraz , és némelly helye
ken láttatik a’ kaponya ; azomban az egéfz 
ábrázotya nintsen el-enyétzve, és, ha va
laki akarná, még le-vehetné Írva az egéfz 
ábrázatot. A’ Karok, és bal-Kéz jól meg
maradtak, a’ me I ly  én vagyon hely- 
heztetve. Ruhája Pa,pi öltözet, melly tel- 
lyefséggel újnak láttfzik lenni; noha a’ Ca- 
fula, a’ Portugálliai Királynéjé, a’ Sabau- 
diai Házból, ki 2-dik Peter' házas tárfa 
vala ( 2-dik Péter ideje 1667-dik efztende- 
ji táju. ) Efzre kell venni , hogy ezen Szent 
igen alatfon vala, a’ Lábai igen feketék; 
talán, mert mezét láb tette minden utazá
sát. Job' lába két újjá héjjával vagyon: 
melly valami ájtatos ragadomány-által el
vitetett. Tudva van, hogy job’ kara Ro
mában vagyon. Az igy fel-fedeztetett te
ltet tsokolák eg}Tmáfután az Afzfzifztenfek 
fzép tifztelettel, és minden rendetlenség- 
nélkül: hozzá értették aiázatofan a’ kez- 
kenöket, kalapokat, kerefzteket. Ezek- 
után a’ koporsó bé-záratott, és egy Kri- 
fialy edénybe tétetett. El-mondatott a’ Te 
Deum laadamus; ’s a’ fz. Telt a’ közönsé
ges tifzteletre a’ Templom’ közepén ha
gyatott. Az első éjfzakán a’ Dominíkánu- 
fok virrafztottak a’ katonákkal; 10-dik

B
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Februáriusban öfzve - tsoportozott a’ nép, 
’s harmadnapig jó rendel ment minden; de 
egy kriftal a’ koporsóból ki-töretett a’ nagy 
tolyakadás miatt. Voltak a’ látogatok-közt 
pogányok-is; és az Lidoítáni Királynak 
teftvére, ki tolmáts-által meg-vallá, hogy 
tsak a’ mi Vallásunk igaz. De fenki fém 
tért-meg. A’ 2-dik éjfzakán az Obferván- 
fo k ; a’ 3-dikán a’ Neri fz. Filippiek vir- 
rafztottak. Jártak oda procefsiók. Minden 
nap nagy pompával fzolgáltatott a’ fz. Mi
fa Aldozattya. 13-dik Februáriusban vifz- 
fza-tétetett a’fz. Telt a’ márvány koporsó
ba, ’s nyoltz kultsal bé-záratott.

A T T E J U S .  ( Svet. L. de Illuftrib. 
Gramm.) Attejus  a’ Romai nagy emberek’ 
tudománnyát gazdagíttá. Magát Erathofie- 
nesnek példája-ként Filológusnak nevezé. 
Mert valamint amaz, fzintén úgy ez-is fok 
féle tudománnyal bévelkedett. Sállufztius- 
nak fzámára rövideden le-irta a’ Romai 
Történeteket: hogy azokban az válagas- 

, son ; Aßnius nevű Polliénak elejbe pedig 
az ékes hathatós fzollás meíterségét tévé 
elé. „Salluítium & Afinium Pollionem , At
tejus , alterum breviario rerum omnium 
Romanarum, ex quibus, quas vellet, eli- 
geret, infiruxit, alterum praeceptis de ra- 
tione dicendi. “ Noha fzintezen Pollio fed- 
dé mind Salußiust , * ki a’ meg-avúlt régi 
fz ók at örömeit ke vergette írási-közé ; mind 
azt, ki abban Meítere volt, Attejufi. Meg- 
jobbíttá-e magát Attejus? mert Aünius ne-
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vü iPolliónak azt javaslá: hogy isméretes 
városi ízokott módú légyen a’ befzéde; ’s 
kerüllye főképpen a’ befzédnek, és írás
nak fetétefségét, és az hímezett költsönö- 
zött fzókban a’ vakmerőséget.

A T T IK U S . Romai Nemes ember 
volt, kihez Cicerónak 16 könyvből állő 
Levelei fzóllanak. Annak Nepos nevű Kor- 
neliufiólmeg-irt egyéb ditséreti között eze
ket olvaífuk: Atlikusnak vendégségében 
fenki fe hallott egyebet a’ könyv - olvasó
nak fzavánál; foha fem-is volt nála vatso- 
ra vaíamelly könyvnek olvasása nélkül: 
hogy a’ vendégeknek ne tsak hafok, ha
nem lelkek-is vigadnának. Ugyan-is azo
kat fzokta vendégségre hívni, a’ kiknek 
erköltsös tulajdonok az övejétöl nem vol
tak idegenek. — Hazugságát fe nem mon
dott, fe nem fzenvedhetett. Nyájafsága nem 
volt egy kis keménység-nélkül; fe méltó- 
ságos maga-vifelése nem volt le-erefzke- 
dés nélkül : nehéz-is volt által-látni, ha 
vallyon a’ baráti ötét tifztelnék-é inkáb’, 
hogy fém fzeretnék. Soha a’ reá bízott, és 
fel-vállalt dolgot el nem unta : mert azt tu
lajdon betsületében járó dolognak vélte 
lenni; mellynél femmi fém volt nála ked- 
vefseb’ Horténfiufsal, ki azon időkben az 
ékeíTen fzóllásnak felségét bírta, leg-bel- 
sob’ barátságban élt. ( H^fonló baráttya 
volt Cicerónak-is ). ÉPzre nem lehetett ven
ni, mellyik fzeretné Attikuft fzivefTebben, 
Ciceró-é, vagy Horthenfius, Véghez is vit-

É a
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te azt, a’ mi leg-nehezeb’ volt, hogy a’ 
kikben illy nagy ditséret-eránt közös igye
kezet vala,femmi gyalázkodás fe volna; 
lévén Attikus mind a’ kettőnek fzoríttó 
kaptsa.

B.
J B a R O N I U S .  Ennek az Egyházi tör
ténetek’ felséges rendű Irójoknak emléke
zete meg-v'agyon fzint azon tárgyról íra
tott könyvemben. De ott még az nintsen, 
a’ mit felőle utób’ olvaítam, tudni-illik : 
hogy az Anj^afzentegyház Történetiről irt 
temérdek munkájában fém fegíttöje, fém 
íródeákja nem volt. Mindenik nagy leve
lű vaítag fzakafzfzát maga irta-le; ’s egy- 
fzernél töbfzör-is. Az első fzakafzt életé
nek 49-dik efztendejében erefzté-ki. Azon
nal Olafz, Német, Lengyel nyelvre for- 
díttatott. Skarga Péter Lengyel Jefuita tiz 
fzakafzfzát egy nyalábba fzoríttá. „ Albe- 
ric. orator, in vita “

B A T T Y Á N I  A D Á N Y ,  Kriftóf 
fia, 1693-ban Horváth Bán. Ez a’ nagy Vi
téz fzabadította-meg Horváth Orfzágot a’ 
Töröktől. Annak előtte azt a’ paraízt fo- 
kaságat, melly Stájer Orfzágat pufztíttás- 
sal rettenté, 1692-ben Légrádnál fzanafzétt 
verte; jsl gyülevéfz fejeit fel-aggatá. Mi
dőn 1685-ben, és végtére 1686-ban Buda
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Várát Leopold Tsáfzár a’ Kerefztyénség- 
gel vifzfza igyekezné a’ Töröktől venni, 
a’ mint vifzfza-is vette, Gróf Staremberg- 
nek a’ nyerges új falu mellyéki ütközet
kor nagy fegítségére volt. Midőn Lotha- 
ringiai Károly Budát víná, az Ertsényi 
Törököket Battyányi Adány a’ Budaiak 
láttára talpig meg-rontá: Sz. Margit Szi
getét meg-vette, és a’ Töröknek oda hor
dott kintsét el-foglalta. Fehér-várt Efzter- 
házi Jáuofsal, és Arejzágával 1688-ban a’ 
Török birtok-alól ki-fefzítette; valamint 
Kanisát-is. Azt a’ nagy munkát Zichi lit
vánnal végzette-el. 1093-ban el-foglalta 
Uranográtzat, új Tudorovot, Velkíádis- 
kát; a’hol a’ haramia Törökök tartózkod
tak; és azoktól a’ Károlyvári (Carlfiadi) 
határt ki-tifztította;fok Törököt pedig Ma- 
hometnek réfzérol Krifztus Urunkhoz ve
zetett. Forgáts Simonnak vezérlése alatt 
egy fereg Horvátot a’ Bosnyák földre küld- 
vén, az ellenség - közül fokakat meg-alá- 
zott, fok menedék helyeket el-rontotta. 
1699-ben jelen volt Bétsben, első Jósef 
Ts. menyegzőjén, fzép Horváth lovas fé
reggel, mellyet Efzterházi Pálnak , Nádor 
Ifpánynak lovas féregéhez egyeztetett. A’ 
Bán méltóságát 1702-dikig vifelte, melly- 
ben életét végzé.

B O D Ó  I S T V Á N .  Pofzeving Antal. 
Egyéb’ derék könyvei-között ki-ada Pofze- 
vínus ílly könyvet-is. Antonii Pofzevini no-  

tce divini verbi. &c. Pofnanie 1586. Az Ifién
B 3



Igéjének Jelei, és az Apofioli Egyháznak 
Hite és Tekéntete. Fides & Facies; az  első 
közönséges Gyüléfekböl Cythreeus Köny- 
ve-elíen. Ebből a’ nagyob’ könyvből illy  
homlok iráfu kiíTeb’ egy könyv kéfzíttetett. 
Confutatio duorum peßilentifsimorum Libro-  

rum a /Vlinijlris Tranfilvanice edit or um. Co
lonise 158b. Erdélyi B odo litván ezt a* 
könyvet B Á th őri  litvánnak, Lengyel 
Orizág Királlyának mutatá-bé; ’s azon bé- 
mutatáíTal hozzá így fzóll: „Isméri Felsé
ged ! Pofzevínus Antalt ( mert Báthorinál-  

i s , valamint a’ Svetziai Királynál járt Pofz- 
fzevínus követségben a’ mint ezen M.kház’ 
316-dikKönyve mutattya) Ebben a’ Könyv* 
ben az Eretnekek’ álnokságát fel-fedezi. 
Annak leg-hafznosb réfze Felségednek 
mutattatik - bé. Ki-nyilatkoztatá Felséged 
nem tsak moítanság, hanem akkor is , mi
dőn, úgymint Fejedelem, Erdélyt Vezér
lené, mint gyülöllye ezen eretnekségek
nek dög-mirigyét; egy ifientelen Ariánus- 
nak a’ Könyvét a’ tiizbe vetvén , és mond
ván egyetemben : Elég gonofz Könyv hor- 
datott már bé Erdélybe, nem hogy oda 
még ezt a’ mérget-is bé - érefzük. “ S te
p h a n u s  B odo ad Stephanum Báthory 
Regem Poloniae. „ Antonius Poífevinus S.
I. Regiae Majeítati veítrae fatis cognitus , 
magnum opusprelo dedit (JoannilII. Sve- 
corum Regi infcriptum) quo refponfum 
cujusdam Chytraei refutans, haereticorum 
aliorum fraudes aperuit. “

SS NÉM. NEVEZETES
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B Í R Ó N .  Bironnak hajózásban olvaf- 
fuk p. 49. hogy midőn a’ Magelláni Tüt 
földön volna, a’ hajós legényeknek min
den nap derék levett adatott a’ bdbhusból. 
Azt forró vízben fel-erefzté, öfzve-fözé 
vad fzellerivel, és zab-lifztel. Az igen jó 
izü, és egéfséges étel. Ez a’ bábhus így 
kéfzíttetik : Jól eröfsen bé-zárt edénybep 
minden féle hús öfzve-fözetik olly fokáig, 
míg tellyefséggel kásává nem válik. Azu
tán le-fzüretik, ’s ha meg hül, meg-keméf- 
nyedik , ’s oily formát vagy láttatot vef^- 
magához, a’ mi némüt néki tettfzik adni ? 
mint a’ tsokoladé bábotskának, vagy fze-í 
letnek. így zsebben, vagy zatskóban le
het azt hordozgatni. Idővel főtt-vízbe vet
tetik , ott el-ofzlik, ’s jó izü lévvé válik. 
Az utazók, ’s főképpen a1 mefzfze hajó
zok fzámára derék találmány. Teli volt 
Byron hajója beteggel; ki nem mondhat
ni , mi hamar fegítt az illyen tengeri bete
geseken a’ kókus dió. Sokan azzal élvén , 
kevés napok-alatt annyira fel-láboltak, 
hogy fzolgálattyokban ei-járhatván még- 
az árbotzfán-is fel máfzhattak.

B O R I Z V O G I ,  vagy Borizvój. A* 
Tseheknek Fejedelmek volt, ( Egyh. Tört. 
15, k. 16. r. azon időben a’ Morvaiak' nagy. 
hatalmas Orfzágok igen mefzfzire terjede. 
Svatopluk a1 Morvái Fejedelem, Követ-áí- 
tal kérettetett Formóíus Pápától, hogy 
Arnulfnak Német Királynak Segítségével 
Olafz Orfzág a’ Tiránnufoktó! fzabadíttat-

B 4
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nék-fel. Szint akkor Svatopluknái forgott 
Borizvog Tseh Fejedelem frigy-kötés eránt 
Meg - betsülte azt vendégséggel-is Svato- 
pluk; de tsak a' földre terített abrofzon, 
mondván: nem illendő, hogy a’ Kerefz- 
tyénekkel egyék a’ pogány ember. Azzal 
az alkalmatofsággal az említett Tseh Fe
jedelmet fz. Methódius 2>O) vagy 5° egyéb 
társaival a1 Kerefzténységre térítette, és 
meg-kerefztelte. JSÍem ez az említett Sva- 
topluk volt, a’ ki Baráttá lett; hanem az 
egyik fia. Svatopluk nevet vifelt ez*is , ki 
fok féle nyomorúságon által esvén , a’ Ba
rátok, vagy Remeték közzé vette magát 
Zobor hegyére, ’s ott végezte életét; Urunk 
899-dik eíztendeje táján. Hifi. Moráv. p. 
4 1 . Bolland. Herrn. Cont. Annál Franc.

B O S N Y Á K O K ,  Midőn első Ula- 
difzlaus a’ Lengyel orfzágló vérből válafz- 
tatott Magyar Király már Budát megszál
lottá volna, koi*onáztatása előtt, fok féle 
üdvözlők jöttek elejbe a’Budai Várba, elé- 
jott a’ Bosnyai Királytól küldetett Követ
ség is. A’ Követek el-befzéllék a’ Király 
előtt, hogy ők, a’ Bosnyákok egy azon 
vér-fzerént-való eredetűek a’ Lengyelek
kel ,  és hogy nyelvek-is egy azon-féle. E- 
zen n yelv , és atyafiságra nézve örül a’ 
Királyunk , úgymond a’ Követség : hogy 
Felséged fzándékának kédvez a’ fzerentse. 
Az Atyafiságunk, és fzomfzédságunk bol
dogíthat bennünket, ’s mind a’ két Orfzá- 
gat,ha egymáfi fegíttyük őfzve foglalt erő-
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vei, tanáttsal a” Töröknek kegyetlen ha
talmaskodása ellen. Szentül meg-tartottuk 
eddig ’s ez-elott-is a’ frigyes barátságát mi 
Bosnyaiak a’ Magyar Királyokkal. Kér
jük Felségedet: hogy az a’frigy ismét vagy 
teremjen, vagy újíttafsék-meg. A’ Defpotá- 
nak követsége-is fzint azon eredetbéli atya- 
fiságot, a’ nyelvnek ezen egységét emlege- 
té. „Callimach. jL .  1.66 Busbek a Defpotá- 
kat így emiítti; Serviában el-hagy ván Sze- 
mendriát, a’ régi Defpoták várát, ki gya
log, ki kotsin, folytattuk az utat.

B R O G N A R D .  Midőn 1769-dik efz- 
tendőben, az Orofz-ellen a’ Török hadat 
kéfzíttene, Konfíántzinápoly Városában 
fzokás-fzerént ki-tétetett Mahomet’ záfzló- 
ja, nagy pompával. Az illyen pompa’ ide
jében nem fzabad magát kerefztyénnek 
mutatni az úttfzán, mikor a’ Záfzló, a’ 
táborba, a’ várafon végig; késértetik« 
Meg -nem győzvén akkor magát Brognárd 
Urnák, Bétíi Refidenfnek felesége, és leá
nya, az ablakróhnézegeté a’ pompát. A’ 
gyülevéfz nép azt a’ le-nézéft nem türé-el. 
Brognárd Ur fzállásának ajtaja fel-töretett: 
a’ védelmezésének alatta egynéhány em
ber meg-öletett: az Afzfzonyság már az 
Udvarra vonattatott, hogy meg-fojtafsék. 
Az oda érkezett Jantsárok meg - fzabadít- 
ták* A’ Sultán meg-követte; a’nagy Vezér 
pedig a’ Refidensnek drága gyöngyökből 
álló ajándékokat küldött az Afzfzony fzá- 
mára, és egy, Zsákot, mellében a’ fd
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gyilkolok fejejik valának. A’ Sultán vég
tére az ö első Tolmátsát ( Szófejtöjét) kül- 
dé ajándékkal, és mentegetéíTel.

B R O D E R I K U S .  Broderik lfiván 
1526 - diktól-fogva é?zeremi, azután 1537- 
dik efztendo tájától-fogva 1539-dikig Vá- 
tzi Püfpök, már Lajos Király’ idejében, 
’s ugyan Lajostól neveztetett, Cancellárius 
volt. Iráfi , Orfzágos téteménnyei neveze- 
tefek. Halála-felöl Oláh Miklós Fehérvá
ri akkori Cufios Nádasdi Tamáshoz így irt: 
( Pray Hieras) „ Hogy Broderik lfiván Ura
mat láthatnám, nagyon óhajtottam; a’ ré
gi atyafiságos ismeretségtől, ’s éltes koros- 
ságátol indíttatván. Az Ifién ezt a’ tehet
séget - is el - fogta tőlem. Mert mondják, 
hogy ezen hónapnak (Novembernek ) he
tedikében ki-múlt a’ világból. Irt a’ múlt 
hetekben hozzám, arról, hogy meg akar 
látagatni: mert én , az én felséges Király
né afzfzonyom dolgai-miatt innét el - nem 
távozhattam ( hozzá nem utazhattam ) ’s 
azt jelenté, hogy vagy Ságra menend, 
vagy a’ hegyi, bányai várofokba; ha én 
oda venném utamat. Azt feleltem: hogy 
kevés idő múlva, a’ Fejedelmem engedel- 
mével tulajdon házánál magam fogom 
meg-látagatni. Egyikben fém lett réfzem. 
Hallván halála hírét, meg nem tudtam ma
gamat a’ könyhullatáfiól tartóztatni. — 
Béts. 17. Novemb. 1539. Uraságodnak fzol- 
gája Oláh Miklós Fehérvári Cufios. Oláh 
Miklós Broderik’ tifzteletére ílly  halottas 
verfeket kéfzített.

2 Ö
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Epitaphium Domini Vacienßs.
Hic jacet inclufus gelidaBrodericus in urna, 

Cui decus &nomen pulcra corona dedit. 
Phcebus in aethereo donee clarefcet olympo, 

Dumtenebras denfas Cynthia dara fugat; 
Semper érit Stephani virtus, doctrina, 

perennis,
Sancta fides, probitas* & pietatis amor. 

Pontificis facro vixit decoratus honore, 
Cujus in officio fedulus ufque fuit.

O felix! claros patriae qui vidit honores, 
Illius alt cladem cernere non voluit. 

Dum nullám potuit noitris adhibere me- 
delam

Hifce malis, fubito migrat ad afira poli.

B U B O  V. Orofz Tifztnek fia: fzüle- 
tett Orofz ember. A’ Lovas feregben fő 
Hadnagy volt, mikor Potemkin tulajdon 
Adjutántyáva tette. Nagy érdemi, és nagy 
dolgokra termett tulajdoni-miatt, Potemkin 
Hertzeg, tábori fő Mindenes, a’ Tzárné 
engedeímével Generál Lejdinantá tette: 
A’ múlt utolsó háborúban, naponként, 
foha fém fzokott két, és töbnyire három 
óránál továb’ alunni: ágyat nem látott ná
la az ember, karfzéken ülve aludt, ’s min
denkor fel-öltözve; egyedül tsak a’ nyak- 
ra-valóját oldá-le. Az különös benne, hogy 
jó kedvű mindenkor, ’s annyira nem be
teges, hogy még a’ fő fájás felől fém hal
latott foha panaífza. Mindennapi étele ita
la Potemkin Hertzegnél vala; a’ hol a
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bévség örökös volt, ’s még-is mindenkor 
mértékletefségben Örízte-meg magát: az 
erős hevesíttö italokat úgy kerülé , mint 
a1 fejer Személlyekkel-való tárfolkodáít; 
noha maga azomban fzép kedveskedő ter- 
terméizettel birt. Leg-foképpen a játékot 
kedvellé , a’ mellett egéfz éjfzakákat-is el
töltött vala : tsinos maga vifeléfe nevezetes: 
mind a’ fzobában , mind a’ puszta fagyos 
ég-alatt a'Kalapját a hóna - alatt tartya, 
még a’ játék - alatt - is fzüntelen, fokfzor 
még a’ lóháton-is. Ezt a’ fzokáftazólta tet
te fő-képpen tulajdonává , a’ miólta Potem
kin Hertzegnéhkell vala néki lenni. Bubov 
azomban Vitéz ember, mint egyéb Oro- 
fzok majd minnyájan. Az Otzakovra-való 
rohanáskor magát igen meg-külömböztette: 
és ezen alkalmatofsággal nyerte - el fzent 
György ordóját, vagy Rendit.

D.
D ÁM  P I E R .  Meg - kerülvén Dám-
pier Wilhelm hajóval a’ világot 1687 ben, 
új Hollándiát meg - látagatá, és arról leg- 
hiteleffebben tudósítt. Kooknak, és Dám- 
piernek tudosíttáfa egykevesé külömbözik: 
mert Kook fzáz efztendővel utób érkezett 
oda. Kook új Hollándiának Napkeleti; 
Dámpier pedig nap-nyugati réfzén forgott. 
Dampier tudósíttásának im’ a’ java. Az 
új Hollandiai lndufok, V itt, és Arehem
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Tartományiban nyomorult emberek; ’s 
tsak az emberi külső tekéntet külömböz- 
teti majd-meg Őket a’ barmoktól. A’ bo- 
garok-miatt öröké bé-hunyva tartyák Jze- 
meiket,; ’s ha látni kivánnak , fejeket az ég
felé emelik’; minthafejek-felett-valót akar
nának látni. Két első felső foga nintsen fe 
férfinak, fém afzfzonynak: minden férfi 
fzakállatlan: fekete tellyefséggel egéfz te-  
fiók : elejeket fa héjjal, levéllel, vagy egy 
fürt gazzal fedezik-bé; egyébként mezíte
lenek : fém házok, fém gunyhójok: föld 
az ágyok. A’ mit a’ ki s bé áradó tenger 
hágy, az a’halatska az eledelek. — Kook 
a’ túlsó félen , tifztátalan, nedves börü em
bereket fzemjélt: orrok lyuka’ közép hár- 
tyájokat ki-liggattyák: abba tsont-darabot 
vonynak kerefztül; és igy a’ lélegzet’ ked
véért fzájokat mindég tátva tartyák Ne
héz érteni fzólláfokat: nj^akokra tsigákat 
teríttenek : — gunyhókban laknak , halá- 
fzat-után élnek. A’ halat fülve efzik; fa 
dörgöléífel hamar támafztyák a’ tüzet: dár- 
dájok hofzfzu : éles hegyíi; fzáz ötven Iáb- 
nyira egyenefen el-érik velek a’ tzélyt; ’s 
oily febefien, mint a’ puska lővéífel: ha- 
jójok i2lábni: abban tiizelnek-is. Igen 
kevés mindenütt a’ nép új Hollandiában: 
járó, repülő állat, növőtény, fok féle ta
lálkozik benne. A’ légy, és bogár igen al
kalmatlan.

D E R E N T S É N Y I .  Derentsényi 
Imre 1491 ben Horváth Bán méltóságát
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vifelt. Jakupot Bosniának Basáját, a’ Mo- 
drúsiai Tartományban igyekezetétől kí
vánván meg-tartoztatni, egyfzerre bé-kerít- 
tetett, meg-fogatott; fiát, teítvérét el-vefz- 
té; Frangepán MiklóíTal együtt Konítán- 
tzinápolyba vitetett, és vagy ott, vagy a’ 
hét tornyu tömblötzben , keserűségében; 
vagy pedig, valamelly fzigetben, méreg
gel-e? vagy mirigy-áltál ki-múlt a’ világ
ból, a’ kerefztyén vallást meg-tartá, akár- 
mint öfztönöztetnék ellene V. Mkház L. 
308. p. 331. Frangepán Miklós mindazál- 
tal, és a’ vele meg-fogatott lovafok, Ba- 
kats Tamásnak bőkezűsége által k i-vál
tattak.

D I O D Ó R U S .  Szitziliai Diodórus- 
nak Görögül irt könyveit Jánus Pannonius 
tartotta-meg avefzélytői. Futó félben leg- 
aláb (minthog}^ Irásim közt hafznát ve- 
fzem ) méltó tudni, hogy ezen Diodórus 
könyveinek első réfzeiben a’ meséket ad- 
ja-elé; a’ többiben a’ Hiftoriát. Harmintz 
efztendeig munkálkodott rajta, és Asiának 
’s Európának nagy réfzét meg-járta annak 
kéfzíttése kedvéért. — Mind más , mind 
e’ féle írók a’ tudomány, és meíterség, 
sőt az életrevalóknak fel-találójit elé-fzám- 
lálván, Olvasójikat arra akarják inteni, 
hogy kezdete volt a’ világnak. Diodórus 
maradék könyvei Bafileában ki-nyomtat- 
tattak 1539-ben. Hogy idővel ki-leheflen 
nyomtatni azokkal, Jánus adott arra al- 
kalmatofságat. Tudniillik a z o k ’ példa-irá-
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iát nyilván, ( úgymond Pray  L. rar. p. 
335. ) Mátyás Királynak Budai Könyvhá- 
zábói vette-ki; mert Mátyás Király enge- 
delmével, onnét fzedegetett könyveket: 
hogy azokat Görögből deákra fordítsa. — 
Jánusnak más a’ féle könyveiröl-is emlé
keznek élete Iróji; főképpen ama’ neveze
tes P. Conrádi Norbert; a’ Kegyes Iskolai 
Szerzetnek nagy Tudóffa, és Tifzte, ki 
Pánnónius verfeit új egyengetéííel, tifzto-J 
gatáffal új nyomtatásra erefztette. ,, Budáé 
Typis L e o p o l d i  L ä n d e r e r  1754- 
ben“ Nem tsak Diodórusból, hanem Ho- 
merusból, és Plutárkusból egynéhány da
rabot fordított Görögül deákra Jánus. Le
írta Deák verfekkel Magyar Orfzág Tör- 
ténetit-is; de ki vefztek. Meg-vannak vér
iéi. A’ mellyeket ifjantában irt, nem di- 
tséretesek. ( Végezzük-el egyhuzomban to
vábbi ismértetését.) Az annya Vetéfi Bor- 
bálya afzfzony volt, kinek kerefztyén éle* 
tét, a’ fonyáífal, fzövéíTel töltött idejét, 
Püípökségekori holtát, ’s Érette bé-muta- 
tott Aldozattyát említti Verfei-közt. Olafz 
Orfzágban tanúit főképpen Gvarini Meßer- 
nek oktatása-alatt. — Pétsi Püfpökké lett, 
Mátyás Király’ idejében. Neveti Defeler az 
Encyclopedikákát, kik Jánok öt Piifpök- 
ség Urának Írták lenni; mert Quinque Ec- 
cießiarum, Pétsnek Püfpöke volt; mint ha 
a’ Deák neve öt Püfpökséget, ’s nem egy 
azon PétsVárofi Püfpöki megyét jelentene.

Jánus Pánnónius Mátyás Királynak ke-
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gyeiméből ki hűlt. Midőn némellyek Ká- 
simirt akarnák M'átyás helyébe tolni, be
le keverték Jánufi-is. Futamodás, lappan
gás volt a’ vége, ’s azon magányofságban 
a' vérhas ki-is végzé a’ világból. De míg 
élt, azt bizonyíttá, hogy nem tulajdon vét
ke, hanem egyebek irigységek miatt fzen- 
vedett. A’ telte fzurokkal bé - tapafztatott 
koporsóbauPétsre vitetett a’ káptalan-bé
liektől; ottan fetétes hellyen majd kétefz- 
tendeig temetetlen hevert. Meg-látagatá 
Mátyás K. Pétset. Akkor a’ Cußos a’ Ki
rály eleibe menvén, mivel gondolá, hogy 
már meg-enyhiilt, igéré : hogy Jánuft né
ki meg-mutattya. Látá a’ koporsóját, Sír
va fakadt, betsülettel el-temetteté : a’ Cu- 
ítost Püfpökké tette. Annak az Aedituás
nak ( i gy  ir Bonfin. ) vagy Cuítosnak, 
Tsáktornyai Emeltnek , máfok - fzerént 
Hampoinak kell vala lenni: mert Jánus Pán- 
noniusnak titánná 1475-ben illy nevű Püs
pököt téfzen, és illy következének ( P r a y  
Epis. Quinq.) 1462-ben Joannes III. Já
nus Pannon. Meg-halt 1472-ben. Utánna 
1475-ben Sigismundus I. Ernuít de Chak- 
tornya. al. Hampo. &c.

íme Jánus Pánnoniusnak egynéhány 
verfei az édes Annya’ haláláról, pag. 153. 
©píjyos de Morte B a r b a r a  Matris Elé
gia III.

Exin progenitum geítaíti mollibus ulnis.
Ac tua funt labris ubera preífa meis.
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Mine ubi jam certo fixi veítigia gteífu,
Desiit & blaefos frangere lingva SonoSi

Protinus ingenuas docilem transmittis ad 
artes,

Otia nec pateris ducere lenta domi:
Quid quid lana tibi  ̂ quid quid tibi tela 

lucelli
Contulerat, inerces erudientis erat.

Imbiberam tenerae vix prima elementa 
Minervae,

Nec mala venturi jam documenta dabam;
Cum tuus Aufonias tradit me fráter ad 

oras,
Longinquo & Mufas quaerere in orbe 

jubet.
Jllius impenfa Venetas celebravimus urbes,

Dum fol undecies per fua figna redit.
Vixifti innocue, coluiiti labe remotá

Officiis homines, relligione Deum.-------
Nec mors praeteritis difpartibi contigit actis*

Fine bono claudi vita probata fölét.
Accipe, chara parens, nofiri monumental 

doloris *
Non amplaartificis itructa fepulCra manu.

Nec Maufolaei pendentis in aére molem,
Nec ruiturarum culmina Pyramidum.

Psallentum fed rite choros, fed thuris 
odores,

Sed cum flebilibus verba tremenda modis.
Eu feretrum celebri praecedunt agmina 

pompa,
Pulfata & facris turribus sera fonant.

33
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Dives ad innumeras offertur cereus aras,
Ac requiem templum concinit omne tibi. 

Ipfe ego folenni pullatus veße Sacerdos,
Ad tumulum pro te myítica dona fero.— 

Séd jam Sancta vale Genitrix, & Civi* 
olynipi,

Cunctantem in terris voce precante juva.

D Í T M A R U S ,  És V R Á T I S -  
JLAUS. A’ Morvaiaknál, és azon népek
nél , kik a’ Morvaiakhoz vajának tartozan- 
dók , a’ kereíztyén Hitet piántálák Urunk 
700-dik efztendeje-után a’ Guráviaifz. Püs
pökök, Rupert és Virgiiius : azután Arno : 
a’ 8oc-dik efztendő elején Urolf, vagy 
Yrolf, Laureákumi első Érsek , ki az Avar, 
vagy Hunnus, és a’ Morvái néphez predi- 
kállani méné; Urunk 863-dikában, ’s azu
tán íz. Tziriilus, avagy Koßantinus , és 
fz. Methódius piántálák , ’s gyarapítták a’ 
kereíztyén Hitet a’ Morvaiaknál. A’ fok 
háború ofztán abban fok Kárt tett. Ur. 946- 
ban első Morvái Püspök Silveßer volt, ki 
a’ Laureákumi, avagy Pafsáviumi Ériek
től , mint Metropolitájától függött, 19 efz
tendö múlva meg-holt. Első Bolefzláus 
T seh, és Morva Tartományoknak Feje
delme, XIII. János Pápának engedelmé- 
böl Prágában kivánt Püspökséget állíttani, 
hogy mind a’két Tartománynak egy azon 
Püspöke lenne. Holott pedig a’ Lauréaki , 
és Rátisbónai Püspökök Megy éjekhez tar- 
tozandóknak láttfzattak lenni azon két

54
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Tartományok, tsak hét efztendö múlva 
lett-meg, a’ mit Bolefzláus kívánt. 2-dik 
BolcfzUuis a’ Romai Pápától levelet nyert, 
hogy Prágában Püspökség állíttafsék; de 
hogy az Iíteni fzolgálat ne Tótul hanem 
deákul tartafsék. Urunk 973-dik efztendo- 
ben tehátSzáfzD i t m a r u s  a’Prágai Püs
pökségre válafztatott; és Róberttól, Mo- 
guntziai Érsektől fel-fzenteltetett a’ Tseh, 
és Morva Egyházok ízámára. — A’ Prá
gai Püspökség mefzfze hatott; mert Kra- 
kot, Szepefséget, és a’ mi Prága , és Vág 
vize-közt vagyon, magában foglalá. Há
rom efztendö múlva ismét magányos Püs
pöke lett Morvának, ’s az az Olmitziek- 
közt máfodik volt. Az első Morvái, vagy 
Olmitzi Püspök neve, Szilvefzter, a’ má- 
fodiké VrátisLáus. Ezé lett az a’ Réfz, 
melly Vág vizét érte, és igy Magyar Or- 
fzág réfzét-is magában foglalá. Emlegetém 
Ditmaruít az Anya fz. Egyház Történeti
ben. 16. K. g. réfz.

D U G O N I T S  A N D R Á S ,  a’ ke
gyes Iskolák Rendéből; a’ Tudákofságnak 
N. Szombatin, Budai, Peíti nagy érdemű 
Taníttója; kinek-is azon Tudományról ki
adott Magyar munkáit méltán meg-ditsér- 
tem. Ezen Taníttó igen fzerentsés ( a’ töb
bi-közt) a’ régi és mofiani rejtekezetteb* 
Magyar fzók’ eredetinek elé-keresésében ; 
’s fejtésében. Nálam emlékezetre méltók 
ezek a’ többi-közt.

C 2
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K un ,  Petsenek. A’ Kun nemzetnek va
dat)’ réfze Pacinák, és Petsenek nevet vi- 
felt; de magoknak Kanároknak, vagy ta
lán ÄmaVoknak hivák; melly fzó Kun 
nyelven Vitéz bajnokot jelent.

Pohán. A’ Pogány, vagy Pohán fzó 
a’ Tótnál el-vetettet, és femmire-valót je
lent. A’ h betű g betűre változik az Illí
riái népnél. A’ Totósoktól a’ meg nem tért 
bálványozok femmire kellőknek, és így 
pogányoknak neveztettek. A ’ pohánka 
Kása heiden, az az, pohán a’ németnél; 
mintha femmire - kellő volna. Idegen fzó 
tehát mind a’ hajdina, mind a’ pohánka.

Pribég, vagy Piri-beg. Piri, vagy Pe
re régi Magyar fzó, és fo rg ó t, ’s f e l’s alá 
járót jelent; Bég pedig gondvifelot ( talán 
főt, vagy fejet) nagy embert. Piribég , 
Pribég máshoz fordult nagy ember. Mint- 
hogy pedig az illyenek meg-vettettek, a’ 
fzökevényekre Pribék név háríntatott.

Teg — tege, ez a’ fzó a’ Magyarból 
kevertetett a’ Perfiai nyelvbe, akkor, mi
kor a’ hajdani Magyarok Persiát el-rablák. 
Tege annyit téfzen, mint nyit. Tegnap  =  
nyílnak, vadáfzatnak napja. M itz  Persiai 
fzó, huß jelent Mifz =  hús. Mifzáros ,  

vagy méfzáros =  husáros. Ebből tsináita- 
tott a1 Tóth mafzát.

Tutur == gerlitze nyögéfe. Tutur ré
gi Magy ar fzó, gerlitzét téfzen. Deákul-is 
T U r T U r .

Ügyéfz, az az, Prókátor, új fzó.
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Johbadj ( mintsem Katonáskodjál ) ré
gi parafzt fzó , melly reájok fzáradt, Jobb 
ágyú — job’ ágyból fzii letett =  nemes 3== 
nemes fzolga. Ezen Nemefeknek birájok 
a’ Szolgabiró.

P ity i ,  Pere ,  Putty  =  Játék, melly- 
ben ezen fzók emlegettetnek. A’ ki a’ 
P ityi  játékot el-vefzti, el-vefzti azt pere- 
puttyostól.

Ovár, Avar, Abar, Az Hunnufok 
liter torkánál (vagy mellyékén) úgymond 
Prokop : Ovárral birván , Abar , Avar , 
Óvári nevet nyertek.

Menander emlegeti a’Szittyiai betűket. 
Az Imperátor , midőn Tolmáts - által 
el-olvaíta a’ levelet, melly Scithiai betűk
kel írva vala, a’ követséget jó fzivel e lfo 
gadta. Erdélyben a’ Székelyeknél fokáig 
mutattattak a1 fzittyai betűk.

Maharán, Marha =  Morva. Mert 
záfzlójokon valami marha kép volt, Mäh
rer =  Kantza marha. Márhof =  marha 
udvar.

Pannónia, azután nagy Morávia, 
Béts tájától fogva Belgrádon - túl Mura, 
vagy Murává vizéig*

Nö =■ afzfzony. Nőtelen =  feleség- 
telen. slgnö — vén afzfzony. Nofzés, az 
az: házafulás. — Vezérné, Fejedelemné, 
az-elött így mondatott: Vezér«», Fejede
lem«». Királyné =  Király neje , vagy 
fele. Gömb, gömbötz =  Sphaera, golyó
bis. — Szünnap =  ünnep. — Labantzok =■

c  i
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lábos Katonák. A ’ Lovantzok pedig =  Lo
vas Katonák.

Jáfz =  Ijáfz : Falas =  falmáfzó, ron
tó Filifzt. Honni, Honnyai =  Hunni. — 
Alap — fundamentom. Alaparfzlány === tal
pas orofzlány. Gádir, Puniai fzó =  bé- 
kerített, meg-erösített hely. Innét gádor, 
gátőr. p. o. pintze-gátor — pintzének el- 
rekefztett eleje. Konyha-gátor. — A k, 
Tatár-fzó fejér. Kir  pedig, vagy Kér, kert =  
kertelet, vagy vár .A k-k ir man — Fejér vár. 
Tatárul a’ viz; vagy tó =  fzin. Akfzin=. 
fehérviz. — Pontus euxinus , moítan feke
te tenger; de hajdan Akfzin — fehérviz — 
Pártos  fzittyai fzó — el-illantott; ’s a’ t. 
É n , úgymond P. D u g o n i t s , a’ Szá- 
bátsi Törököktől, kik 1 7 8 8-dikbaa a’ 
Szegedi várban foglyok voltának , ezen fzó- 
kat hallám egyenlő értelemben. Alma, 
árpa, balta, bitsak, buzogány, (noha  
némellyek tagadák ezt Török fzónak len
n i) Csákány, tseresnye, tsőfz , tzap dol
inán, dsida, fintsa, ibrik, irha, kalauz, 
ta lp ak , kantár, kepeneg, kotsi, kön
tös — köntös, a’ Persáknál kandis. Kop- 
tsa =  kaputs, Korbáts, Korom, Kos, Le- 
venta =  derék legény, Vitéz: majom, 
m afzlag, mente; a’ Persáknál Mandia, 
paputs, paplany, fzablya, Salavár, T ö- 
rököífen Salvár; Szeretsenyeífen Selvár: 
Persiai módra talán Sarabár. Sapka, Sá
tor. Sujtás, fuba, fzakál, fzárma =  töl
tött Kápofzta. Szattyán, taliga, tarhonya,



törököíTen tarhana, tengel, tepfzi, teve, 
tobák , tzisma, tzuk , zubon. — Türki =  
fzép Vitéz. — Ki =  ízép ; abból Kies, és 
tűr =  türö, bajvívó ’s a’t. IVlez =  ruha. 
Meztelen =  mezételen; ruhátlan. Szeg, 
vagy Zeg == barna. Zár — Kopafz.

D U H Á M E L  a’ Könyvnek végén.

E M B E R E K R Ő L .  Sj ,

E.
E r D Ö D Y  S U S A N N A .  GrófThur-
zó Kriítófnak Sepesi és Sárosi fö Ispán
nak özvegye. Noha az Ura , Kriítóf, ki a* 
Tsáfzártól Botskaihoz állott, ’s Lutránus- 
bólKátholikursá , Kátholikusbói ismét Lu- 
tránufsá lett, a’ Várallyai Sepesi várban 
161.3-ban, álhatatofan meg - maradott a’ 
közönséges Kerefztyén Anya-Íz. Egyház 
kebelében. 19 efztendeig élt az Ura holta- 
után, ’s a’ gyáfzos fekete ruhát foha fém 
hagyta-el. Különös ájtatofságu nagy afz- 
fzony volt, és a’ kátholikus Hitet tellyes 
fzivvel gyarapíttá: a’ végre álhatatofan 
tartott Jéfus Tárfasága fzerzete-béli Mifz- 
fziónáriufokat, hogy a’ jobbágyi falukon 
az Hitet nevellyék. Egy azok-közül utolsó 
pihenéséig jelen-volt, ’s ájtatofságáról, a* 
ízentségek ájtatos fel-vételéről, a’ fzerze- 
tefekhez-való bő kezüségéről, fz. Ignátz- 
hoz, és más mennyei fzentekhez-váló ájta- 
toskodásifól a’ nagy Szombati Kollegiom-
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hoz hofzfzafan irt. W a g n . p. 131. Fám. 
Thurzó.

É RS EKEK.  Püspökök (JV1. Orfzá- 
giak az Egyházi Történetek toldaléka- 
gyanánt) Galánthai Ffzterházi Imre , Efz- 
tergami Érsek, leírtam az életét az Egy
házi Történetek 4. fzakafzfzában. Az ot
tan ki-maradt, hogy alázatofságtól visel
tetvén, íbha fém irta a’ nevének alája Grof- 
sági titalusát meg-elégedvén a’ Frater titu
lusai , mellyet mint Paulinus viselt. Halá
la 1745-ben, életének go-dika-után érte ezt 
a’ nagy Püspököt. Halotti ditséretét mon- 
dá Kcltz Imre , I. T. nagy érdemű embe
re, ki végtére Győri Kánonokká, és fz. 
Albert nevezetű Prépoűá lévén, Iítenben 
boldogult 1792-ben. — Szint azon titulufsal 
élt, vagy minden egyéb titulufsát el-hagy- 
ván leveleket Szokott Írni Frangipáni Fe- 
rentz-is Kalotsai Érsek, és az Egrinek 
Adminiítrátora, 1539-töl fogva 1541-ig,
rnellyben Rátisbonában tanátskozott a’ 
Birodalmi Fejedelmekkel: hogy Segítség 
küldefsék Magyar Orfzágba; a’ mint ki
tettzik Naufea Fridrikhez, Bétsi Püspök
höz adatott Leveléből. Datum Ratisbonae 
2-da Mártii 1541. Franciscus a Frangepá- 
nibus Epifcopus Agrienfis RR. Domino 
Friderico Naufeae, Epifcopo Vienensi. Li
teras tuas una cum opufculis quibusdam fa
ne doctifsimis recepi, quae mihi pergratae 
fuere. — Optarem te adeíTe, ut in hoc ce- 
kberrimo Conventu cum his doctifsimis Vi-
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ris agere pofses de his, quae Chrifiianam 
pácéin & concordiam fidei concernunt. 
Crediderim enim tuam praefentiam Catho- 
licorum rebus admodum profuturam, & 
me tibi ex cordeoffero. Frangipani Ferentz 
3543-ban illy kezdetű Teftamentomot tett, 
Pofönyban: In Nomine Patris, & Filii 
& Spiritus Sancti Amen. Ego Frater Fran- 
cifcus de Frangepanibus, indignus Epi- 
fcopus Agrienfis-tale facio Teßamentum.— 
Dráskovits György Győri Püspök, ki 1564- 
ben tért meg a’Tridenti Gyűlésből, ’s 1579- 
ben tartá a’ Szombathelyi Gyüléít, nem 
Eáktántziuít, úgymond Pray  ( in Epifco- 
pis Jaurin. & Quinque Eccles. Hierar. ) 
Bétsben 1561-ben , hanem Lirinei Vincent 
Commonitoriumát fordittá Magyar nyelv
re. Tessék a’ M. kház V.-dik ízakaíTzába- 
is vifzfza nézni. p. 42. Az utóbbi Győri 
Dráskovits György Püspök 1635-ben tétetett- 
áital a’ Vátziból a’ Győrire. — Balásfi 
Tamás 1621-ben, Vátzi Püspök a’ Bos- 
nyaiból, meg-irá Ifivánfi Miklósnak éle
tét : irt felőle verfeket-is. E zek, meg-vagy- 
nak , úgymond Pray  (Ep. Vác. p. 3 5 4 )  a’ 
Bétsi könyvházban. Csáki Imre Gróf, Ro
mában a’ Theológiai Tudományt védel
mezvén, ki-tett igéjét XII-dik Innotzen- 
tzius Pápának mutatá-bé. Vißza-jövet Egri 
Kánnonokká, azután Várad táji de Curru,  

a’ Szekérről neveztetett Apaturrá tétetett, 
( Konlinus Canon. Augußanus in Vitis Car- 
dinaliumin föl. Augußae an. 1726.) pag.iSL

V
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Abbatiam haud procul V a r a d i n o  ob- 
tinuerat, quam a miraculoso curru nuncu- 
pant: nam inde currus, quo Divi Ladislai 
corpus ferebatur, nemine impeilente, fua- 
pte Varadinum iverat.“ Első Leopold Vá- 
radi Püfpökségre nevezé; első Jósef Ts. 
pedig Kalotsai Érsekké. XI-dik Kelemen 
it. P. Kárdinálifságra emelé.

A’ ki ezen E. betű alatt töb’ töb’ ne
vezetes fzeméllyeket kívánna, tefsék an
nak fel-iitni az A* Sz. Egyház Történeti* 
4-dik SzakaíTzára mutató Táblát. Ottan 
ezen Nevezetekre fog találni:

E R Z S É B E T  Angliai Királyné 12.
Lev.

E R D É L Y I  Fejedelmek 116. 121. 
157. Lev.

E R D Ö D Y  Antal, 250, 251. 252.
Lev.

E S Z T E R H Á Z I  Miklós, 6g. PáL
191. Imre 21.8. 253.

E T H I O P I A I  Kerefzténység 162.
Egyiptusi Kerefztyénség* 162.

Szint e* féle javasoltatik egyéb betűk
re nézve-is.

f .
JF* A B  R í. Honorátus. Frantzia Jefuita, 
a5 Böltselkedéshez, és Tudákofsághoz 
tartozandó fok és nagy hafznu deák köny-
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vekkel gazdagíttá-meg a’ világot. Ezen 
tárgyról irt Könyvei, 13. nyalábból álla
nak leg-aláb’. Élt még 1675-ben, Roma 
Városában ; a’ hol akkoriban már 28-dik 
efztendeje fzámláltatott a’ Vátikánumi Pe- 
nitentziáriusi Tifztségének. — Hagyott a’ 
többi-közt egy Eufiander nevű könyvets- 
két-is. Abban a’ jó nevelésre-is oktat. A* 
pólyázásról így fzóll: A ’ teltnek majd 
minden érkezendő egyenetlenségét meg
előzi a’ jó módú pólya. A’ kisded ollyan 
mint a’ puha viafz: a’ gyermek’ órát he
gyesre, kampósra, egyéb tulajdonit ajaki 
mofolygásra, artzája, válla, lába helyes 
állapottyára fzoktathatni, valamint lépé
seinek, fzóllásinak, minden mozdúlásá- 
nak igaz módjára-is. A' mi a’ tudomány’ 
keresetét illeti, ahoz, úgymond, fzüksé- 
ges a’ nagy igyekezet, álhatatofság: to
vábbá, hogy örömmel láííon az iparkodó 
a’ dologhoz; jó barátitól fegíttefsék: lé
gyenek a’ nagyok-közt érzékeny gyámo- 
loi, könyvei, költségre valója. Befzéd, 
és írás nélkül ne fzükölködjék : ételére, 
’s itallyára nézve nem akármi féle eledel, 
és bor ditsértetik. — - Ditséri azoknak, a’ 
miket olvasunk, okos fel jedzését: hogy 
az emlékezet fegíttefsék. Sok jóra való 
írót elé - fzámlálván, azt bizonyosnak 
mondja, hogy fzedegethet-ki majd min- 
denikbol az ember fokát, a’ mi hafzonra- 
való.



F Á R I N i Á  CIUS.  Törvény-Tudó. 
Romában ízületeit 1554-ben. Arról VIII- 
difc Kelemen R. P. azt monda: a’ lifzt a’ 

fa rin a , derék; de a’ zsák, mellyben az 
a’ lifzt vagyon, egy jotát fém ér. L AD*
v o c .

P. F A U Q U E. ( Lettres édifiantes 
Tom. 23.) meg-mutatta, hogy a’ Palikur 
lievö erdei nemzetség az éjfzaki Ameriká
ban , a’ Zsidóktól eredett. — Az 1773-dik 
efztendönek November Havában ki-ada- 
tott újságok fzerént, bizonyos utazó, a’ 
ki Okion által Amerikába jutott, azt bi- 
zonyíttya, hogy az erdeiek-közt egy oily 
Zsidó nemzetséget talált-fel, melly magát 
Neftali Nemzetéről nevezi. Azt Írja, hogy 
az Illeni fzolgálat ezeknél, és a’ vallás ol- 
lyan forma majd, mint az Európai Zsi
dóknál; tsak az, hogy nem kereskednek, 
mint emezek. — Angliai Adair, ki fokáig 
élt Amerikában, és a’ lakofok erköltsö- 
ket, fzokásokat, vallásokat tanulta, azo
kat (talán a’ kiknél forgott) a’ régi Zsi
dóktól eredett embereknek tartya lenni. 
A ’ könyve ezen homlokirásu : Gefchichte 
der abendländifchen Indianer, befonders 
der von Mifsiíipi benachbarten Nationen. 
London 1 7 7 5 . P. Lafißeau egéfz könyvet irt 
az Amerikai és Ásiai hafonlatofságról. Sit
ten der Amerikaner verglichen mit den 
Sitten der eriten Zeiten. Flexier de Reval, 
p. 61. Cateehismi PhiloJophici.
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F L E U R Y  K A R D I N Á L I S .  Azt
az Anyafzentegyház’ Történetinek 4-dik 
Szakaízfzában emííttém. — Irtoztató egy 
könyv jöve-ki Fleury Kárdmálisnak, és 
2-dik Frideriknek Prufzfziai Kiráilyának 
neve alatt az Anya Sz. Egyháznak, és a* 
Kerefztyén vallásnak gyalázattyára. A’ 
mit tsak azért említtek, hogy a’ nagy ne
vek alatt meg ne hadja magát a1 könyvek
hez kaptsoló vigyáztalan ejtetni. — Egy 
az , hogy mintha Fleury Kárdinálifiól íra
tott* ’sFridrik éfzre-vételivel fel-tzifrázta- 
tott Egyházi Történetek’ Summáját fog- 
lallya az irtóztató könyv magában. De 
más az , hogy gonofzul fogatik Fleurire ; 
mert Fleury Kárdinális Egyházi Hifioriát 
nem irt; Az-is való , hogy Fleury Apátur, 
kinek Egyházi Történetit, ’s folytatójinak 
munkáit a’ Magyarul irt Egyházi Törté
netimben fokfzor említtem, azt a’ Sum
mát nem irta: annak ki-adása előtt régen 
ki-halt. Azon gonofz Summának Ki-adója, 
Fridrik nevével azt fel-tollazván , azon 
Király nevének igen ártott: mert teli va
gyon ífzonyu káromkodásokkal. ,, Conti- 
nuator Fleury Tom. 83* pag. 295. Tam hor- 
rendas, totque alias impietates, fi non- 
nulli fors ad augendam invictifsimi Fride- 
rici II. Borufsiae Regis glóriám fpectare 
rati, eundem infamis hujus partus paren- 
tem fecere, fateri teijentur, hunc Regem 
in Chriítiana Religione blasphemiis con- 
fpurcanda unicum extitiíTe. “ Frádefi Már*
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ton Apátur munkájának tartatott a’ Sum
ma; ki az ö gonofz Írásiért Sorbonából ki
vettetett; de azután XIV. Benedek R. P. 
idejében meg-tért. — Nem azé: mert olly  
ifientejen mondáfokról Prádesi, ki 1788 
ban halt-meg, folia fe vádoltatott. , Akár 
kié, pogánynál-is pogányob ember a’ tol
lára nézve. — Az illyen, és más gono- 
fzíttó könyvek’ olvasása ellen bölts hatha- 
tófsággal irt nagyon Tifztelendö P. Ale- 
xovits, egéfz egy könyvet, mellynek ez 
a’ homlok-irása: ,,A ’ könyvnek fzabádos 
olvasásáról két fö tzikkely* Peften. Patz- 
ko Ferentz betűivel. 1792-dik efztendöben.

F O N T A N A  Ferentz. Neápolyisi 
Tsillag-nézo. — Irt jÓ9Ó-dik táján. Ö tá
lé Ha-fel a’ Microfcópiumot; avagy azt a’ 
fzerfzámat, melly az apró teftetskéket na
gyobbaknak mutattya lenni. Nagyíttó üveg. 
Ladv.

F R A N T Z I A  1792-dik efztendöbé- 
li kegyetlen gyilkofság. Olvafíatik az a’ 
lajfirom, melly a’ Frantzia meg-ölt Püs
pökök és Papok neveiket magában foglal- 
lya. A’ gyilkofok ezeket ölték-meg a’ töb- 
bi-között Versállyiában : az Areláti Érse
ket; ’s a’ Bellorákumi, Santónaí, Mimá- 
ti Püspököket. — Meg-ölettek ezek-is:  
Lángold Apátur: Foucould, Areláti Gene
rális Vicárius. Bounand Lugdunumi Gene
ralis Vicar, néhai Jefuita. Herbert. Supe
rior Generalis, fokán a’ Plébánufok-közül. 
Enfant, vei Helfant ( külömb-é, vagy

4 «
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•gy )?  néhai Jefuita, ’s Bétsi néhai Pré- 
dikálló; a’ Frantzia Király’ utolsó táji 
Gyóntatója. Baßignai. Areláti Vicár. Ge
nerális , a’ ki-adott múnkáiról nevezetes. 
M iló , néhai Jéfuita. Verőn, a’ Szerzete- 
fek gyóntatója, Roajfeau, az Apátzák 
gyóntatója. Cheureux, a’ fz. Móri Bene- 
diktínufok Generálifok. P? Apollináris, Ka- 
putzinus. Názárénus rendű két fzerzetes. 
Piáriíta két Fráter. P. Bonotte, az Urfulí- 
ták gyontatójok. P. Ragnet, néhai Jefuita. 
De többeket foglal magában az a’ Könyv, 
melly a’ Frantzia irtóztató újjítáít magá
ban fogiaílya. Kurtze pragmatifche Ge- 
fchichte. Vienn. 1793. p* 270. Máfodik 
SeptemberrÖl 1792-dik efztendejéröl így ir: 
„Elé jőve September hava, melly teli 
voltgonofz irtóztató tselekedetekkel. A. F. 
Nemzetnek máfodik Gyüléfe el-ofzlott; 
és el-kezdodött más egy Gyűlés, Nemze
ti Convent név-alatt; melly a" Jakabiak- 
kal rakváb’ volt. Máfodik Septemberben 
fel-verettek minden tömlötzök, és minden 
rabok, a’ kikről gyanú volt, hogy a’ Ki
rállyal tartanak, és a’ Confiitutíóval el
lenkeznek, meg-Ölettek. Ez a’ méfzárlás 
pedig igen kegyetlen volt. A’ miket a’ 
JLámbálle Hertzegnén, a’ Királyné kedve
sén el-követtek, hihetetlen dolgoknak lát
tatnának lenni, ha azokat fokán nem bi- 
zonyíttanák ollyanok , kik akkor jelen 
voltak. Ki-huzatott a’ tömlötzböl, ruhái 
le-vonattak, tsuny a difztelen fzemtelen*
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séggel bántak vele: meg-tsókoltatták ve
le a’ véres holt telteket: m eilyei, ’s egyéb 
tagjai el-vágattak: végtére, diribre darab-, 
ra vagdaltatok Ott állott egy öreg emberi 
*s mondá neheztelve : fzégyen , gyalázat, 
juffon efzetekbe, hogy néktek-is vannak 
házas társitok, és anyáitok Ezen mon
dáit a’ vér fzopók el nem állák; az öreg 
ember öfzve-vagdaítatott, és fzerte-fzítt 
fzaggattatott. A’ következendő nap még 
Tzörnyeb’ volt. A’ gyilkosok nevetve, és 
énekelve követték-el a’ fok gonofságat, 
Egéfz famíliáknak meg kellet halni tsak 
azért, mert költsön adtak pénzt azon em
bereknek, kik nem fizethettek, vagy fizetni 
nem akartak. Azok kik az Orleáni Her- 
tzegnek költsön adtak, majd mind meg
ölettek. Még a’ tizenkét efztendös gyer- 
mekek-is , sőtt ifjabbak-is azoknál, fzapo- 
rítták a’ gyilkofok fzámát; a’ gyülevéfz 
nép azomban röhögve azt kiáltá közikbe: 
éllyen a’ nemzet! jól van fiaim! o mi nagy 
öröm ez a’ Hazai fzülők fzámára, A’ Dó
ién piatzán a’ köfség nagy tüzet rakott, 
és azon elevenen meg-süttettek férfiak, 
afzfzonyok , gyermekek. Perignán Grófné, 
és annak leányi ki - vetkoztettek, olajjal 
meg-öntettek , és laífan meg-süttettek. Oda 
vezettetett hat Papi fzemélly, és arra kén- 
fzeríttettek, hogy a’ Grófnéról le-mettfzett 
hús darabban egyenek. Kik a’ gonofzság- 
tól irtózván, midőn erre fzemeiket bé- 
hunynák, az öregebbik közülök le-vetköz-

tetett,
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tetett, és meg-süttetett. Deítubert Ur, 70 
efztendos Helvetus, a’ tűzbe tafzíttatott. 
A ’ Jakabiakhoz tartozandó Filep Ur tulaj
don attyának , és annyának fejeket vette; 
mert azon Papnak Miséjét halgatni nem 
akarák, ki a’ Conftitutióra fel-esküdött. 
A’ vér, melly a’ városnak uttfzáin ezen 
napokban végig folyt, olly áradáíTal ment, 
hogy a’ nagy zápor-után támadott patak
hoz hafonlónak láttatnék lenni. Hafon ló ke
gyetlenséget követtek-el a’ gyilkofok mind 
máfutt, mind nevezett-fzerént Remi Me- 
aux, avagy JVlelódum, Lugdna, Caenna, 
avagy Cadomum , Gratziánopolyis, avagy 
Grenoble városiban ; a” hol Barnave Ur
is el-vefzté életét. Aurelianumból 54. rab 
vitetett Verfzályba, és a’néptől meg-öiet- 
tek minnyájan. A’ gyilkofok pénzel fizet
tettek , egynek napjában fzáz, másnak 
két fzáz livra-is az az: némellyek 40, 
rnáfok 80 forintot-is meg-kereltek napjában 
íIly irtóztató gonofsággal. Az a’ nyereség 
kivánattya, arra buzdította az embereket 
hogy a’ meg öletettek fzáma nagyra men
ne. A’ meg-öletettek-között vala Montmo- 
rin Miniíter, és annak teíivére : Meg-öle- 
tett fok Erfek, és Püspök, valamint a’ 
de la Rochefoucald Cardinal, és más azon 
nevű Hertzeg : továbbá Sombrevil 80 efz- 
tendös öreg ember, annak leányai, fok 
udvari afzfzonyságok: egyéb Urakon ké- 
vül négy fzáz Papi fzeméllyek circiter. 
Azoknak fzámok, kik e’ napokban meg-
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ölettek, i2ezrre ment; de Louvet a’ Nem
zeti Convent-elött aztmondá, hogy 28 =  
hufzon nyoltz ezerre mégyen a’ meg-öle
tettek fzáma.
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G.
G E L L I U S , más olvasás-l'zerént Agel- 
lius, vagy Auius Gellius. Két Antoninus 
nevű Tsáfzár idejében élt. O irá az Atlie- 
nai éjfzakák nevű Könyvet. Noctium Atti- 
carum LL. 20. ,, Olvaftatott ismét a’ Bi- 
ponti 1784-dik efztendeji nyomtatás-fze- 
rént. Mitfoglailyon magában ezen Könyv, 
így jelenti az Elöljáró Befzédében.“ A’ 
mint akármi Könyvet vettem Kezembe, az 
akár Görög, akár Deák volt, ’s a’ mint 
emlékezetre méltót valamit hallottam ; úgy 
tettfzéfem-fzerént ( akármi féle volt a1 hal
lo tt, vagy olvasott dolog) azt külömbc- 
zés-nélkül gyülemény módjára fel-jedzém, 
és emlékezetem fegitségére le-irám: hogy 
mikor fzükségem találna lenni valamelly 
történetre, vagy fzóra, melly feledékeny- 
ségbe mehetne, "s meg nem volnának ke
zem alatt azon Könyvek , a’ mellyekben 
azokat olvasám, jedzéfeim fegíttenének. 
Prcef. initio.

G E R  EB. Vingarti, vagy Veingarti 
Gereb Mátyás, Gereb Péternek, Nádor 
Ispánynak teítvére, Mátyás Király attya-
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fia, 1484-ben, Dalmata, Horváth, és 
Tóth Bán. Gereb Mátyás midőn Jajtza Vá- 
rofa oílromoltatnék, ott volt fiatal korá
ban, ’s Muítafát, Török Kapitányt, ma
gányos diadalomban meg-gyozé, meg-ölé; 
azért Mátyás Királytól derék egy pari
pával, és arany Sarkantyúkkal meg-aján- 
dékoztatott. Az ajándék, a’ ditséret, az 
új méltóságoknak, és ditséreteknek egy
másután-való következéfe annyira emel
te Gereb Mátyás igyekezetét, hogy 1484- 
ben azt az hét ezer Törököt, mellynek 
fokasága Horváth Orfzágon végig, Káriii- 
thiai, ’s Kárniólia Tartományiba rugaíz- 
kodott, Dubitzánál talpig meg-verné. 
Egyetemben tiz ezer rabot nyert-vifzfza; 
és ditsőfséges Zsákmányt. Mátyás Király
nak Betsben lett halálakor udvarlott: 2-dik 
Uladifzló koronáztatását nagy pompával, 
tifztelte: életét végzé 1492-ben*

G IL I MER* Afrikában a’ Vandá
toknak utolsó Királiyok volt. Belisárius 
tudniillik, Juftinián Tsáfzárnak Fö hadi 
Miildenefle, ezen Kiránt öfzve - győzte, 
és mindenéből ki-forgatta. Gilimer Pápua 
hegyén, attyafiaival együtt, a’ nagy ín
ségben, már teltek-is férgeíedvén ; annyi
ra meg-fzorúlt, hogy Bellisár Vezérnek 
társához, Fárához kellenék néki folya
modni. Reménykedett; hogy küldjön né
ki egy kenyeret, fpongiát, és tzitarát. Ke
nyeret azért, mert a’miólta az hegyre fzo- 
rúlt, kenyeret nem látott ;fpongyiát:Kogy
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.fekéllel meg-te llett egyik ízemét törülget- 
heífe; tzitarát: hogy azt nótára vervén, 
tulajdon nyomorúságát énekelve firathas- 
sa : mert igen derék muíikus volt. Illy ke- 
ferves állapotra jutott az hatalmas Király. 
Fel-adta magát, és Belisáriusnak elejbe 
vitetett Kártágó Városába; odaérkezvén, 
hangoílan nevetett; Konítántzinápolyban 
pedig, ahová által-tétetett ofztán, Jufzti- 
niánus Ts. előtt illy fzava hallatott: Hiv- 
ságok hivsága, és mindenek hivság. Sok 
temérdek kintset-is vitt Afrikából JBelisá- 
rius a’ Tsáfzárhoz; a’ többi közt Salamon 
Templomának edényeit, mellyeket Titus 
Ts. Romába ragadott néha napján, ’s mel
lyeket a’ Vandalok midőn Romát fel-dúl- 
ták, Afrikába hurtzoltak. Tefsék az. A. Sz.

> Egyház. Történ, u. k. Ur. 532-dik efzten- 
do tájára vifzfza-nézni.

G R A M M A T IK U S O K . A’ Grám- 
matiíta, és Grámmatikus , fzó, fzines ér
telemben , vagy fzin-fzerént vétetvén, tsak 
betüzöt, vagy bötü-körül-forgót jelent; de 
a’ belső velős értelme azokra mutat, a’ 
kik a’ betűkből öfzve-rakott fzóknak , ver
seknek , folyó, vagy kötött befzédeknek 
rendelésekben, ’s meg-itélésekben fogla
latoskodnak ; sőt a’ tanítványokat a’ Re- 
torikára-is, avagy az hathatós fzó-mon- 
dásra el-kéfzíttik. A’ Deákok azokat ofz
tán Lit er át or oknak nevezték; de ezeken a’ 
Literátorokon főképpen a’ Költőknek ( a’ 
Poétáknak) fejtegetojit érték. A’ Grammá-

5*
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tikusokon, és a’ Literdtufokon a’ felsöb’ ’s 
méllyeb’ tudományi! a1 féle Taníttókat ér
ték; a’ Grammátiítákon pedig, és a’ Li- 
terátorokon az alsót»’ renditeket; nohamá- 
fok, ’s nevezet-fzerént Mefzfzála Korvinus 
a’ Literátufokat-is, Literátor névvel illet
te. Sveto/i. L. de illuftrib. Gramrnaticis. p. 
580* Sunt, qui Literatum a Literatore di- 
ßinguant, ut Graeci Grammaticum a Gram
matika: et ilium quidem abfolute, hunc 
mediocriter doctum exiítiinent; quorum 
opinionem Orbilius etiam exemplis confir- 
mat. — A’ nevezetes Grammatikufokról 
könyvetskét irt Svetónius. Azok-közt Ro
mában elsőnek tefzi Krátes nevű Malleó- 
teft, ki a’ Görög Arifztarkus idejében élt, 
a’ Pun, avag}  ̂ a’ Pénus Nemzeti 2-dik, és 
3-dik háború között. — A’ Romai Grám- 
matikufok-között nagy nevű volt Gnipho 
nevű Márk Antal, ki-bérre a’ tanítványi- 
val foha fém alkudott; ’s azért azoknak 
bö-kezüségekbol annál többet nyert. Ta
nította őket az ékeífen-fzóllás’ meíterségé- 
re-is. Mondják, hogy az iskolájába nagy 
emberek-is el jártak úgymint Márkus Ci
ceró, midőn fő Bíróságát vifelne. „Etiam 
cum Praetura fungeretur. u c. 7. p. 58«5. Or- 
bílius Grammatikus. Katonáskodása után 
Romában , Cicerónak Polgár meítersége- 
kor tanítgatott, nagyob’ hirrel, mintsem  
hafzonnal. „Docuit majoré fama, quam 
emolumento. “ Keferü terméfzetü lévén , 
mind fokakat egyebeket fzóval fzabdalt,

D 3
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mind tanitványinak nem tsak tenyereket, 
de hátokat-is vagdalta. Ötét Horátzius 
JPiagófus névvel illeti. — Attejust emlege- 
tém. Valerius nevű Cátó Szilla’ idejében, 
a’ fok* fofztogatás közt jófzágitól meg-fofz- 
tatván , fok nemes embernek taníttója volt. 
„ Periodoneus praeceptor maximé ad poe
ticám tendentibus “ p. 587- Igen alkalma
tos oktatójok volt főképpen azoknak, kik 
a’ költeményes mefierségre iparkodtak; 
a’ mint eme’ verfek mutattyák:

Cato Grammaticus , Latina Siren , 
Qui folus legit, ac facit poetas, Szű

kölködő fzegénységben élt élemetes ko
ráig, mint az eléb’ említtetett Orbilius. — 
Quintus Cceciíius, Aítikusnak, kihez Ci
cero levelei fzóllanak, fzabadoíTa, első 
volt azok közt, kik az utóbbi job’ Poétá
kat, úgymint Virgiliust, és egyebeket, 
kezdé tanítványi előtt olvasgatni, fejteget
ni. — Nicias, Vidiujfal együtt Ciceróval 
tanátskozott a’ régieb’ Költeményefek ver
seinek valóságiról; ötét tették Bíróvá , 
hogy végezze-ki • ha ama’ vagy eme’ vers 
igazán azé - é , vagy nem talált-é bele 
tsufzni ? Ajánlá Attikus Nitziát Cicerónak 
hogy lakásra-is erefzfze magához , de ho
lott kényeske volt Nitziás, meg-köfzönte 
a’ jó akaratot; némelly Sikkát emleget, 
kit örömeit tartott magánál, p. 589. „ Cice
ro Dolabellae “ omnino mihi literae magis 
funt expetendae a te, quam a me tibi. Ni
hil cnim Romáé geritur, quod te putem
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fcire curare ; nifi forte feire vis , me inter 
ISiiciam noftruin, & Vidium judicem eife. 
Prsefert alter - - - - alter: Ariltarchus hoc 
tßeXryw (configit, genuinum non cenfet) Ego 
tamquam cnticus antiquus judicaturus fum; 
utrum (int 70 7roivpa, an TrotpspßeßXujiieyov. pu
triim ßn t poetce, an interjecia ) ,, Cicero ad 
Atticum. „ De JSicia quod feribis, fi ita 
me haberem , lit ejus humanitate frui pos- 
sem , inprimis vellem ilium meiim habe
re , fed mihi foiitudo , & receífus Provincia 
eft: quod quia facile ferebat Sicca, eo ma
cis ilium defidcro. Prseterea nofti iNiciee 
noftri imbecillitatem , mollitiem , confue- 
tudinem victus. Cur ergo 11 li moleftus eile 
velim , cum mihi ille jucundus eife non 
pofsit? voluntas tarnen ejus mihi grata eft. 
Verrius F/accus, hogy a’ Tamiloknak el- 
méjeket ébrefzgeíTe , egyiket a’ másikkal 
vetekedésre buzdította ; elejekbe adván 
nem tsak azt, a’ miről Írjanak, hanem, 
azt az ajándékot-is , melly a’ nyertesé lé
gyen. Az valamelly régi, fzép, vagy rit- 
káb’ könyvből állott. „Aiquales inter fe 
committere folebat, propofita non folum 
materia, quam feriberent, fed & praemio, 
quod victor auferret. Id erat liber aliquis 
antiquus, pulcher, aut rarior. Tiberius- 
nak idejében halt meg. Prenefztében ofz- 
lop tétetett-ki emlékezetére a’ piatzon. ei 
in inferiore fori parte, contra hemicyclum, 
in quo faftos a fe ordinatos, & marmoreo 
parieti incifos publicarat. p. 502. Higtnusy

D 4
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Augufiusnak fzabadoífa. Cajus Julius Hy
ginus. Azt ki Sponyolnak , ki Aleksán- 
dria-bélinek mondja. Mohó követője volt 
Kornelius nevű Sándornak, Görög Gram
matikusnak , kit a’ régiség ismerete miatt 
fokán Polyhiítornak ffok hiftoriát tudó
nak, ) némelyek hiíloriának nevezének. 
Fö Tifzte volt a' Palátium Bibliothekájá- 
nak; azomban fokakat tanított; ’s belső 
jó baráttya volt Ovidius Poétának , és Li- 
tziniusnak , ki Polgár-meítersége után Hi- 
fiórikus vala.

G R Á T Z I U S  deák Költő; Ovidius 
idejű. Irt Cynegeticon nevű könyvet, avagy 
a’ kutyákkal való vadáfzatról. A’ jobbik 
ki-adás, 12-todös termetben az Hollándu- 
foknál költ, Ulizinek jelölésivel.

G R E S S O N I  A D O R J Á N . Meg- 
irá Grefsóni a’ Khinai Történeteket ( Hi- 
Roriam Sinenfem) ott bizonyíttya, hogy 
a’ Krifius Urunk halálakori fetétséget ta- 
pafztalák a’ Khinaiak-is. Ezeknek Tartó- 
mánn3^okban tudniillik látatott a’ napnak 
renden-kivül való tsodálatos fogyatkozá
sa; mellyen Quemvati Khinai Tsáfzár na
gyon meg-indúlt. B E N E D IC T . XIV. 
de feßis Domini feria 6. in Parafceve.

G R O T Z IU S . Ki, a’ mint az Anya- 
fzentegyház Történeti közt meg-irám , a’ 
közönséges A. fz. Egyházhoz tért, az ö 
fogságában kéfzítté-el azt a’ könyvet, 
mellynek ez a’ tituluíTa: De veritate Reli- 
gionis. A’ Vallás igazságáról. Ez a’ mun
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k a , úgymond Ladvocat in Lexico fub Lit. 
G. olly derék, hogy azt már minden nem
zet tulajdon nyelvére fordította. ( Magya
rul nem láttam ) Rövid, de igen hathatós. 
In Summa, e un capo di opera.

G V Á R Á N . A’ Farakvári Tarto
mányok Gvárdn nevű népének egyik ofz- 
tállya, vagyréfze Chichvíta, vagy Tsikví- 
la nevű; melly Tsikvita nép Szomfzédja 
a" Mokfos nevű népnek, és Mifsiónak; a* 
hol P. Eder fzolgált; kinek Könyvét ki
adóm már a’ Mkházban; Makó Pál pedig 
Vátzi Kánonok, Direktor, ki 1793-ban 
Budán Iftenben boldogult. Ki-adta, ofz- 
tán deákul-is. Erről a’ Parakvári, Gvárá- 
ni Tsikvita népről íIly Könyv adatott-ki.— 
„Hiítorica Relatio de Mifsionibus PP:S. I. 
apud Chiquitos, Paraquariae populos. A* 
Jéfus Tárfaságe béli Átyáknak a’ Tsikvi- 
toknál, Parakvária, népénél-való Apoíto- 
li múnkálkodáfokról Tudosíttás, Irá Spa
nyol nyelven Fernandez János, ’s ki-nyom- 
tattatott 1726-ban; deákul pedig Auguítá- 
ban 1733-ban. A’ Könyv elején olvaítatik 
a’ fok helyén hagyás, és ditséret. Sok 
tsudákat emleget, de azok Ítéletét a’Ro
mai A. Sz. Egyházra erefzti; ’s én-is* Az 
író a’ mértföldeket Spanyol módra fzám- 
lállya. A’ Spanyol mértföldek tsak egy 
kévésé nagyobbak a’ Német mértföldnél; 
az az egy Órányi járásnál. — Ez a’ Tu- 
dósíttás azt az időt emlegeti, mellyben 
Parakvária tsak hufzon négy Reduktzióból
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avagy új laki meg-kerefztelt emberek Fa- 
lujibol állott, Parana, és Urakvay Vizei
nek partyoknál. Ez mind a’ kettő Parakiár 
Vizébe ízakadván , elé-állíttya ama’ neve
zetes Argenteus, vagy De la Pláta Vizet. 
Már (a ’ Könyv-iráfa idejében) a’ Reduk- 
tziók harmintz egyre fzaporodtak. Min- 
nyájan Gvárán nevet viselnek : ’s a’Kerefz- 
tyének ízáma bennek fzáz hufzon egy ezer, 
ízáz nyoltzvan nyoltz. 12I. 188. líten-után 
a’ Jefuiták munkájával. Ezen új lakok kü- 
lömbféle nevüek; egyik fz. Miklós, másik 
Loréti fzüz Mária, fz. Xaverius, ’s így 
továbbá. * ) A’ Tsikvíta föld háromfzáz 
mértföldnyire terjed, Tariksa Városától- 
fogva Tukumán, ésPeru-felé: napkelet
ről Tsakó hegyeit tekénti, melly hegyek 
Tukumániába érnek. A’ Tsikvíta Tarto
mány igen hegyes, és erdős. Ezen Erdők
ből a’ nép igen fok mézet és viafzt gyűjt. 
A’ meg térés-elott ellenségeiket, ha érék, 
meg-evék. — A* Kerefztyénségre kivánák 
őket térítteni Ortega , Campo , Mártinez , 
egyebek; de hafzontalan egéfz Urunk 
1686 dik efztendejéig. Akkor magok kér
tek ezen vadonyságiak lelki-atyákat, hoz- 
zájok követeket küldvén. P. Orosko, a’ 
Jefuiták’ Provintziáliífok, avagy Tarto- 
mányos Tifztek eléb’ nem fzolgálhatott

*) Szolgált a’ Loretumiaknál P. Förder-is, 
kit haza jötte után Budán ismertem.
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küldendő atyákkal, míg Tariksa Városá
ban elegendő f;zemély-fzámu házat ( Colle- 
giumot) nem állított. Azután tsak ugyan 
hozzájok küldetett P. Arcé Jósef, Kánáriá
ban ízületett nagy buzgóságu Jefuita. Fáro- 
dozott köztök; de nagy akadék volt a’ 
régi Kerefztyéneknek , kik Európából oda 
fzakadtak rofz példájok. Az Atyák tehát 
oda mentek Apoítoli munkára; a’ hol illy  
rofz példák nem ismértettek. A’ Spanyol 
Király meg-parantsolá, hogy Európai em
bernek, ki-vévén az Egyházi, ’s a’ Vilá 
gi fő Tifzteket, fzabad ne légyen a’ Gva- 
ránokhoz bé-látagatni. Voltak a’ gonofz 
példa-adok-között jók-is ; de amazok hat- 
hatóífabban vonták a’ bárdolatlan lelke
ket. — 1691-dik táján P. Zea, Centena, Ar
cé Josef annyira vitték a’ dolgot, hogy új 
néppel meg-fzaporíttanák az A. Sz. Egy
házat. — A’ mi a’ föld tulajdonit illeti, 
fok ottan a7 Majom, Szarvas, Ketske, 
Vad-difznó, tyuk , lúd, tekenyős - béka, 
kigyó, mérges-vipera. Egyébkor fzáraz 
n’ Tartomány; hanem Detzember havá- 
tól-fogva Májusig tart az eső Akkor fok 
patakok, ’s tók támadnak, hallal bével- 
kednek. Az eső fzünte-után a’ föld hamar 
ki fzárad. Akkor irtáífal, kapáláffal, a’ 
dombok veteményre kéfzíttetnek : bőven 
terem a’ Kukoritza, rizs, fa-parruik , mé
zes nád, dohány: ’s a’ t. A' nép vidám, 
frifs, és egyéb Indufokhoz képeit, elmés; 
a’ bujaság ndlak alig talál helyet. Locum



vix invenit. p. 20. Kéfzfzek a’háborúra, 
a’nyíllal helyefen bánnak. Hogy meg-mu- 
tafsák, és bizonyittsák , mi forgott embe
rek a’ fegyver-forgatásban, fok féle álla
toknak farkaikat, és a’ madarak’tollaikat 
magokkal hordozzák ; azt akarván jelen
teni ; hogy azokat nyíllal ejték-le. Hordoz
nak erős kemény fából tsinált furkós bo- 
tot-is, melly illendő fzélefségre lapul, és 
két élre: azzal verik-fel a’ nagy labdát, 
mulatság kedvéért; azzal hartzolnak - is 
fzem-közt; mikor reá fzorúlnak. Vagyon 
Cacic nevű Tifztyek. Csécsát kéfzítte- 
nek. (A z illyenekről már máfutt tettem 
tudósíttáít.) így kérik a'* leányt: A’ Le
gény a’ vadáfzatból annyi vadat hoz-élé , 
a’ mennyit le-ejthet. Azokból ki-válafzt 
fzáz nyulat, és a’ kért leány háza eleibe 
terítti. Ebben áll minden fzó-váltás-néikűl 
a’ kérés; A ’ fzülők meg-nézegetik a’ va
dakat , ’s meg-visgállyák , ha ezekre néz
ve, érdemes-e a’ legény arra, hogy az ő 
leányokat néki adják. A’ kisdedek tsak 
úgy neveltetnek, mint a’ vad fzamarak : 
fenki fe vigyáz reájok. (E zeket, ’s a’töb
bit a’ meg-téréfek-előtt-való időre kell ér
teni. ) Együtt a1 Tsikviták nem igen élnek; 
vagy a’ kik egybe-állottak-is, hamar el- 
fzéllednek. — Szalmából fűzött gúnyhók
ban laknak: azon gúnyhók az erdőkben 
fzana-fzétt állanak; mellyekbe búvni kell 
négy kéz-láb: alatson az ajtó, hogy a’ 
fzunyog, és a’ fok darás, melly fellyeb*
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repül, nehezebben érje; ’s éjjel az ellen
ség az házba a’ nyilat könyen bé ne röpít- 
heífe. Ételre és italra a’ fzomfzéd, és ide
gen jövevényt-is bé-fogadják. Mikor együtt 
vigadnak, hogy a’ gonoí'z lélek nékik ne 
alkalmatlankodjék, némellyek a’ gúnyhó
ból ki-ugranak, ’s rettenetes kiáltások kö
zött furkójokkal, a’ levegőt, és a’ földet 
körös-körül öfzve-verik. A’ vendégség el
tart jobbára harmad napig, ’s éjtzakáig 
egymás-után : akkor leg-nagyob’ kelete va
gyon az Ő kedves itallyoknak, a’ tsétsá- 
nak. Mivelhogy pedig azon ital a’ fejet 
bántya, a’ vendégség jobbára, és öröm
nap vége a’ vefzekedés, és gyilkofság. 
Akkor tudniillik az el-aludt harag ismét 
fel-lobbanik; ha ellenben a’vendégség bé
kével végződik, a’ jövevény vendég azt, 
a’ kitol jól tartatott, hafonló mulatságra 
hívja, és idézi. Sokfzor meg-réfzegednek, 
’s jól mondá Montenegro Püfpök; héjába 
taníttatnak az hitre, míg közülök a’ ré- 
fzegség ki nem irtatik; ’s ugyan-is a’ Mifz- 
fzionáriuíok tellyes gondal azon voltak, 
hogy ezt a’ gonofzságat meg - gátollyák. 
Tördelték poharokat, őket el-válafzták 
egymáítól, és haza hajtották. Amazok ne
ki dühödvén az Atyák-ellen, botot, nyi
lat fogtak. Abban a’ dologban P. Fideli 
Antal, Olafz • Orfzágból jött Jefuita fára
dozott leg-fő-képpen. Majd egyfzerre vé
letlenül, valóban tsak Illeni áldás-által 
meg-fzünt köztök ez a’ rofzfzaság. P. Fids*

öt
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li 1702-ben halt-meg. Holta után a’ nagy 
ital ki-veízett telly efséggel a’ Tsik viták* 
közül. Nap-közi foglalatofságok ezekben 
áll. Hajnalkor feleítekemeznek; azután 
fipoláífal mulattyák magokat. JMeg-várják, 
míg a’ regveli harmatot a’ nap el veri; 
tudván, hogy az a’ harmat igen ártalmas. 
Akkor ki-mennek a’ mezei munkára; nin
tsen pedig arra más, hanem tsak igen ke
mény fából kéfzített fzerfzámok: ekéjek , 
’s egyebek, a1 hová vas kellenek, abból 
áll. Délig dolgoznak, othon ebédelnek ; 
dél-után járnak kelnek, egymáft látagat- 
tyákj a’ tsétsát kófiolgattyák, nagy lab
dával jádfzanak ; de azt nem ököllel, ha
nem alája tartott fővel verik vifzfza; no
ha földig keil-is utánna lapúlni. Abban 
igen forgott Tudósok. Az Afzízonyok-is, 
holott kevés a’ dolgok, ki-járnak egymás 
látagatására: főznek , magoknak ruháts- 
kát varnak, némellyek aluvó hálót-is fűz
nek* Az, holott alkalmas fzerfzámok-nél- 
kül fziikölködnek, nagy bajjal jár. Nap
nyugat után vatsorálnak: az öregek le- 
nyugfzanak; a’ notelenek pedig két kari
kás körre ofztyák magokat; egyik a’ le
gényeké , a’ másik távulab’ a’ leányoké. 
A’ közép-helyen két Sipos el-kezdi a’ mu- 
sikát, egyfzerre egyes hangal, egyező nó
tára fel-kiáltanak, ’s ugrándoznak. El-tart 
két-három óráig a’ tántz, azután ei-fárad- 
ván, le-nyugfzanak. Aratás után vadáfz- 
ni, és haláfzni járnak. A’ vadáfzatra bök



ros fereggel mennek; és két-három hóna- 
pig-is el-járnak a’ vadak után. Le-ejtenek 
akkor fok vad-difznót, majmot, medvét, 
fzarvaít, havasi ketskét. Hogy pedig a' 
meleg Orfzágban a’ fok vad meg ne büfz- 
hödjek, a hűit addig fzáríttyák, míg meg 
nem fásul. A’ leg-fzerentséíTeb’ vadáfztma- 
gafztallya minden ember, és ürvendésre 
bé-látogat hozzá. Augufztus Havában haza 
takarodnak a’ mezei munkára : mert ak-. 
kor kezdődik. — A’ nyelv külömbféle, 
és igen nehéz. Bizonyos Mifzfziónárius 
arról azt irá: hogy a’ fzótár a’ Tsikvíti 
nyelv fzámára, ’s a1 fzavainak rendbe-va- 
ló foglalására kéfzül ugyan; de temérdek 
lejend : mert már a’ C. betűnek elejéig fzáz 
árkuft foglal magában. Más más ízomfzéd 
nemzetségben különös a’ nyelv. Egyik 
úgy külömbözik a’ máfiktól mint a’ Spa- 
nyol a’ Frantziától. Befzéll az író a’ Ma
maluk irtoztató népröl-is. ( Le-irám ezek 
gonofzságokat az A. fz. Egyház Történ. 
31-dik könyvében, Ur. 1746-dik efztende- 
jét emlegetvén p. 255.) P. Arcé Jósef áj 
lakásra gyüjté a’ Tsikvita népet, és a’ ke- 
reízténységre vezeté. Az illyen meg-tér
tek" iítenes erköltsökröl, ájtatofságokról s 
gyönyörű magok-vifelésekröl fzép a’tudó- 
síttás. — Meg-mutattatik , hogy fzent Ta
más Apofiol Amerikában tanított. — Le- 
iratik P. Cavallero Lukátsnak Jefuita Mifz- 
fziónáriusnak tsudálatos élete, buzgósága, 
halála. A’ Manatsik nevű népnél fárodo-
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zott. A’ Manatsik nép három napi járás* 
nyíra vagyon íz. Xáverius Reduktziójátói. 
Rettentő erdővel vetetik közbe; abból a’ 
nap-is alig láttfzik-ki. V ízzel, vaddal, gyü- 
möltsei bővelkedik. A’ népnek nagy réíze 
bélpoklos: a’ teltek tudni-iilik ollyan, 
mintha halhéjjal bé - volna vonva; de az 
nékik nem akalmatlan. A’ Tsikvita, és 
Manatsik nép együtt-lakott néha napján : 
a’ vifzfza-vonás fzakafztá-el Őket egymás
tól. A’ Manaisik népnél a’ házak meíter- 
séggel vannak építve, piatzra, utfzákra 
ofztattak. A’ nép falú helyén találkozik 
három vagy négy nagyob’. és tágosb báz
is. Az ollyan házban több a’ fzoba, és a* 
pitvar. Illy házokban laknak a’ Katzik 
Tifztek a’ fő emberekkel: azokban ven
dégeskednek; sőt azok egyetemben a’ bál
vány templomok. Az épületek fzámára a’ 
nagy fákat fa-fejfzével vágják. Az afzfzo- 
nyok dolga a’ váfzon-fzövés , és a’ tserép- 
edény’kéfzíttése. A’ végre a’földet fokáig 
áfztattyák , ’s oily derék edényeket tsinál- 
nak, hogy, mikor kotzogattatnak, úgy 
pengenek , mintha rézből állanának. Egyik 
falujok a’ máfiktól nem mefzfze~esik: a’ 
vendégségeknek vége jobbára réfzegség. 
Midőn egybe-gyülnek a’tanátskozásra, az 
első hely a’ fő Katsik-tifzté; a’ máfodik a’ 
bálvány Papoké; a’ harmadik az orvosé : 
a’ negyedik helyen a’ máfodik rendű elöl
járók ülnek, továbbá a’ nemefek követ
keznek. A’ fő Katsiknak fzót fogad min- 

. den
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elén ember, annak házat egyebek építte
tték: földeit ki-dolgozzák .* konyháját bő
ven mindennel meg-elégittik. Attól függ a’ 
büntetés ki-fzabása. Az pedig olly rette
netes, hogy a’ hot-alatt törjék a’ bűnösnek 
oldala, ’s egyéb tsontya, Dézmcít vefzen 
a’ Katzik mind férfinak, mind afzfzony- 
nak haláfzattyából, ’s vadáfzattyából. De 
vadáfzni nem fzabad a’ Katzik engedelme 
nélkül. A’ fő Tifztség a' Manatsiknál (de 
nem a’ Tsikvitánál ) örökségül az az, 
atyáról az első fzülött fiára marad: a2 
atya a’ fő Tifztet még éltében által adja 
a’ fiának ; mihelyeít arra-való; de az által
ad óhoz kötelezett betsület meg-marad az- 
után-is. Ha meg-hal, fivás-rivás közt te- 
mettetik-el: koporsója a’ föld-alatt bolt
hajtás alá rejtetik ; ’s az kövekkel, és ofz- 
lopokkal úgy bé-tsináltatik , hogy néki a' 
nedvefség ne ártson , ’s a’ tehet a’ föld 
terhe le ne nyomja. Nagy fzámu a’ Mana- 
tsik nép. A’ mi a’ vallásokat illeti, meg- 
vagyön nálak a’ Kerefztyénségnek némelly 
árnyéka; de azt mondhatni felölök, hogy 
egéfz Amerikában nintsen nálaknál babo
na fzerüeb’ nép. „Habent nonnihil luminis 
et cognitionis a S. Thoma Apoítolo , qui 
ut non ex vanis rationum momentis adfirui 
poteß, in his regionibus Evangelium prae- 
dicavit. p. 142.44 A’ régi hallás, és hagyo
mány fzerént azt befzéllik ezen Manatsi- 
kok : hogy a”* régi időkben gyönyörű egy 
kisded fzüztől fzületett; hogy az fei-neve-

E
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kedvén, olly nagy tsudákat tett, hogy 
azokon el-ámuit az egéfz vjlág: hogy az 
betegeket gyógyított, halottakat támafz- 
tott, hogy Tanítványinak meg jövendölte 
az ö menybe-menetelét, hogy minnyájok 
láttára fel-is ment mennyekbe : nappá vál
tozott. így keverik az igazat az hazuggal. 
De azt, a’ kitol illy tsodálatos dolgokat 
befzéllenek, éppen femmi tifztelettel fém 
illetik ; hanem ellenben tifztelik az ördö
göket. A ’ végre nintsen más bálványok, 
hanem azokat az irtoztató formákat ’s ké
peket imádják, mellyekben nékik meg
jelennek az ördögök. Az Ö Papjaikat Map- 
pon névvel illetik* A’ telkeknek meg-ma
radását vallyák az ember holta után, ’s 
hogy holtok után örök életre jutnak. A’ 
lélek neve Oquipau. A’ halottakat betsü- 
lettel temetik-el. Nagy fáradtságába ke
rült P. Caval Leró Lukátsnak ezen Manatsik 
nép’ meg-téríttése; Tértek a’ Mapon nevű 
Papjaik-is a* Krifztus’ prédikállására. Né- 
melly helységi meg térésről így ir a’ töb
bi közt P. Cavallero: Némelly tsuda után, 
midőn Zumakáze nevű fél-holt egy beteg, 
a’ boldogságos fzüz fegítségül hivatása 
után, egy fzempillantás alatt telly épség
gel meg-gyógyúlt volna, a’ nép óhajtván 
a’ Kerefztyénséget valamennyi beteg volt 
a’ faluba , mind a’ P. elejbe hordák , mond
ván, holott olly hatalmas az Illene, nyer- 
íié-ki tőle minnyájok’ egéfségét. Kérdé a’ 
Páter: hahifznek-éKrifztusban? ’s kiván-
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nyák-e a’ Kerefztséget ? Minnyájon fel- 
fzóval (igy ir P. Cavallero ) feleiének : 
Hifziink tellyes fzivbol, és femmit fém 
óhajtunk buzgóbban a’ Kerefztségnél. Erre 
én az Evangyeliomot az 6 egéfségekrefel- 
olvaftam. „ Sanctum Evangelium in eorum 
le g i ,“ ’s egyfzersmind engem a’ belső in
dulat arra öfztönözött, hogy ezeket mond
jam, légyen-meg néktek, a’ mint hittetek. 
És ime azon nyomban fel-kelének mind 
egéfségefen. Ezen tájból a’ Jurukár nevű 
Manatsik néphez ment predikállani; (mi- 
nekutánna a’ Zibákiak meg-tértek volna) 
kerefztet állított, ahoz gyüjté a’ népet, 
meg-fejté a’ kerefztyén hitnek tikait, a’ 
hozzá illendő élet tulajdonit. A’ Mapon 
Papok közzül a’ leg-öregebbik ezen okta
tás alatt annyira fel-indúlt, hogy bátran, 
nyilvánságofan meg-vallaná, hogy tellyes 
életét merő gonofzságokban töltötte; ’s 
hogy a’ népet ravafz gonofzsággal hitege- 
té merő élelem kedvéért. A’ Maponnak, 
de leg-főképpen az Ifién emberének fzavai 
a’ népnek igen tettfzettek. Leg-örömefteb’ 
hallá pedig a’ Lelki-atyától a’ nép azt, 
mikép’ pártoltak-el az Iftentöl a’ meg-efett 
Angyalok , kiket már a’ pokol tart, ’s ki
ket ők eddig ifiének gyanánt imádtak. El
tartott egynéhány napig az illyen taníttás. 
Már, hogy vifzfza ne eífenek az elébbi 
babonára, elé-hozatta az ördögi tifztelet 
fzerízámit, a’ fuperlátot (m elly , a’ mint 
gk mondják a1 fzentséges fz. helyet a’ töb-

E 2
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bitül el-válafztya, ’s melly be tsak a' Ma- 
pon járul) a’ tifztelethez tartozandó edé
nyeket. Ezeket lábaival tapodá, ganajjal, 
sárral bé-mázolá; végtére a' tűzön meg- 
eméfzté; de a’ tüztöl meg-menté azt a’ tu- 
dákos fzerfzámat, melly az ég forgásinak 
visgálására rézből vala tsinálva; ’s melly 
a’ napnak, holdnak, és az állatos kerü
letnek jeleit ábrázoló* Mondja ugyan az 
író, hogy az a’ fzerfzám egynéhány fzáz 
efztendök előtt az ördögtől hozatott oda ; 
de más móddal hozzájok kerülhetett: fok 
a’ féle mód kinek kinek efzébe juthat, p. 
172. „ Exemit ab incendio inítrumentum 
„ mathematicum, tere fabrefaetum in ufum 
„ áítronomiae, quod ipfum repraefentabat 
„ főiem, & lunam, cum ceteris Zodiaci 
„ fignis. Et haec quidem machina afirono- 
„ mica donum erat diaboli, qui aliquot 
„ ante fecuíis hue attulerat* Polt horum 
„ combuítionem ierunt barbari in laetas 
„ choreas. Ezen nép, ahol a’ Mapon Pap 
„ neve Ap ; A b , apa névből fzármazha- 
„ tott, á’ hol meg-volt a’ Superlát, és a’ 
„ Superlát vagy kárpit-megett az úgy ne- 
„ vezett fzentséges fz. h e ly , a’ hol a’ reli- 
,, giói tifzteletre meg-voltak az edények, 
„ a’ hol a’ lelket halhatlannak vallák , a’ 
„ hol a’ betsületes temetkezés, a’ gyülés- 
„ béli ülés’ rendtartása meg tartatott, a’ 
„ hol illy rézből tsinált terméfzet fzerént- 
„ való tudákos igen-igen régi fzerfzám ta- 
„ láltatott; ezen nép, mondom, nem volt-



„ é vagy Zsidó, vagy Kerefztyénségbol 
„ rofzra kortsofodott el-fajult hajdani jö- 
„ vevény nép? méltó ismétmeg-tekénget- 
„ ni azokat, a’ miket P. Faucjnc neve alatt 
„ elé-adtam. Lit. F. hic. “ — A’ Jurukári 
népnek meg-térésére igen hafznált a’ mi
nap meg-tért Zibáki új Kerefztyénség. E- 
zen népnek Katzik Tifzte ollyanokat mon
dott a’ Jurukáriak előtt a’ Kerefztyén hit
ről, hogy azokat tsak a’ íz. Lélek tette a’ 
nyelvére p. 173. „ Ut dubitandum non fit, 
talia verba a Spiritu Sancto in ipfius lin- 
guam fluxiíTe. “ Tsudálta azokat P. Cavai- 
léro Lukáts-is. Hafonló ditsérettelmagaíz- 
taíák a" hitet eg}7éb Zibákiak, kik a’ Pá
tertől a’ dolog miatt el-butsuztak. Arról 
így ir P. Lukáts: Ki nem mondhatom, mi 
zokogáfok,és köny-hullatások között vál- 
tak-el tőlem a’ Zibákiak: fájt nékem-is 
igen ez az el-válás. De hogy mind Őket, 
mind magamat vigafztailyam , azzal a’ re
ménységgel tápláltam őket, hogy a’ jö
vendő efztendőben vifzfza-jövök hozzájok 
az hit dolgaira Pzolgáló tellyesb taníításra. 
Meg-fzeratték a’ Jurikáriak-is az Iíten em
berét, ’s akár mi fáradságos dologra el- 
fzánták magokat annak kedvéért. El-járt 
rettenetes éhség’, Ínség és fáradság kö
zött a’ Páter más pogány helyekre-is , úgy
mint a’ Puyzok néphez. Ott a’ pogányok 
már nyillal által-fzegezvén addig verték 
P* Lukáts’ fejét, míg a’ Jéfus, és Mária 
emlegetése közben ki nem végzék az élet-

E .3



7o N É M N E V E Z E T E S

böl September Havának 18-dik napján, 
1711-ben. — Le-iratnak ofztán P. Cavalle- 
ro Lukátsnak iítenes erköltsi. — Követke
zik a’ tudósíttás P. Zea Jánosnak fáradsá
gos igyekezetéről* Le-iratik a’ Morotok 
nép. — Meg-öletett mind P. Arcé, mind P. 
JBtende Bertalan, a’ Payaqui pogányoktól. 
Le-rajzoltatik iítenes életek. — Követke
zik P. Xandra János Reduktziója; P. Ye- 
gros Mihálynak a1 Zamuko népnél Apofto- 
li munkája; Fráter Romero Albertnek a* 
pogányoktól fzerzett halála; egyéb’ Re- 
duktziók 1717-dik, és 1718-dik efztendő- 
ben. P. Toiu Jósefnek élete, és halála. — 
P. Machomi Antal fz. litván neve alatt ál- 
líttá-fel a’ Reduktziót, a’ Lides, Arifztenez, 
és egyéb Nemzetekből. — Meg-ismértet- 
nek más vad népek, a’ Pátereknek nálak- 
való fáradságokkal együtt A’ Tudósittás 
275. levél lapig folytattatik. Végtére fel- 
iratik, hány kerefztyén fzemélly lakott 
1729-dik efztendőben a’ Parana vize, és 
Urugvay mellyéki helységekben. A’ Pa- 
ranai fzám 62 , 263 =  hatvan két ezer, két 
fzáz hatvan három. Az Urugvai 69. 403 =  
hatvan kilentz ezer, négy fzáz öt.

H.
H E R T Z E G  R A F A E L :  máskép 
Zéchi. Zétsi. „ Raphael Hertzeg de Zechio,
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Eccles. Bács, & Coloc A. Epifcopns “ (Ex  
P r a y  Hierarch. Coloc. ad ah. 1455. p. 77. 
Hertz eg Rafael a’ Bátsi, és Kalotsai Egy
háznak Érseke, Urunk 1455-dik efztende- 
jében Kápisztrránus Jánoshoz, fz. Ferentz 
Szerzeteidéhez, kit a’ Mkházban, és az 
A. fz. Egyház Történetiben emlegettem, 
ezen levelet irá deákul, Apátiból.— Ra
phael Hertzeg de Zechio, Eccles. Bacs; 
& Coloc. A. Ep. ( S. P. D. ) —  Sokfzor 
alázatos remény kedéífel könyörögtünk, 
hogy Atyaságod ezt a1 mi Bátsi Eklesián- 
kat látagatná-meg. Ottan fok lelki gyümöl- 
tsöt hajthatna, és közelről arra-is vigyáz
hatna, hogy véletlenül a’ Törökök bé ne 
üffenek a’ Kerefztyéneknek ezen földeikre. 
Ezen nyoltz napok-alatt fzomjúhozva vár
juk Atyaságod’ el-jövetelét, és ezen re
ménységtől indíttatván, a’ fzomfzédsági 
népek ide olly nagy fzámmal gyülekeztek 
egybe , hogy már az eleségböl ki-fogytak, 
és az enni-valónak drágasága-miatt okos- 
san attól lehet már tartani, hogy fok em
ber éhei meg ne hallyon. Kérjük tehát tel- 
lyes buzgósággal, hogy továbra ne hal- 
lafzfza ezt a’ Kegyelmet, mellyért tellyes 
indulattal reménykedünk , ’s mellyre óhajt
va várokozunk. Datum in Apáty Fér. *. 
in die S. Crucis. JVICDLV.

H E R Ó D O T U S .  A’ világi Hiftória 
Íróknak attyok. Halikarnafzfzusban fzüle- 
tett Urunk-előtt 404efztendővel, úgj'mond 
Ladvocát Olafzúl. Meg-Iátagatta Egyiptuít,

E 4
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Olafz, és egéfz Görög Orfzágat. Kilentz 
Mufa nevű kilentz könyvekbe fzoríttá a’ 
Történeteket. Gyönyörű a’ Görög befzé- 
de. Noha rántzigállyák némellyek, e cofa 
certifsima' „ bizonyos dolog, úgymond 
Ladvocat: hogy az ö Hifióriája azt foglal
j a  magában , a’ mit a’ régi időkre néz
ve, bátrabban el-hihet az ember* Egy fzó- 
val, az Heródotus az Hifióriában, a1 mi 
Homérus a’ költők rendében, Demofzthe- 
nes a’ Szómondók között. A’ mi a’ kilentz 
Musák - után találtatik , tudniillik Homé- 
rusnak élete , nem az övé. Fejtés kell hoz
zá. Ez az, a’ kit a’ régi Épületek alkalma
ssá g á v a l egynehányfzor emlegeték , ’s ki
ről ezeket-is iráni. Sacra Solennia — II. 
,, Hierogíyphicon explicatum a v. 15. 
„Hiftoriae, iliuftris, Mufarum nomine, 

Scriptor,
„ Natus paullo pofi Cambyfen , fynchronus 

Esdrae,
„ AÍTerit iEgipto deberi facra, deosque 
,, Graecorum. — Cambyfes pofi Cyrum Rex 
„anno M. 3478* — Esdras coaevus Hero- 
„ doto, ab Artaxerxe Hierofolymas mifsus 
„anno M. 3537.

H I E R Ó N I M U S  F E R E N T Z .  
„ Venerab. Famulus Dei Franciscus de Hie- 
ronymo e S. I. apud Contin. Fleur. Tom. 
83. an. 1758- p- 622. Régólta tartatott, és 
folyt Romában a’ ki-rendeltetett Kárdiná- 
lisi Gyülések-előtt a’ Jerónimusról nevez, 
tetett Ferentznek Jefus Társasága Szerze-
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tefsének lítenes erköltsei’ meg - visgálása. 
XIV-dik Benedek Pápa tehát hallván, ’s 
meg-fontolván 1758-dik efztendoben Má
jushavának 2-dik napján a’ Ritusi Gytilés- 
béli Cardinálifoknak Ítéleteket arról, hogy 
Jerónimus Ferentznek iíienes erköltsei való- 
ságoííak, halála-elott egy nappal ílly vé
gezek adott-ki (ki-tefzem a1 Summáját)
„ Minek - utánna fzerentsés vége lett- az 
Apoítoli fzék fzokáfa-fzerént véghez-vévén 
minden kéfzűletet, Ierónimus Ferentz, Je- 
íus Tárfasága-béli Profefzus Pap’ erköltsei 
visgálásának , napot fzabtunk végtére , > 
mellyben mi előttünk Generális öfzve-gyü- 
lés tartafsék. Azon napi Gyűlésben tehát 
írva elonkbe adattak a’ íz. Ritusi Gyűlés- 
béli Kárdinálisoknak Ítéletek (trigintafex 
fuffragia) el-olvaítattak, jól meg-visgál- 
tattak; hallottuk, vettük-efzre; a’ mi rit
ka példa: minnyájan meg-egyeztek, az 
Iftennek azon tifztelendö Szolgája erköl- 
tsinek fö rendüségeket ( heroicitaísoknak ) 
meg-bizonyíttásában. Szint azt Ítéltük mi- 
is tulajdon visgáláfunk-után - - ’s meg-fele- 
leltünk mi-is hogy bizonyofsak Hite, Re
ménysége, és mind Iítenhez, mind a’ Fe
lebaráthoz való Szeretete fő rendüségei, 
fzint-úgy az Okofsága, Igafsága, lelki 
eröfsége, mértékletefsége-felöl. — ;,Divi- 
no iterum implorato praesidio a luminum 
Patre, proposito dubio affirmativum re- 
fponfum dedimus, hoc efi: confíare de 
virtutibus Theologalibus, Fide, Spe, &
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Charitate erga Deum, & proximum, ac 
de Cardinalibus, Prudentia, Jufiitia, For- 
titudine, Temperantia, earumque anne- 
xis in gradu heroico, in casu, ad effectum, 
de quo agitur. Et praefens decretum in Acta 
ejusdem facrae Congregationis referri, & 
publicari mandavimus, hac ipfa die, 2. 
Maji.

1.

I B É R I A I  S Z O L G Á L L Ó ,  rabafe- 
fzoiiyi Szeméily. Erről tsak ílly rövéde- 
den Írtam az A. Sz. Egyház Történeti-közt, 
Ur. 326-dik efztendejét emlegetvén. „ Az 
ibérufok bizonyos rab leányzónak tsuda. 
tételire tértek az igaz hithez. (E x  Rußn. 
& Sozomeno ) moh egykevesé hofzfzafsab- 
ban. Az említett Aíiiai Ibérus népnek meg
téréséről igy ir Julius Pollux, kinek Hifio- 
riás Könyve Görögből Deákra tétetvén, 
Válens Tzáfzárságáig terjed Világ Terem- 
„ tésétöl-fogva. IöA/a no\v$eixog. -Julii Pollu- 
„ cisHiítoriaPhyfica, feu Chroniconab Ori- 
„ giné mundi usque ad Valentis tempóra, 
„ nunc primum Graece, & Latiné editum , 
,, cum Lectionibus variis , & notis, ab Igna- 
„ tio H ardt, Presbytero, & Bibliothecae Ele- 
„ ctorali Adjuncto. Monachii & Lipsiae. 
„ 1792. H a r d t  i n Dedicatione. Materia 
„ ( Julii Pollucis) hiftoriam potifsimum Ec-
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clesiaíticam fpectat, Finis eít rém juvan- 
„ di literariam fcripto, orbi quidem dudum 
„promiífo, nunquam tarnen emiflo. (Grae- 
ca imprefsa íine accentib.) „Ißuipeg de iv rw 

y Xpom X{>‘il0ívnH(rlv • • • Azon időben 
(nagy Koníiántinuskor) az Jbérek, Asiai 
népek Kerefztyénekké lettek; el-kezdvén 
ezen meg-téréít, midőn a’ Kerefztyén rab
leányzónak tsudáit tapafztalták* A’ rab le
ányzó álhatatofan örvendette az imádsá
got, és böjtöléít. A’ pádimentomra vetett 
zsákon fzokott hálni. Minthogy pedig a’ 
bárbarusok (idegen népek, vagy, popá- 
nyok ) nem tudván az Orvos mefierséghez 
egymáfi látagaták, ’s az orvofságról egy- 
máfiól kérdezősködtek , ezen tsudálkozás- 
ra-méltó afzfzonyhoz-is fok nyavalyás já
rnia. Ez pedig a’ pádimentomra le-fektet- 
vén őket, könyörgött az Mennek, 's azon
nal meg-gyógyíttá őket. ryv vyeiuv ctvTotg ev- 
detcg exctpqeTo. p. 309. A’ hir minekutánna 
el-vitetett minden-felé ezen tsudálatos afz- 
fzonyról, minden beteg hozzá hordatott, 
és meg-gyógyúlt. Hallá ezeket a’ királyné, 
az Afzfzonyt magához hivá, hogy érte 
imádkozzék. ( Sókrates a’ Király fia beteg
ségét emlétti) mert a’ nehéz nyavalyában 
fokáig kínlódott. Az Afzfzony alázatofság- 
tól viseltetvén , a’ Királyné kérését el-mei- 
lőzte. A’ Királyné pedig az Ő nyavalyá
jától öfztönöztetvén, a’ Királyi Méltóságát 
félre-tette N B. NB. maga járult hozzá. A’ 
rab fzemélly azt a’ silány ágyra fektette ,
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’s az Mennek könyörögvén, azonnal meg- 
gyógyította. Jutalom fejébe hozott aranyt, 
ezüíiöt, öltözetet, ’s töb’ a1 féle Királyi 
ajándékot. De a’ tsudálatos Személly ezek
ből femmit fe vett-el, tsak a’ mindenek 
Teremtöjének meg - ismérésére , ’s Annak 
tifzteletéért a’ Templom építtésére, és az 
egéfz népnek meg - téríttésére öfztönözte 
a’ Királynét A’ Királyné az Urához vifz- 
fza~térvén , ’s azt el-bámítván a’ lett dol
gon , öfztönözé, hogy ismérje-meg az Ment, 
’s JNéki építtsen Templomot. Az ugyan a’ 
Királyné meg - gyógyulásán álmélkodott; 
de a’ Templom építtését el-halláfztá. Ke
vés ido-múlva el-megy vadáfzatra , a’ reá 
esett nagy Setétségben nem látván , hová 
mégyen, a’ rab afzfzony’ Ménéhez foháfz- 
kodott; és a’ fetétség el-múláfa után, el
ment ama’tsudálatos afzfzonyhoz, kérvén, 
hogy a’ Templom’ rendi-módját mutaífa- 
meg* A’ pedig Befeleem példája-ként a’ 
Templom formáját le-irá. Á’ Templom el- 
kéfzült, inté amaz a’ Királyt, hogy a’ Ro
mai Tsáfzárhoz küldjön követeket, ’s azok 
által kérjen Papot, hogy a’ Templomot 
fel-fzentellye. Konítántínus áldván az Ment 
a’ követeket kegyefen fogadá, és egy jó 
életű, hittel é kefe (Tett, okos embert küldött 
f#k ajándékokkal együtt: hogy elottökaz 
Meni tifzteletet hirdeífe.

Ichealai =  Ychoalai nevű némelly 
Abipon-embert magafztal Dobritzhojfer fő
képpen ; de el nem halgattya Aletin t és
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Chitalin ditséreteket-is. Az Abipon nép, 
Parakvária Lakosinak egyik réfze. A’ je« 
í'uiták az Abiponok meg-téríttésekben fzáz 
egjmehány efztendőnél továb’ fáradoztak. 
Sz. Soiánus az Abipon népnek réfzét Ke- 
refztyénségre vezette. Azután ott a’ dolog
ban Jefuiták következtek; de idővel el-fe- 
lejtkezett ezen nép arról, a’ mit tanúit. A’ 
múlt Században Spanyol Páfztor János Pá- 
rákváriai Ccrqueira Gáfpárral majd fzáz 
leuca mértföldnyire utazott a’ Matarai em
lített néphez. Ezeket egy világi Pap ve
zérlé ; de a’ kerefztyén néven kévűl már 
kevés Kerefztyénség tapafztaltatott rajtok. 
Azoknál a’ jobbúlásra nagy hafznot hajt
ván P. Páfztor, eme’ világi Pappal, ’s P. 
Gáspárral, fok rettentő fáradság, éhség, 
fzomjuság után bellyeb’ ment, más Abi
pon néphez, és fzépfzóval, ajándékots- 
kákkal, Ifién után arra vitték a’ fel-talált 
népet; hogy kerefztet állíthattak, és fzép 
reménység volt az utóbbi hafzonról. Üj 
lakok állíttattak a’ Mokob, és Abipon nép
nél. Szánta Fc városához közel egy új la
kot állított P. Burges Ferentz, Xaverius 
Sz. Ferentz neve alatt. Előfzör azt Mokob 
nemzetü hufzfamília lakta; de meg népe- 
fedett. A’ Spanyolok; de főkép’ a’ Kvárá- 
ni régieb’ Kerefztyének fegítségével, ’s 
költségével az Atyák már a’ lakofok fzük- 
ségekre valót bőven bé-fzerzették. Kerefz- 
tyénné lett a’ nép: fzántani, vetni, épít- 
teni, sőt még nótára mufikálni-is meg-ta-
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nult. Ebben a’ taníttásban jeles volt ottan 
Sieíiai P. Pauke Flórián. A’ Kazik nevű 
fő Tifztei azon népnek mindenre jeles pél
dával fzolgáltak. Főképpen hafznál pé
pig azon népeknél a’ Kátzikoknak példá- 
jok, rs öfztönözéfek. Ezek közt nevezetes 
A letin , Chit alt n , és Domokos♦ A’ latrok 
fejedelmekből példás kerefztyénekké vál
tak. valahányfzor Aletint fzemléltem , úgy
mond P. Dobritzhoff er \ a’ közönséges er- 
kőltsnél felségeíTebbet fzemléltem benne. 
CHITALLN. felől azt mnndá Olafz P. Bo- 
nenti, P. Burges Ferentz társa: — ha ez 
a’ Katzik tanúit volna minden embernek 
meg - tsalására maga elegendő lett volna. 
Az volt azon népben igen példás állapot, 
hogy mind a’ két nemű fiatal fzeméllyek 
ki-mondhatatlanúl fzemérmetefek. „Ado- 
lefcentum utriusque fexus verecundia in- 
credibilis. “ Hofzfzafan le-irja ofztán az 
említett A tya, ki nálok ig. efztendeig fá
radozott, ezen kerefztyének ditséretes éle
teket; hanem némelly régieb’ rofz’ Kerefz
tyének gonofz példájára panafzolkodik ; 
mellyre nézve meg-is parantsoltatott a’ 
Királytól, hogy minden tsötselék hozzá- 
jok ne erefztefsék, az Afrikai, Mulat, 
Mefztitz nevű népből. — A’ mi az Ycho- 
alai Abiponnak ditséretét illeti; ez az em
ber , úgymond , az ütközetekben minden 
ellenségi - ellen gyözödelmes volt: az 
Atyáknak örömeit engedett; máfokat a’ 
Kerefztyénségre öfztönözött, vezetett; de
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maga, a’ maga Kerefztségét fokára halafz- 
totta. Végtére nagy pompával az-is tsak 
ugyan véghez-ment. p. 151. Midőn a’ 
Kváriátiiak, a’ Lufzitánushoz tserélíetvén, 
támadást indíttanának ( mellyröl hofz- 
fzas tudósíttáít tettem az A. Sz. Egyház 
Történeti-között 1746-dik efztendoben, p. 
555.) mindent tettek a’ Jefuiták, hogy a’ 
költözésre fzánt nép engedelmeskedjék; de 
hafzna nem.volt. A’ tserélés meg-lett; de 
sl Spanyol új Király azt ismét femmivé 
tette. A’ ki-vert Kvárániak haza költöztek. 
De három efztendö azomban el,-telvén, 
fzörnyü pufztává lett a’ meg - tértek ha
zája. A’ Kvárániak fzörnyü állapottya igen 
el-idegenítette az Abipon népet a’ Spanyo
loktól, I c h o a l a i  meg-maradt az hiv- 
ségben ; máfokat-is arra vezetett. Nyertes 
volt a’ félelmes ellenség vezére-ellen. An
nak fejét fel-akafztatván. A’ népet olly 
hathatos befzéddel fzokta meg-fzóllíttani, 
hogy az ollyan fzó-mondáít a’ tanúit Őrá* 
tor fe fzégyenlené. Tudnak azon földiek 
hofzfzafan, és hathatófsan fzóllani. „Do*  
„ b r i t z h . Neque putet ejusmodi Oratio- 
„nem barbaro homini a’ me affingi, quod 
„ Ingáé Garciliajjo de la Vega nonnulli pro- 
„prium fufpicantur, qui fuae de rebus Pern- 
„anis Hiítoriae longiores Indorum Oratio* 
„ nes infpersit Experientia didiéi, Abpones, 
„Quaranios, &c eleganter diíferere , me- 
,, taphoris, figuris theoricis, similitudiui- 
„busque, quid quid aíferunt, pro ingenii
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„ fui modulo exornare. Illud mihi indubita = 
„ tum, Americanos, cjuantumvis barbaros, 
„prae ruricolis hujatibus promptioris eiTe 
„lingvae‘ difertiorisque.

J O A N N O V 1 T S  A R S É N IU S* 
Midőn a’ fok ellenség - közt, a’ Pruíz, 
Frantz, Ravarus erejét, Mária Terésia 
orfzágiásának kezdetekor 1742-een , 5-dik 
Filep Spanyol Király-is, Károllyal iSá- 
polisi Királlyal, tulajdon fiával-egygyűtt 
fegíttené, a’ Magyarok az ellenségre hu- 
fzon két ezernél töb’ gyalogot vezettek 
magok - közül: Lovasok fzáma tizenhat 
ezerből állott. Az Iliriai fokféle nevű nem
zetből pedig , a’ Tifza, Maros, Duna, Kár- 
lovitz mellyéki Rátzokon , és fok nevű Hor- 
vátokon-kévül elé-jöttek az ellenségre a’ 
Pándurok-is, melly Rátzi réfzt azért fzo- 
kás e’ nevezettel illetni, mert az haramiá
kat illy nevű gyalogok fzokták kergetni, 
fogdosni. Az Iíliriai Vitéz hiv népnek fzol- 
gáíattyát meg akarván hálálni, Mária Te- 
resia, úgymond Dufresne folytatója, p. 
207. az Iíliriai Rátzoknak meg-engedé a’ 
Metropolíta Érseket ( bár azok-is egyesül
nének ) első volt az illyen Ersekek-közül 
Joánnoviis Arsenius, ki a’ minapi háború
kor el hagyván Török Orfzágat, a* Ma
gyar Korona-alá folyamodott. Meg-erősí- 
tette egyetemben a’ Királyné az Iíliriai 
Nemzet’ jufsát, és fzabadságit. Az emlí
tett nagy háborúban a’ Magyar fő-embe- 
rek-közt jeleiked^oazek-is: Baranyai Já-

n0S~
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nos, Feítetits Josef, Gilányi János, Nádas- 
di Ferentz, Batthyáni Károly, Horváth 
Orízági Bán, ki Prágát dél-felol fzoronga- 
tá a’ Németekkel: mert Feítetics Josef a’ 
Magyarokkal, és Illiriusokkal, más-felol 
oítromlá a’ Prágai Frantziákat; míg onnét 
végtére haza-felé nem lódultak. Prágában 
ofztán Mária Tercsi a 1743-ban, 12-dik 
Aprilisben, Tseli Orfzág Királynéjává ko
ronáztatott. Battyáni Károly Bavária Gu
bernátorává tétetett; de onnét hamar Frid- 
rik Király-ellen küldetett Tseh Orfzág izé
iére.

8 *

K.
K Á L N O K  I. Magyar Krónika - írók. 
Pethö, Káinoki, Spángár. Magyarul a’ Kró
nikát irá elöfzör Nemzetes Pethö Gergely, 
Urunk 373-dik efztendejétul-fogva iÓ2Ó-kig. 
Az ki-nyomtattatott Bétsben Urunk ióóodik 
efztendejében. Folytatá, és meg-í'zaporíttá 
azt Gróf K á l n o k i  Samuel, az Erdélyi 
Kantzelláriusnak Tanátsofsa, ’s Háromfzék 
fö Bírája. Nyomtattatott Bétsben 1702-dik 
efztendoben. Azon Krónikát 1627-dik efz- 
tendötől-fogva 1732-dikig S pangár  A n
d r á s  Jefuita terjefzté. ki-adatott Kafsán 
1734-dikben. A’ könyv-elejére függefzté 
Pethő nagy Sándornak ama’ költött leve
lét, mellyel a’ Tóthoknak ajándékozta a’

F
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világnak jó nagy réfzét: azután az Hun- 
nuíok és Magyarok 1  örténetit rendre kö
vetkező efztendokre oíztya. Az első efz- 
tendökben fok Mefe rendű tudósíttás fog
laltatik, meily már az utóbbi Íróktól heJy- 
re-hozatott.

R H A E T Z I D I U  S. Cljalcidius, U- 
runk-után harmadik fzázadbéli, ’s Plátó- 
fzerént való BöltselkedŐ. M eg-vagyon 
Kbáltzidiusnak Görögből Deákra fordítta- 
tott könyve, meily Lejdán 1017-ben ki
nyomtattatott. Azzal Timéus’ könyvét ma
gyarázza. M ó j f e s r ö l  el-befzélli a’ mit róka 
a" Zsidók,’s a’ Kerefztyénekhifznek. Khál- 
tzidius noha nem Kerefztyén , említti azon 
könyvben ( Commentario in Timaeum Pla- 
tonis ) a’ három Királyoknak jöveteleket, 
és így ír: Meg-érdemli tőlünk az ájtatos 
betsületet az a’ Történet , meily fzerént 
meg-jelent a’ Tsi/lag, meily az Ifién jöve
telét jelentette, ki el-jött tudniillik az em
beri Nemzet" üdvöfségére, és boldogulá
sára. Látván azt a’ K h á l d é a - b é l i e k ,  a’ 
nagy Ifién’ imádása, ki kisded formában 
ízületeit, ’s meg-jelent, elé-jöttek. E z  a’ 
Summája. D ef et Turret.

K Á L L I S T H E N E S .  Nagysándor
ral Bábylon városába utazott. sirifztoteLes 
a’ Böltselkedöknek nagy Fejedelmek , tud
ván , hogy a’ Kháldéa-béliek azzal kérked
nek , mintha ná l okaz Eg ,  és Tsillagok- 
eránt egynéhány ezer efztendöre terjedő 
éfzre-vélelek meg-volnának, levelet irt
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Kálliíztheneshez Babilonba : hogy járjon- 
el dolgának végére , ’s tudósíttsa, melly 
mefzfze terjednek, (vifzfza, hátra fzám- 
lálván az idők rendit) azok az éfzre-vé- 
telek. Meg-felelt Kállifzthenes, arról tu- 
dosíttá a’kérdezőt; hogy ezer kilentz fzáz 
három efztendőknél nem öregebbek, nem 
régiebbek azok a’ tsillagokról-való éfzre- 
vételek. Ez az idő határozás nem megy 
fokkal mefzfzeb’ ’s fellyeb’ Ábrahám Pá
triárka idejénél* — Egy Kallifztheneít ol- 
vafok Ariftótelesnek Tanítványi-közt, ki 
fzint’ ezen Filófzofusnak unokája volt, az 
húgából vagy nénnyébol. ’S ugyan, a’ 
mint Kartziusnak Fejtoje Írja; ez volt az a’ 
Kállirzthenes, a’ ki nagy Sándornál fzol- 
gált, ’s kivel mint bánt ezen Királj -̂, ol
vashatni Knrtziusnál. L .  g. c. 8* & in Scho- 
Hafte.

K A P É L L. Capellus Lajos. Az Ö 
Könyveivel, mellyek ílly Homlok-irásuak: 
Arcanum punctationis revetatum, Leydae * 

1624, és Critica facra. Paris. 1650, meg
mutatta, hogy a’ Zsidóul irt Sz. írásnak 
pontomi igen késő találmányok , és, hogy 
a’ Proteítánsok, kik a’ fz. írás’ fordíttását 
azokhoz, azon pontomokhoz alkalmaztat
ták, valláfokkal-együtt nagyot botlottak. 
Igen meg-ijedtek a’ nyilvánságos bizony
ságokon főképpen a’ Genévai Kálvinifíák. 
KápeU Jakab ,  Kápell Lajosnak fia, Kátho- 
likus hitre térvén , Petáviusnak, Morínus- 
nak, és Merfennek igyekezetek-által, ar-
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ra vitte a’ dolgot,hogy Párisbar. ki-nyom
tatnak az Attyának említett kritikáját. 
Pifzkálak ezen munkát az ellenkezők; de 
meg-adattak a’ feleletek; ’s mind a’ Vul- 
gátát, mind a’ régi Hagyományokat meg- 
kellett betsülni a’ pártotoknak. ÍVieg-muta- 
tá mind Kálmet, mind Nátális Sándor, ’s 
utánnak a’ Meg-térö Református Elmélke- 
déíe I. K. 2. r. 50. levél; a’ Zsidó pontok
n a k  ifjúságokat. C almet Dictionarium 
„Biblic. p. 746. Vocalia puncta poll nőni 
„ feculi dimidium a’ Maforethis inventa 
„ funt, preefertim a’ Rabbinís Afer, & 
,, IMephtali. NataL sílexand. Tom. 1. Hiit.
, ,Ecci. Diliért. 4. ó. sétát. art. 1. Ex Aben 
„ Esra &c. Puncta vocalia pofi Thalmudis 
„ obsignationem , & editionem inventa, & 
„ facro textui afFixa fuiífe a’ Tiberiensibus 
„ JVIaforethis pofterioribus , pofi an. Ch. 840. 
„ Punctationem Maforethis Tiberiensibus 
„ pariter tribuunt Protefiantium doctifsi- 
„mi,* Münfterus, Drusius, Ludov. Ca- 
„ pell. Waltonus.

K Á P R Á L I S .  Bráfiliát Kaprális ta* 
lálta-fel. Az igy történt. E ma n ue l  L u- 
sitániának Királlyá tizen-három jó nagy 
hajót Káprálisra bízott olly parantsolattal: 
h o g y  az igaz hitet mindenüt ülteífe, nevel- 
l y e ;  Zámorint pedig a’ Kálekuti Királyt 
v e z e í f e  állandó frigykötésre ; melléje Hen
rik n e v ű  fzürke Barátot adott, ki ájtatos, 
és t a n ú i t  lelki Atya vala egyéb’ Pap tár
fokkal; a’ hajós legényeken-kéyül ezer öt
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Száz Katonát a’ hajókba. Urunk 1500-dik 
eiztendejében el-indtílt Kápráiis , Mártzius 
havában, melly idolt az indiai hajózásra 
leg-alkalmatofsabnak tapaí’ztalt oíztán a’ 
vigyazás. A’ Hefperiai fzigeteknél nékik 
efett a’ hajóknak a’ rettentő ízélvéfz. La
jos a’ Vezéreknek egyike fok veizodség- 
után haza verdödött Olifzfzipóba; a’ re- 
miilésböl ki-deriilvén , ’s egybe állván, 
hogy a’ Guineái tengernek vefzedelmes 
tsendefségét eí-kerülnék , ( ad vitandam
Guineze malaciam ) be-kerülnek a’ tágos 
tengernek, ’s bizonyos ki-kötő parthoz ér
keztek, meilyet ofztán bizodalmas Rév
nek nevezének. Ki-fzállottak , fz. Áldozat 
mutattatott - bé a’ parton, és Henriktől 
predikátzió mondatott. Jelen-valának a’ 
földnek vadotska lakosi, ’s tsudálák. Azok 
közül egy’ Lemi Gáspárral Lufitániába kül
detett Ernáiméi Királynak örömére. Ká- 
prális a1 parton magos Kerefzteket állított, 
és a’ helységet fz. Kerefzt Földének neve- 
zé ; de ez a’ nevezet ofztán Brásüiára vál
toztatott. Mert ottan fzedetik az Bresil ne
vű veres fa, melly a’ feftékre igen alkal
matos. (borson) Brásiliát azután A meri - 
K ü s fzemefsebben meg - visgálta. ( JMaíf. 
H. Ind. L. 2.) Annak további ismértetésé- 
vel fok helyen fzolgál a’ Magyar Könyv- 
háznak egynéhány fzakafzfza.

K L A U D I U S ,  más néven Asnafasá- 
gat 1541-dik efztendö táján Abífsiai Király 
volt. Akkor a’ Lufzitániai Indiában a’ Ki-

F 3

8 5



rályi Helytartóságát Gáma Ifíváii bírta 
JSforonia holta-után. Az említett Abáfsay 
vagy Ethiopiai Fejedelem, az ö fö embe
rével Barnágázzal-együtt követeket külde 
a’ Lufzitánufokhoz, fegítséget kérvén a’ 
Török-ellen, a’ ki őket igen nyomorgatá. 
Meg-érdemlé a’ Kerelztyén Orfzág a’ Ke
gyelmet. litván a’ Helytartó tulajdon telt- 
vérét, Gáma Kriítófot váíafztotta a’ kívánt 
végre. Útnak indúlt Kriítof, négy fzáz 
Lufzitánus társai, ’s egynéhány ágyúval; 
1541-ben pedig , fok vefződség-után Bároa 
Városához jutott; mélly Abifzfziai hely- 
ség egy halas-viz-melíett magában nagy, 
és pompás épületekkel béveíkedik. Gá
ma Kriítófnak elejbe járúlának a’ Papok , 
és Barátok Papi öltözetben ; kérvén a’ Kri- 
fíusért, hogy verje-el a’ Pogányt a’ nya
kokról. Meg-vigafztalta őket Gáma, és 
egy régi roppant, de már le-döítTemplom
nak omladékihoz ballagott imádság ked
véért; ott egy siláng Kápolna-is volt. Mar 
gáít a’ Templomot nem merték fel-építteni. 
A’ tanátskozás - után a’ volt a’ végezés, 
hogy az Ethiópiai Fejedelem tábora egy- 
gyesüllyön Gámáéhoz : a’ Királynak an- 
nya pedig Erzsébet, jöjjön-le a’ várból, 
a’ táborba: hogy arra nézve többen gyü
lekezzenek a’ föld népéből a’ fegítségre, 
’s eledel-hordásra. A ’ vár magas hegyen , 
Királyi palotával, Templommal, két vi
zes tóval, öt fzáz ernhernek efztendot-áU

gö n é m . n e v e z e t e s
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tal-való tartására elegendő fzántó földel, 
környékező meredek Köfziklákkai jeles- 
kedék. Mefzfzire látni róla, ’s mód Hin
tsen benne, hogy körülötte tsel vettefsék. 
Tsak egy az uttya, az-is tekervényes, és 
felbe fzakad. Onnét kosarakon kell em
bert, és azt,  a’ mi fzükségre-való, fel- 
tsigázni. Le-fzállott tehát onnét a’ Király 
annya, talpig felyemben, aranyban tün
dökölvén; de fejét, fzemét el - rekefztvén 
a’ tekéntettol. Elegendő Őrizet adatott mel
léje, Gáma ofztán kétfzer verte-meg jeles 
ütközettel a’ Mahomet fzerüeket; de mi- 
nekutánna a’ telelésnek vége lévén, a’ Tö
röktől új fegítség érkezett, Erzsébet Ki
rályné bálorságosb helyre folyamodott; 
Gáma pedig a’ futásban el-fogatván , me
zételen meg-vefzoztetett, ’s a’ fok tsufíttás, 
és kinzás-után GradametiöL, a’ Mahometá- 
nufok vezérétől le-vágatott. A’ Királ}  ̂ fe
lőle a’ Lufzitániai Helytartóhoz Írván, 
Mártírnak merte nevezni. Midőn az ellen
ség Nílus Vizénél már a’ nyereség - után 
hejjehújjázna, Klaudius Király öfzve-fzed- 
vén a’ Maradék Lufzitánufokat, és Abis- 
sia-bélieket, az ellenséggel meg-ütközött, 
Grddámet agyon lövetett, fokán le-kontzol- 
tattak, a’ Sátorok az ágyukkal \s hadi 
egyéb efzközökkel-együtt el-fogattak. A’ 
Kerefztyén rabok közül fok férfi , és afz- 
fzony fel-fzabadíttatott. A’ Lufzitánufok- 
kal ofztán a’ nagy Hetet, és Husvétet 
Kláudius fzép ájtatofsággal üilé. Á’ mara-
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dék Lufzitánufok jobbára Ethiopiában töl- 
tötték-el ofztán életeket. M a f f . h  i s T. 
Ind. L. 11. p. 250.

K Á R O L Y  ( Lotharingi ). Fiatal Ko
rában válafztatott Lotharingi Károly a’ 
Virduni Püspökségre. Ezen méltósághoz 
Írván BelLárminus Kárdinális 161 í-ben , igy 
inti az ifjú Püspököt. „A ’ mit Nagyságod 
nékem Levél-áltál igér, én azt már az
előtt a’ fzentséges Pápának meg-Ígértem; 
bízván Nagyságod’ jó erköltséhez, és de
rék elméjéhez, mellyrol mind kettőről tu
dósítottam Őtet. D e, hogy az utolsó ítélet 
napján fzégyent ne vallyunk, fzükséges, 
hogy Nagyságod a’ (Theologiai) az Ifie- 
nes dolgokhoz tartozó tudománnyal meg
töltse fzivét, és a’ miket tan(il, azokrata- 
níttsa népét fzóval , és példával. A ’ fzent
séges Pápát, hogy Nagyságodra bízza a’ 
Páfztori gondot, Tolósai Sz, Lajos példá
jával bátoríttám. Arra nézzen Nagyságod: 
továbbá; Borroméusfz. Károlyra, ki hu- 
fzonkét efztendös korában tétetett Medio- 
láni Érsekké, "s ki mondhatatlan lénnyel 
világosíttá az A. Szent Egyházat. Nézzen 
Luxemburgi B. Péterre-is, ki 1 5 =  tizenöt 
efztendös lévén , tétetett Métei Püspökké, 
”s magát úgy viselte, hogy holta után tsu- 
dákkal tiindöklene. Meg-botsáfTon Nagy
ságod , hogy igen bátran öfztönözöm: 
mert meg-vallom, hogy félve, ésretteg
ve adtam a’ felséges Pápának a’ tanátsot .* 
hogy ílly fiatal, noha igen válagatott, ’s

£8
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tellyes jóságu fzeméllyt emellyen az Egy
házi kormányra. B ellar . epiít. 84*

K O S Z T Z I A .  Ezen Kárdinális álla- 
pottyának meg-visgáláfa-után, törvénye
ién reá bizonyodott: hog}  ̂XlII-dik Bene
dek Pápának idejében, fzineskedo ájta- 
tofsággal fok gonofságat paláfiolt; ’s hogy 
világi, és Egyházi majd minden Kegyel
met pénzért adott. A’ Prókátorok-közül 
adatott néki válogatott ember: de nem le- 
githetett rajta. Minthogy tehát Kofztzia 
igafságtalanúl fok pénzt gyűjtött, a’ Pápa’ 
leveleit meg-hamisíttá , "s a’t. már az-előtt 
Beneventi Püspökségétől meg - fofztatván , 
íz. Angyal Kaítéllyába tiz efztendci peni- 
tentzia-tartásra rendeltetett; ki-átkcztaiott; 
fzáz ezer aranynak a’ Magyar Orfzági 
fzegény Plébániáknak fegítségekre-vaió le
tevésére köteleztetett. ’s a’ t. Bé - vitetvén 
fz. Angyal Kaítéllyába, fel-kiáltott: ,, Hic 
élt requies mea. ,, Itt az én nyugodalmam. 
Más nap az afztalon illy ír ált talála: nem 
ott vagyon a’ nyugodalom, a’ hol belesi
tek. Igen fájt neki az átok. Addig kérte a’ 
Pápát Károly Tsáfzár, míg attól íel-oldoz- 
tatott; ’s a’ Károk ki pótolásától kezdvén 
a’ penitentziát hufz ezer aranyt le tett.

K R O N I N G .  A’ Régi Könyvek’ lai- 
ítromában emlílti Pray György Kroning 
Hermánnak a’ Bibliothékákról irt Könyvé
ről fzóllván, azt a’ diiséretet, mellyel 
Mátyás Királynak néhai Könyv-házát ma- 
gaíztallya, és azt mindjárt a’ Vatikániam

8 9
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Bibliotéka-után-való rendre helyhezteti. 
Ezekhez P. György azt teszi: hiteles mél
tóságú embertől tudom: hogy Mátyás 
Könyv-házának Írott Könyvei nagy réíz- 
jiyére Konfiántzinápolyban hevernek. «— 
Más nagy réfze a’ Volfenbitliben vagyon, 
Midőn tudniillik, úgymond Kroning, a’ 
Fejedelem Bétsben , 2-dik Rudolf, és 2-dik 
Ferdinánd. ügyében forgana, nagy örömére 
jó nagy réfzét Mátyás Király Könyv-házá
nak meg- ízerezhette; noha nagy áron. 
Ifzonyu, nagy leveles, potróhos, és majd 
két fzáz nyaláb Könyv vala az említett 
Kendben , és azok tele vannak Európának 
titkos dolgairól-való tudósíttáíTal, mellyek 
illetik tudniillik a’ Német, Frantzia, és 
más Orfzágokat, Tartományokat«.

L .

L  Á B B E Filep I. T. Szerzetefse. Láb
be Krónikája ( Concordia Chronologica ) 
elejinten oltsó áron fém költ el; sőt annak 
300 példa írása takaróra fordíttatott; har- 
mintz vagy negyven efztendo-múlva éfzre- 
vétetett az hafzna, és fzáz forintnál drá
gábban adatott - el mindenik példa-iráfa. 
Öt nagy fzakafzból áll.

LAJOS. 2-dik Lajos Magyar Orfzág 
Királlyá Sigmondhoz, Lengyel Orfzág Ki- 
yállyához, édes Attya’ Teftvéréhez, ezen
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JLevelet irá deákúl. ,, Ex Belii notitia Hung, 
Tom. 3. & Pray ad an. 1516. p. 391.“ — 
Szomorú dolog, Felséges Király , a’miről 
írunk. !Nem-is lehet arról Keferüség-nélkíil 
emlékezni, — Arról Felséged noha már 
olvafott, és hallott, kénfzerittetek mind- 
azáltal még-én-is, noha nem örömeit, Fel
séged’ fájdalmát levelem-által meg-újjítani. 
j\leg fofztattunk mind a’ ketten; én ugyan 
kegyes Atyámtól; Felséged pedig kedves 
teítvérétol; ki egyetlen egy’ volt, ’s ’a ki
nek halála noha mind kettőnknek keferves 
nékem mindazáltal annál keferveíseb’., 
mennél nagyob’fzükségem volt jelenlétére, 
fegítségére, oltalmára. Mert engem gyem 
ge , ’s gyermek - koromban hagyott olly 
Orfzágok vezérlésére, mellyeket a’ leg- 
durváb’ ellenségek tsak nem köríil-fognak, 
’s mellyek fzint’ arra nézve a’ Koros, és 
az hadakozás’ állapottyába belé tanúit Ki- 
rályoktól-is igen nehezen vezéreltethetne, 

, Ezen fzomoru állapotban ha engemet va
lami vigafztalhat, valóban az az egy, 
hogy ö Felsége az Atyám, valamint éítér 
ben gyakran, fzintén úgy halálra válván, 
’s utolsó órájához közelgetvén , Felséged 
követfye’ ( Oratóra ) hallattára — ezen 
Orfzágnak mind a’ két rendű fő emberinek 
jelen-álláfokkor, értelmes fzókkal, ép el
mével, idvöfséges foháfzkodási-közt áj- 
tatos Könyvezések-alatt Felségednek, ’s 
Felséged* gondjába, oltalmába, engem 
ajánlott, és kézről kézre által-adott; úgy-
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inint oily tefivérének, kinél éltében foha 
fziveifebben fenkit fém fzeretett; ’s kire 
hogy árvaságomat, ’s minden boldogúlá- 
fomat bízza, attól foha lem vonakodott. 
Az édes Atyám . midőn holta előtt egy ké
vésé az Orízág eilen fenyegetődé vefzedel- 
mek’ el-távoztatásáról az Urakkal tanáts- 
kozna, elofzör podagrából érkező fájdal
makba , azután hideglelésbe esvén ; a’nya
valya ereje pedig nevekcdvén , femmi mód
dal meg nem tartathatott a’ haláltól. A’ 
betegségét pedig, ’s halála állapottyát az
zal a’ békével tűrte, mellyel az élet’ nyo- 
•morúságit, és más akármi alkalmatlansá
gaikat tűrni fzokta. Minek-előtte pedig az 
utolsó orához érkezne, ép érzékenység
gel, egéfséges, ébredt elmével, a’ mint 
egy ájtatos Fejedelemhez illett, a’gyónáít 
«1-végzé; az Oltári Szentséget nagy tifz- 
telettel és ajtatofsággal fel-vette; meg-hagy- 
ta magát kenetni, imádkozott; mig tőle 
ki-telíett, fzüntelen. El-állván a’ nyelve, 
az imádkozókra halgata, és a’ ki-múlásra 
úgy el-kéfzítté magát, úgy fel-ékesítté , 
idvöfségére mindenben olly fzámat tartott, 
hogy inkáb’ az halált, mint sem az életet 
láttatnék kivánni, és példát hagyni, mind 
az alatta valóinak, mind a’ fejedelmeknek 
a’ jó halálra. Boldogúl meg-holt, a’ múlt 
Mártzius 13-dik napján dél-után két óra 
tájban : a’ telte koporsóba tétetett; és a’ 
mint fzokás, Királyi öltözetben, tifztefsé- 
^es pompával, felséges Anna Afzfzonynak
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boldog emlékezetű édes anyámnak tson- 
tyaival együtt Fehér várra vitetett, melly 
város tudniillik Magyar Orfzág Kiráilyai- 
nak Koronázáfok’, és temető-helyek. Kö
vették a’ teltet difzesen az Urak, ’s a’ fő 
Rendek ; de Budán eléb’ mind a’ kettőnek 
fzámára el-végeztiik az halotti köteles áj- 
tatofságat. El-temettettek mind kettőnek 
telteik Fehérvárait 19-dik Mártziusban, egy 
azon koporsóban , ( vagy egy  azon íir-hely- 
ben) „eodem fepulcro:“ halotti méltó, 
’s illendő pompával; mellyen Felségednek 
is említett Orátora jelen volt. Ezek azok 
Felséges Király, melly eket felséges édes 
Atyám haláláról Írnom kell vala.— 1516- 
ban.

L A J O S  XIII. Fr. K. A’ többi-közt 
Grámondnak Hifioriájában arra nézve di- 
tsértetik, hogy emlékező ereje fő rendű 
volt. Az abból-is ki-tettfzik; mert az Ő 
Katonáinak neveket, jeles tselekedetöket 
Könyv-nélkül tudta.

L Á Z Á R I A K .  Parisban. Párisnak 
egyéb gonofz Tselekedetihez fzámiálandó 
az-is a’ leg-elsök között a’ mi a’ fz. Lázári 
fzerzetes házon 1789-ben el - követtetett. 
Július havának 11 dik napján, éjízakának 
idején, gonofz-tévőkből álló egy Sereg, 
melly az Orleáni (Egalilé) HertzegtÖl, és 
annak pártositól fízetéít nyert, fz. Lázár 
nevezetes Kalafiromába ütött, ki-puíztított 
mindent; a’ gonofzok a’ mit magokkal ei
nem vihettek, az ablakon ki-hajgálták : a*

yj
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Fisikához, a’ Terméfzeti Tudákoísághoz 
tártozandó efzközöket, öfzve - tördelték ; 
a’ Bibiióthekának Könyveit el-fzaggatták, 
le-vertek mindent, a’ mi elejbek került: 
a’ pintze ajtait fel-verték , a’ bort, a’ mel
lyel meg nem ihattak, ki-erefztették: an
nyira meg-réfzegedtek, hogy 30-an közii- 
lök a” telhetetlen ivás-közt ízörnyü halált 
fzenvedtek: 13-dik Júliusban egéfz nap vo
nattak a’ támodáfi indíttó harangok í ki ki 
fegyverhez fogott: a’ pofia-házaknál a’ le
velek fel - fzakafztattak : a’ fegyver, és 
golyóbis-tsinálok dolgoztak ; egyéb meßer- 
emberek henyéltek: a’ gazdagok, és fó 
emberek el-hagyták Páriű: a’ dobofok fel 
’s alá jártak a’ Városban, 5s jelt adtak a’ 
támadásra: a’ lárma, a’ futkározás, gyer
mekek, afzfzonyok kiáltása, a’ Zenebona 
közönséges volt. A’ Vámházak el-égettet- 
tek , a’ vámofok fzanafzétt verettek --- De 
ezek tsak eleji voltak a’ fzörnyeb’ követ- 
kezéfeknek. Ugyan azon 1789-dikben, No
vember 2-dik napján, ki-végzé az Orfzág 
Gyüléfe, hogy Egyházi minden Birodalom 
a’ Nemzeté ; és hogy az Orfzág’ Személly- 
Viselőji azzal úgy bánhatnak , a’ mint akar
ják. 1790-ben, Februáriusnak u-dik nap
ján, ki-végzették , hogy tellyefséggel min
den férfi, és afzfzonyi kalafiromok töröl- 
tefsenek-el. ( Pragmatifche Gefchichte der- 
Frantz. Revolut. p. 46.) I l l y  fzörnyü ke
gyetlen végezéfek azokhoz illettek, kik 
X V I .  Lajoß-is, tulajdonKir á l l y o k a t  ki-tur-



ták 1793-ban az életből. Jánuáriusnak hu- 
fzon egyedike, A’ Hóhér bárd-alatt Lajoít 
ki-végzette. Hátra kötött kézzel népe-eiött 
állott, Botsánatot adott, fep le-vágatott. 
A’ Teítamentoma te lje s  Kerefztyenség, 
Romai Hit vallás ájtatofság, fzentség. Má
ria Antóniát a’Fr. Királynét azon i7Q3-dik 
eíztendőben ölték-meg a’ hitfzego Fran- 
tziák. Oct. 18-ban.

L O N 1T Z E N U S .  Vitzenti Orvos 
volt a’ 16-dik fzázadban. Kiíentzven hato
dik efztendős korában halt-meg 1324-ben. 
Kérdezösködék tőle Jóvius Pál, minémii 
mefterséggel tartá-meg illy frifs egéfségét? 
illy hofzfzas ideig? felele: hogy az egés- 
séges élet az ártatlanságnak, tsendes el
mének, és a’mértékletefségnek gyümöltse. 
Vividum ingenium perpetua vitae innocen- 
tia; falubre verő corpus hilari frugalitatis 
praefidio facile tuemur. Tefsék ezt a’ Mkház 
V-dik fzakafzfzához adni.

M.
M Á F F E J U S Péter S. I. Ki az índiai
Hiítoriát irta, mondják, hogy fzabadságat 
kért a1 R. Pápától; hogy a’ Papi imádsá
gokat görögül mondhalfa-el: hogy a’ de- 
ákságába idegen fzók ne talállyanak ke
veredni. 12 vagy ló Sornál foha fém irt 
egynap többet; de azok jól ki voltak
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egyeiigetve: hofzfzas dologgal kéfzültek ; 
míg alkalmas ige — rendelés elé nem ke
rülne. Azon Könyveken-kéviil, mellyek 
közönségeién ismertettek , V-dik Szíkfztus- 
nak, és XÍIl-dik Gergelynek, Riítoriájo- 
kat, Történeteket meg-irta. Ezen Iráíbk 
fokáig nyomtatás-nélkűl hevertek, liolta- 
után ki-nyomtattattak. Ladv

M A G A L L Í Á N E S .  Hires, neve
zetes találmányu hajós Vezér. Arról vett 
nevet az az Amerikai nyílás, fretum Ma- 
gellanicum, mellyen a7 túlsó tengerre rö
vidéi)7 utat nyitott, és mutatott Mágálliá- 
nes tudománnyá , bátorsága , és példája. — 
Tudniillik Magalliánes Ferdinánd bofzon- 
kodván, hogy Albukvertzinek idejében, 
fok érdeme-után Ernáiméitól tsekély jutal
mat vett, Károlyhoz, Káíztella Királlyá- 
hoz által-ment; ’s meg-mutatá, hogy Mo- 
lúka a’ Spanyol hajózás réfzén fekfzik, ’s 
ahoz más utón , Amerika-felé igen-is férni 
lehet. Okoskodás! a’ tsillag-nézö tudákos 
Meíterségböi állottak* Károly Tsáfzár te
hát öt nagy hajónak Vezéréve tette Ma- 
galliáneít, és a’ tengeri új ut kerefetének 
erefzté* El-indúit, Brás-iliát meg-haliadván 
fagyos tájokra érkezett, ’s a7 tárfaival, és 
egyik hajója törésével fokát vefzödvén, 
végtére nyílásra talált, mellyen Ameriká
nak túlsó tengerére által-lehet hajózni. Az 
a’ nyílás tőle nevet nyert ( valamint utób7 
más egy nyilas Maire névvel, jeleskedett) 
M a ra d é k  négy hajójiból egyik hajója el-

tévelyedett
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tévelyedett, ’s Spanyol Orfzágba végtére 
haza-tért. Hárommal a’ túlsó tengeren jár
ván, Subum Szigetéhez érkezett. Ott Ma- 
galliánes végét érte eleiének, a’ mint Máf- 
féjusnak 8-dik Könyve el-befzélli.

M A G Y A R  B A L Á S .  1470-ben* 
Dálmátzia, Horváth, Tóth, Bosnyai Bán 
a’ Katonaságnak leg-alsó rendiből, a’ leg
felsőbbekre emeltetett nagy érdemi-áltál* 
A’ Tseh, Oláh, és Török háborúkban 
jeleskedett.

M A R O B U D  , Arminius , avagy 
Herman. — Marobud Márkománniai erede
tű nevezetes Vitéz Augufztus Tsáfzárnak 
udvarában neveltetett-fel a’ Tudományok
ban, “s Romai erköltsben. Haza-térvén, 
Királlyá lett: az Harud, és Sedus nevű 
népet magához tsatolta, és hatalmas fegy
verrel, a’ Bójus, avagy a’ Bojémus nem
zetséget maga hatalma-alá kerítette, a’ 
Qvádia Tartománnyal-együtt. El terjedeít 
pedig Augufztus Tsáfzár idejében Kvádia 
az Efztergam táji Dunától-fogva a’ hold 
erdejéig, meily Böhmerwald nevet visel, 
Slesiai Nifzfzáig, Lengyel Orfzági Krá- 
kóig, Tifzáig. Marabódot a’ Kheruskusok 
Királlyá Herman, vagy Arnfiínius meg
győzte. Trájámis' ideje táján a’ Markoman« 
nők, és Kvádok el-hatalmaztak. Azok-el- 
len épült, vagy új erőt vett, Márk Aure
lius Antoninus idejében Vindóbóna (Au- 
firiai Béts) Az említett M. Aurel. Tsáfzár 
nyerte a’ Markoman, és Kvád nemzetről
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azt a5 ditsöfséges gyozödelmet, Ur. 174- 
dik efztendejében, mellyel mind az Egy
házi, mind a’ Világi írók emlegetnek, ’s 
mellyel le-irtain én-is az A. Sz. E'.gyház 
Történetiben. Az a’ gyözödelem a’ Kvád 
Tartománynak arra a’ tájára állíttatik , a’ 
hol moítanában Efztergam áll JVl. Orfzág- 
ban (ex  Eufeb. Chrom Jul. Capitolum in M. 
AureliOjDio apudXiphilin.Hifi. Morav. p. 
12.) Azt a’gyozödelmet a’ tábori Seregnek 
az a’ Kerefztyén réfzenyerte-ki azlítentöl, 
mellynek Melitína Tegio a’ neve. Imád- 
kozának buzgón a1 Kerefztyén Katonák, 
’s az Ifíen a’ Romaiak fzámára hafznos 
esőt erefztett, az ellenséget pedig villám
mal, és menykövei el-fzéllefztette. Az A. 
Sz. Egyház Történeti-közt ezt az Ifieni 
nagy Kegy elmet Tseh Orfzágnak valamel- 
lyik helyére állíttám; de tudniillik a’ mos
tani Tseh nevű Orfzág akkor a’ Márko
mén, és Kvád nevezet-alatt Esztergám tá
jáig terjedett. Urunk 400-dik efztendejé- 
től-fogva a’ Hunus járáskor a’ Kvádok igen 
el-enyéfztek. Attila 450-ben az Hunnokat, 
a’ Sláv, és Sármata néppel egjúitt magá
val Európába ragadván , a’ Kvád, és Már- 
komán Nemzetséget-is maga-után Galliába 
vezette, a’ Romai Birodalmatrongálá, ma
gához tsatolván az Henefus nevű Slávuso- 
kat-is. Heneti, Venedi, Vinidi, Veneti, 
Antee =  Slavi. A’ Kvádok maradéka a’ 
Tótokhoz egyesült: Urunk 500-dik efz- 
tendeje-táján a’ Tseh Orfzágiak Boliemiai
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SIavulóknak, a’ Kvád Tartományiak pe
dig Marván, vagy Marhán Tótoknak ne
veztettek , Slavi Marhanenfes, & Marva- 
ni. Hifi. Morav. p. i8- 24. & parte 2,p. IV. 
in Refponfo.

M A S K E L L .  Ambiáni Kánonok. 
Zsidó új Grámmátikát gondolt-ki: hogy a* 
pontok helyébe deák magán-hangzók ( vo- 
cálifok) állyanak. p. o. =  B e-
d a l . Kinek tettfzett, kinek nem. — Be* 
dal =  Segmentum.

M Á Z  É P P  A. Ukránia Tartomán
nyá mint egy 75 mértföldnyi nagyságra 
terjed. Eleinteii magok válafzthattak ott 
magoknak egy Hertzeget Generális neve- 
zet-alatt; de azután az illyen Hertzeg a* 
Moszka Udvartól tétetett. Mázeppa volt 
Ukránia’ fő Vezére, vagy Generálifsa, 
midőn 12-dik Svétziai Károly ezen Tarto
mányokba bé-menni fzándékozott. Mázep- 
páról, úgymond Gróf Gvádányi p. 171. 
rofzfzúl ir Volter mondván: hogy ötét if
júságában a’ Lengyel nemes afzfzony Ura 
a' fzerelmeskedésért meg-vefzfzöztette, az
után egy vad lóra mezételen reá kötöztet- 
te, és így botsátotta útra. A’ ló Ukrániá
ból fzármazott lévén, mindenütt haza-felé 
nyargalt, ’s Mázeppát éhen fzomján Ukrá
niába vitte. Vagyon fok egyéb mese-is 
XlI-dik Károly’ éltében, a’ mint azt Vol
ter irta; de ez a’ Mázeppáról-való befzé- 
de-is merő mese. Mert ki hiheti azt el, 
így folytattya Írását Gvádányi Generális:
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hogy ezen vad-lónak hátán ö egéfz Lkrá- 
niáig meg-maradhatott volna? jóllehet reá 
volt kötözve. Mert ennek a’ lónak majd 
fzáz mértföldeket kellett által-futni, azo
kon a’ moítani Városokon és Falukon , mel- 
lyek akkor-is meg-voitak. Ki hidje, hogy 
az ollyan v á z: lovaíiól-együtt el-nem fo
gatott volna? Azon lónak el-is kellett fá
radni, és valahol meg-állani; máskép’ a’ 
hofzfzas nyargalás-alatt meg kellett volna 
néki dögleni. A’ fáradt lovat könnyű le
tartóztatni. — Azomban a’ Történet így 
volt! Mazeppa János Ukrániában fzületett, 
de Lengyel nemes ember volt: birt Ma
zeppa nevű jófzágat. Ifjúságában Kasimi- 
rusnak Lengyel Királynak udvari inaífa 
volt, ’s azután-is az Udvarban lakott. Kö
vetségbe járt a’ Tatár Khánhoz : ettől vifz- 
fza-térvén, el-fogattatoit az íittyában a’ 
Saporóvi Kozákoktól, ’s azoknak fb Ve
zérekhez Samuelovits Ivánhoz, Báturin 
Városába vitetett. Ez Mázeppát meg fze- 
retvén, holott tudta magát alkalmaztatni, 
elöfzör Kamarás Urnák, azután Titkofsá- 
nak válafztá. Idővel Generális helytartó 
(Lieutenant) lett a’ Kozákok-felött. Ki-ta. 
núlván az Orfzág tsinnyát, Urát bé-vádo- 
lá; a’ Tzárnál. Ez Ivánt Siberiába vetette, 
a’ hol meg-is holt. Ennek holta-után Má
zeppát a’ Kozákok magok* Hermánnokká, 
az az, fő Vezérekké válafztották. 1685- 
ben; melly hivatallyban a’ Tzár meg-erö- 
sítette. Mázeppa ezen efztendőben a’ Ta-
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tár Orfzág fzélén Samár nevű Várt épített. 
— A’ Tzárnál, fok Vitéz fzolgálati-után 
Mázepának nagy érdemi voltak; Ezekről 
emlékezik a’ Mkhaz L. 312. p. 415; de a’ 
Tzárhoz-is meg-mutatta hitetlenségét; már 
83 efztendős lévén, a’ Tzár ellenségéhez 
Xll-dik Károlyhoz által-ment, tsak azért, 
hogy fel - hivalkodásának eleget tegyen. 
Fejedelemségre ásítozván Károllyal-együtt 
Pultávánál meg - veretett. — AM. Kház  
V-dik Szakafzfzában említtém tsak az Hir- 
mondás-után , hogy Gvadányi Gróf ki-adá 
Xll-dik Károly életét. Azután olvasám-is 
böltsen irt azon hathatós munkáját. Abban 
ez foglaltatik a’ töbhi-közt! — Xll-dik 
Károly Svetzia Királlyá, fiatal korában 
eleintén undorodott a’ deák nyelvtől, de 
minekutánna meg-mondák nék i: hogy a’ 
Lengyel, és Dániai Királyok azon nyelven 
befzéllenek , hamar azt meg-tanulá , ’s tei- 
lyes életében ofztán leg-örömeíteb’ befzél- 
lett deákul. Attya holta-után, még fiata- 
lotska lévén, a’ meg-kenetés, és meg-ko- 
ronáztatás-után Pipernek által-adta az Or
fzág állapottyára-való fő gondokat; ügy, 
hogy az legyen az első JVliniíter. Károly 
egy ideig femmi derékséget fém mutatott 
maga viselésében. Soha fém ült a’ fő Ta- 
nátsban másképpen, hanem az afztal-alatt 
Kerefztül tett lábokkal, gondatlan volt, 
femmire fe figyelmezett. Hanem egykor 
vévén-éfzre, hogy alkuról, békefségrol, 
tanátskoznak a’ Miniííerek > fel állván,'
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’s méltóságra egyengetvén artzulattyát, ée 
fzózattyát, ki-végzette a’ háborúi Miniíte- 
rinek nagy álmélkodáfokra. Károly K. 
pedig attól az időtől fogva ifjakhoz tarto
zandó minden mulatságokról egyfzerre le
mondott. Pompát, játékot, nyugodalmat 
meg-vetett, afztalát hadi módra rendelte-el: 
úgy öltözködött mint Katona, az afzfzo- 
nyi nemhez hajlandóságát nem mutatta, 
fel-tette magában, hogy míg él bort nem 
ifzik. 1700-dik efztendöben a" Királyi lakó* 
várait Stokholmot el-hagyta, ’s oda foha. 
fém ment többé vifzfza. A’ Dániai Királyt 
meg-verte. Midőn Száfz Augufztus, Len
gyel Király Rigát, Liflándiának fő váro
sát ofiromlaná, Péter Tzár fzáz ezerből 
álló fegítséget igazított Augufztushoz, de 
Károly Rigát az oíirom-alól fel-fzabadítot- 
ta, Péter Tzár íeregít pedig Nárvánál tel- 
lyefséggel meg-gyozte. Az Orofz táborban 
nevezetesek voltak a’ Tzáron-kívül, ki 
akkor önként katonái-között tsak hadnagyi 
méltósággal állott; Dolgoruki, Gálofkin, 
Federovitz, Moska Generálisok ; és a” Feld- 
marfchal Króa. Ezek mind meg-adták XII- 
dik Károlynak magokat a’ Nárvai ütközet
kor, ’s fegyvereiket lábai elejbe rakták. 
Ezen jeles Tifzteket Károly barátságofan, 
és tifzteségesen fogadá, pénzel fegitté ; az 
all Tifzteket, és közembereket, fegyve
reket eléb el-vévén, haza erefzté. Meg
verte Károly Augufztufi-is, sőt a’ Lengyel 
Izékből ki-emelte. Augufztus-után a’ Len

ros KÉM N E V E Z E T E S



EMBEREKRŐL. 10^

gyelek Lestzintzki Stánislót válaíztották 
Királlyokká; Augufztus Sakfzóniába haza
ment. Ismét hadakozott, ismét vefztett. 
Szörnyű még gondolni-is , mint meg-aláz- 
ta Károly* Azomban Péter Tzár nem mefz- 
fze Nárvától, annak megyéje közepén ama’ 
nevezetes Pétervárát építette, melly már 
rnoít Királyi lakváros, az Orofz kereske
désnek közép ponttyá , mellyben már 
1703-dik efztendöben háromfzáz ezer em
bernek fzálláít adott. Károly pedig Sákfzo- 
niába bé-ment, és arra adót vetett. Midőn 
egykor Lipsiá'oan Károly paripán fétálna, 
lábaihoz ború Iván egy parafzt, panafzt 
tett, hogy egy Gránátérofsa, mindent, 
a’ mi feleségének, ’s gyermekeinek fzámá- 
ra kéfzittetett, el-vette. Hivattya Károly 
a’ Katonát, kérdi: igaz-e ? Felséges Uram, 
felele amaz: én ezen embernek olly nagy 
kárt nem tettem, mint Felséged az Ö Urá
nak : mert Felséged néki egéfz Orfzágát el 
vette; én pedig ennek tsak egy’ Kotló 
tyúkját. Erre tiz aranyokat adott a’ parafzt- 
nak, és a’ katonának ezeket mondotta: 
Emlékezzél-meg barátom, hogy, ha én 
Augufztusnak Királyi Birodalmát el-vet- 
tem ; azt még-is magamnak meg-nem tar
tottam. Annyira vitte Károly Augufztus-ei- 
len-való törekedését, hogy még Örvende
ző levéllel-is kell vala Károly parantsolat- 
tya-fzerént Stánislót tifztelni, Pátkult, ki 
Péter Tzárnak követtye volt, Sákfzóniá- 
ban pedig rabságban üit, Augufztustól Ká-
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Iroly ki-kivánta, ’s irtóztató kinok-közt ki« 
végeztette a’ világból, p. 140. 1— Minek- 
titánna Károly Josef Tsáfzárt a’Romai Bi- 
rodalommal-együt meg-rakontzázta, Szák- 
fzóniából, melly egy kévésé meg-puhítot- 
ta a’ terméfzetét ki tért. Azomban ottan 
mindennap háromfzor lovaglott, regvei 
négy órakor kelt, maga öltözött-fel: az 
ebédje egy fertály óráig tartott: a’ kato  
náit jnínden nap maga gyakorlottá. Dies* 
dában Angufzlust, kit a’ trónusról le-vert, 
meg-látagatta , együtt felestekemeztek ; 
de még-is tsak egy kérésére fém hajlott. 
Károly Augufztuít meg-öleié, meg-tsokolá; 
el-ment. Ezekután Péter Tzár üldözésére 
sietett. — 1708-ban, Jánuárius havában a’ 
nagy havak és jegek-közt Grodnó-ie\é in
dúlt. Péter T%,ár 20 ezer katonáival fzaladotj 
előtte, fokáig kergetvén, ’s meg-gyözvén a’ 
Mufzkákat, Mohilónál, melly KengyelOr- 
fzágnak utolsó yárosa(vala)41tal ment Dnie- 
peren. Békefségre akart Péter Károllyal 
lépni, de Péternek ílly válafzt adott: Én 
Moska Orfzágban fogok a’ Tzárral meg
egyezni. A1 Tzár ezen fennyenhangzó fe*? 
leletét yévén, monda: Az én Brúderem a 
Károly, mindég nagy Sándor akar lenni; 
de én bennem nem fog Dáriusra akadni, 
«««! A ’ Smolenszkói Hertzegségben ismét 
m eggyőzte a’ Tzárnak féregét, ’s innét 
75 mértföldnyire fekiivo Moskua várofa- 
felé vette uttyát. A" Tzár a’ motsáros, és 
posványo? helyekre vizeket botsátott,jpaár
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sutt mélly árkokat ásatott, egéfz erdőket 
le-vágatott: el-zárta a’ menetelt: a’ hely
ségeket meg-égette : hogy tél lévén , Károly- 
nak fém éléfe fém fzállása ne légyen. A* 
JVIoskák pedig titkos utakon hátra tudtál 
magokat vonni. Károly Ukrániába sietett 
mellyet Dnieper vize két felé hasíttya , leg- 
job városa Baturin Sem vize partyán Az
előtt Ukrániának tulajdon Hertzege volt, 
de utób azt a’ Moska nevezte, Károly ide
jében az a’ Hertzeg, vagy Generalis Ma- 
zeppa vala, Mazeppa Ukrániai Királyságra 
vágyódván , fzándékát Károllyal közlotte. 
Károly Őtet a’ Dezna vízének paityára 
idézte, ígérvén, hogy ott ő maga-is meg 
fog jelenni. Mazeppa olly ígéretet tett, 
hogy 30 ezer emberrel, kintsével, melly 
ki-irhatatlan vala, ’s mindennel, a’ mi éle- 
lemre-való a’rendelt időre elé-áll. Károly- 
nak egy ólly erdőn kellett által-menni, 
melly ötven mértföldet foglalt magában, 
és tele volt ingoványos posványokkal. Ge
nerális hangerőn , ki öt ezer katonasággal, 
és sántz-ásókkal méné előre, el-tévelyed- 
vén, 30 mértföldeket került. Majd minden 
ágyuk, és fzekerek a’ posványokban el
merültek , vagy meg akadtak. A’ kevés 
pefzmeg (piskóta vagy kétfzer sült fzár az 
kenyér) meg-éméfztödött. De a’ fáradt 
éhező ármáda a’ Dezna vizének partyára, 
’s a’ Mázeppától ki-fzabott helyre tsak 
ugyan el érkezett. Hanem Mazeppa he
lyett egy Moska teltre talált itten Károly.
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Az a’ Telt a’ víznek túlsó partyán mar- 
Jfchérozott* Mind-azáltal el-tökéüette ma
gában , hogy a’ Dezna vizén által fog men
ni ; és az ellenségre tsapni. Ezen víznek 
partya olly meredek va la , hogy a’ kato
nákat kötélen kellett le-erefzteni: azután 
ki fzálon, ki pedig ufzva méne-által. Már 
akkor a1 Moskák táborba fzállottak, és 
tsak nyoltz ezeren voltának. Hamar el-is 
indultak. Károly beliyeb’ ment a’ ki-pufz- 
titott Orfzágban, fém az utat nem tudván, 
fém azt, ha Mazeppahiv-e hozzája, nem 
e ? El-érkezett ugyan; de vert haddal. A ’ 
Mufzkák Mázeppának kozákjait le-vágták 
városit hamuvá tették. A ’ lett a’ vége Ká
roly mohó igyekezetének, hogy Péter 
Tzártól Pultávánál talpig meg - veretett, 
Urunk 1709-ben. Vele maradt egynéhány 
Tifzt, úgymint a’ többi-közt Gróf Piper. 
Generális Ponyatovszki; maga Sebbe volt. 
Végtére, úgymond: mennyünk a’ Török
höz. Az-alatt, míg ö fzaladott, a’ Mufo
kúk fel-dúlták egéfz táborát, el-nyerték 
ágyúit, magazinumát, hadi káífzájával- 
egyiitt, mellyen hat millió forint vala, 's 
mellyet ö Szakfzóniában, és Lengyel Or
fzágban fizettetett magának. Otzakóvba a’ 
Töröktől bé-erefztetett. Azután Dimótiká- 
ban hevert. Végtére haza-felé-ment. Dá
niában egy vár-alatt agyon lövetett. A’ M. 
kház’ elébbi Szakafciban, L. 312. p. 418. 
Péter Tzárnak, és XTI-dik Károlynak iit- 
köZctiröl tudósíttás adatik.



M Á J N Á S I N É P .  Erről a’ népről 
egy egéfz könyvet irt németül P. V t i  gl 
X aver Ferentz; ki a’ Kerefztyén közön
séges vallás hirdetésében nálok munkál
kodott;’s onnét a’Jefus Társaságának még 
állásakor; az Indiai Tartományokra néz
ve pedig már romlásakor, haza-jővén, Ju- 
denburgban a’ fiatal Jeíuita Papokat okta- 
tá. Ki-adta azt a’ Könyvet Murr Kriítóf 1 7 8 5 - 
ben, INorimbergában, és hozzá tévé azon 
földnek abrofzát-is. — A’ déli sark-felé 
terjedő Amerikának nagy réfze , meilybe 
1638-dik efztendötöl fogva Jéfus Társasága 
a’ Hit világát a’ Kvitói Tartományból bé- 
vezette , Májnási Missicnak neveztetik ; 
noha Málnáshoz fok más-féle helységek-is 
tartozandók. Májnás mellett van ama’ nagy 
magafságu két hegy, La Siéra, és Cordii 
léra, mellyeknek gyön}rörü termékeny 
völgyei-közt fekfzenek Chili, Peru, Kvitó  
Tartományinak réfzei. A’ Májnásiaknak 
meg-téríttésekben sokat fáradoztak fz. Fe
rentz Szerzetefsei; de jobbára kivánt lia- 
fzon nélkül. — Maragnon vize az egéfz 
világ folyóvizei-közt leg-nngyob’. Azon 
viznek táján Májnási Mifzfziónak fzéle 
hofzfza nem tudatott. Ouitóból (Kvitóból) 
oda érkezett P. Fritz Samu nevezetes Mifz-. 
fzionárius fokát tett ; noha fok akadékot- 
is talált. Májnás dél-felöl a’ fzélefségnek 
első és kilentzedik gráditsa-alatt fekfzik, 
az 50-dik, ’s 60-dik alatt pedig a’hofzfzasá- 
gára nézve; ha az nyugat-felé az első déli
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lineától fzámíáltatik. Noha a’ forró ég-alatt 
fekfzik, termékeny , ’s ha úgy míveltetnék 
mint Európa, még ennél-is termékennyeb’ 
volna. A* nap hofzfza ott az éjfzakával 
egyez annyira, hogy a’ külömbözés alig 
ha több fél órányinál. Télnek, tavafznak, 
bíznék ottan hire sintsen : örökös a’ nyár; 
tsak az, hogy némelly hónapokban erős- 
sebben , és folyvástab’ esik* Az eső , a’ 
felhő fzakadáfok, a’ vizeknek a’ K vitói,’s 
Perui hegyekről-való le-omlása nagy ára- 
dáfokat okoz* Azzal Maragnon vize mefz- 
fzeb’ terjed a’ fzárazra, és nagy tókat ké- 
fzítt* Az illyen áradás ideje közönségeién 
Jánuáriusban kezdődik, ’s télnek nevezte
tik; noha azt a’nevet meg nem érdemli. A’ 
nyár ellenben az az idő, mellyben az ár
víz vifzfza-takarodik, ’s Maragnon meg
elégedvén fzokott árkával, úgy annyira le
apad, hogy fok nagy fzigeteket-is vet, 
mellyek hol erdőfsek, ’s Pindo nevű nád
dal rakattak , hol temérdek homokkal ter- 
hefsek. —• Minthogy a’ nap a’ Májnásiak- 
felett tsak egy azon karikát vet, a’ levegő 
ég ízörnyen meg-hevül, de a’ göz-is neve- 
kedik a’ tokból, és folyó vizekből. A ’ gőz 
esővé válik, ’s a’ forróságat enyhítti: fok 
fzáz mértföldnyire terjednek az erdők, 
mellyekbe tsak imitt amott fér-bé a’ nap 
fugára. Májnásban heába keresne az em
ber fzabadon ki-nyilt tartományokat, vagy 
fzántásra, rétekre, völgyekre, dombokra 
ofztott hely-tájokat. Mindenfelé, a’ ízem
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határi, a’ vizek, ’s a’ nagy öreg erdők. 
Holott pedig a’ Kerefztyének falui bátor- 
ságos, dombos partokon állanak, noha 
az hátullyok erdöfséggel keríttetett, előre 
a’ viz-feié legeltetik fzemeiket mefzfze-va- 
ló ki-látáífal; a’ mennyire tudniillik a’ viZ 
elüttök fzükeb’, vagy terjedteb’ határu fzi- 
getivel, gázolóival, hajlásival együtt.

A’ nép Májnásban fok féle. De a’ mo- 
fiani ott lévő nép tsak maradéka az eléb- 
beni fokaságnak. Majd mindenik família 
a’ feltaláláskor igen nagy fzámu volt; 
már mólt igen el-ritkúltak: némellyek ke-* 
vés fzeméllyekböl állanak. Ennek a’ rit
kulásnak az okát még a’ Mifzfziónáriufok- 
nak fzemefségek tellyefséggel ki nem ta- 
nulá; de még-is a’ fok tapafztalásból ki-tu- 
dódott immár, hogy midőn a’ Kerefztyén 
Indufok a’ vadabbak tartománnyába, ba- 
rátkozás-végett, bé-járúlnak, ezek amazok
hoz közönségeden némelly nyavalyákat-is 
bé-vifznek. Ez akár a’ nagy vadság oítoba- 
ságától, akár az ijedtségtől (noha a’ be
járás barátságos) akár a’ lelkek gonofz el
lenségétől fzármazzon, bizonyos, hogy 
ha új lakra vetetnek, meg-ritkűlnak. Meg
lehet, hogy az a’ ritkulás abból-is ered, 
hogy az elébbeni lak-helyeken fzükeb’ ele
dellel éltek; emitt pedig a’ nagy mohó 
ételben meg-zabálnak; vagy talán, holott 
minden falu a’ viz-mellé áilíttatik, ’s va
dat, halat, eleséget vizen kell bé-hordani, 
fokát forödvén a’ nagy hévségben, magok'
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nak ártanak. A’ nappali meleg éjjeli hideg
re változik, meg van a’ mértékletlen ivás, 
(é s  ki- fzámlállyan - elé más töb’ a’ féle 
okot?) A ’ fok fele Májnási nép között, az 
igaz Májnási vált leg hirefsebbé. Ez adta 
által nevét egyebeknek-is. Ez akkor, mi
kor fel-találtatott, nagy fzámu hadakozó 
nép volt. Fel-találták azt némelly Spanyo
lok, a’ Mifzfziónáriufoknak oda érkezések- 
elött. JNleg-holdoltak; de vifzfza-rugafz- 
kodtak az engeaelmefségröl. Üj tsendesít- 
tésre a’ Jefus Tárfasági Mifzfzionáriufok 
küldettek. Ezek édefséges befzéddel fun- 
damentomot vetettek a’ meg-térésnek. Az- 
titán-is volt Zenebona, ’s a’ betegség, sött 
a’ rofzfzaság-áltai-is igen meg-ritkúltak. 
Nem rég a’ Mifzfzionáriufok vad egyné
hány famíliát találtak-fel, és meg-fzelídí- 
tették. A’ Májnási nyelv igen otromba, ’s 
éppen nem hafonló más nép’ nyelvéhez. 
Még az erdei lakásokkor-is volt ruhájok 
fzakállok későn kél-ki, némellveknél foha 
fém. Fegyverek az erős tsonta-iábóX kéfzit- 
tetett dárda, azt a’ vadra mefterségefen 
vetik. A’ vadáfzatkor vagyon tsonta-fából 
tsinált tsojök-is. Mintegy tiz arafznyira 
hofzfzu két páltzát válafztanak, ki vájják, 
vésik nagy mefierséggel' mind a’ kettőt; 
holott pedig fzerfzámok nintsen, a’ ki-vá- 
jásra vad difznó, vagy hal fogat vefznek- 
elé. A’ ráspoló helyébe Paice nevű nagy 
halnak nyelvével élnek. Fejfze , fzekertze- 
gyanánt a’ tekenyös béka melly-tsontyát
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vefzik-elé, vagy ha tűzkövet találnak, az
zal segíttenek magokon. A’ tsontot, a’ kö
vet addig élesíttik, míg hafznát nem vehe
tik. Illy efzközökkel ejtik-le a’ nagyfákat, 
fokkal ferényebben pedig, mint az ember 
máfutt vélné. Illy meíterséggel az ö fúvó 
tsőjöket-is el-kéfzíttik, ’s oily helyeken, 
hogy mind a’ két hasáb tellyes lappal ér
je egy máit; az üreg belső réfz pedig si
ma, egyenlő, egyenefséget nyerjen, és a’ 
fzem fe kivánnyan fzebbet. Ez ilíyen fú
vó tsöyel, hogy fzörös, vagy fzárnyas 
állatot ejtsenek, kisded koroktól-fogva gya- 
korollyák magokat. Abba igen vékony 
nyilat erefztenek, mellyet a’ fuvás majd 
olly mefzfzire vifz, mint a’ puska: ’s rit
kán véttik-el a’ tzélyt, ha kisdedke ma
dárból áll-is. Nagyobra betsüllik ezt az 
ő fegyvereket a’ flintánál: mert az femmi 
pattanáfsal fém jár; és így előre nem ret
tent; ’s ha el-vétti-is a’ tzélyt, fzélíet nem 
fzalad a’ vad. A’ Chebéros-'Keberos nevű 
Májnási nép első volt a’Kerefztyénségnek 
fel-vállalásában : faluba gyülekeztek ,melly 
a’ Tartományban minden egyéb’ helysé- 
gek-közt a’ leg-nagyobbik , és leg-fzebbik 
A’ közepén, két tagos piatz-közt fzeir.be- 
tiinik a’ Templom, melly annyira nagy, 
és méltóságos, a’ mennyire tsak engedhet
te a’ nép’, és tartomány ereje ; ’s fel va
gyon ékesítve mindennel, a’ mi az ájtatos- 
ság nevelésére fzolgálhat. A’ mellett áll a’ 
JVIifzionágius háza azokkal az épületekkel-
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együtt, mellyek a’ köz-hafzonra állíttattak. 
A ’ Templom piatzai-mellett állanak a’ la
kosok házaik, közönségeién három rend
ben, arra-való tágos uttzák’ oldalain. A’ 
fok fogyaték-után még moít-is reá mégyeit 
itten a’ nép fzáma két ezer főre. — A’ mi 
az öltözetet illeti az Kerefztyén helységek
ben , mezétláb járnak ugyan; de a’ férfiak 
bokáig harisnyát viselnek jelesb napokban! 
talpok akkor-is fzabad. Az harisnyát pa
mutból fzép rendefen magok kéfzíttik-el 
magoknak: lábra-valojok-is pamukból ál
ló erős fzövevény : más más fzinü , a’ mint 
az afzfzony kéfzíttésének izléfe válafztya. 
Egy pofztót, mellynek hofzfza mintegy 
három réfnyi, a’ fzélefsége öt negyed réf- 
ni, közép helj^en fel-vágnak; azon fejeket 
által-öltik, fityegni hadják elöl-hátúl , vagy 
a’ két hónal-alatt ofzve-aggattyák. íg y  az 
égéfz ruha kevés fáradtsággal el-kéfzült. 
Némellyek ujjas ruhát-is viselnek; ’s innep 
napon Kalapot. A’ kerefztyén afzfzony ha 
tsak az úttfzára ki-lép-is, vallától-fogva 
talpig ruhás. — A’ fúvó tsönek tsinálásá- 
ban meíterek. Azt a’ vidék helyekre-is el- 
árulíyák. Vejukónevü ifzalagból ládátská- 
kat fonynak. — A’ Pintses nevű nép fem- 
mi réfzegíttö itallal nem é l ; hanem a’ megy 
vagy tseresnye levélhez hafonló Gvayujfa 
fa levelét ki-főzik, azt ifzfzák othon úton. 
Ifzfzák azt némelly Mifzfziónáriusok - is 
The, vagy a’ Parakvári levélnek leve-he- 
lyett. Az Andoás nevű falusiaknak égett

téglából
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téglából vagyon építve a’ Templomjok.
Ez még másutt nintsen keletben. Annyira 
vitte az igyekezetei egy Mifzfziónárius.
Az Andoásiak különös rendű fonalat ké- 
fzíttenek. Tudniillik a’ Tsambira nevű pál
mának hofzfzu keskeny leveléről le-von- 
nyák a’ vékony hártyát, azt a’ verőfényen 
ki-fzáríttyák , abból finórotskát pedernek, 
vékonyra, vaítagra; a’ mint fel-tett fzán- 
dékjok kivánnya. Meg-is feítik válagatva.
Az illyen fonalak nem gyengébbek a’ ken
derfonálnál. Ritkán fordúl-meg az Indus 
az erdőből illy Tsambira levél-nélkül. 
Azon levélnek hártyája köteleket-is ád 
sújtás-után a’ hal-fogásra, és egyéb fzük- 
ségre. — Ezen Andoás nemzethez tarto
zandó^ úgy tettszik, a’ Muratás népek- -U 
is. Ezen Nemzetség nem régen találtatott- 
fel. A’ Kerefztyénségre meg-taníttattak. A” 
Muraták fegitségével a’ Mifzfziónárius be- 
erefztrtett már a’ Xibáros néphez ; főt ma* 
gok-is ei-el jártak ajándékok-után a’ falu
ba, oda engedvén kisdedjeiket a7 fz. Ke- 
refztségre, meg-is fzállottak a’ Muraták- 
nál , mint lakofok. De az igyekezet, re
ménység, és fzándék füílbe-ment, a’ Jefus 
Társaságának Syanyol Orfzági romláfa- \ 

.után. Más ismét a’ Gacs nevű nép. Ezek 
fzámára nagy falu állíttatott-fel Páztáza vi
ze partyán. De holott igen fokán ki-hal
tak, a’ falu-hetye egynehányfzor meg-vál- 
toztatott. Az illyen költözéflel egybe-kap- 
tsolt nyomorgás annyira el-keserítette a'
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népet, hogy az Ö igen derék Miífziónáriuflo- 
katP. Durangót kegyetlenül meg-ölnék; a’ 
Templomot, a’házakat fel-gyújtanák. Ma
gok az erdőkre rugafzkodtak : ott jobbára 
a’ mirigy ki-vefztette-Öket. — p.57. Sard 
Jágo. Sz. Jakab falva, közönségefen Lagu
na, vagy Tó nevet vifel. Itt lakott, mint 
rend-fzerént-való lak-helyen a’ Tárfaság- 
nak azon Tifzte, kinek mint Rektornak 
rendelésétől egyéb’ mefzfzire terjedő Mifz- 
fziónáriufok függének. Láguna magas dom- 
kon fekfzik To-megett, mellytől nevet 
nyere. Három kapitányságra ofztatott, 
mellyeknek a’nevek: Pános, Cocamás, Co- 
camilLás. A” nyavalya, ’s főkép’ a’ gyer
mek himlözés-után mint-egy 1500 főre fo
gyott. A’ Cocama nemzet, midőn 1650 efz- 
tendo táján P. de Cuxia Gáspár leg-elöfzör 
őtet fel-találta, három-négy faluban fel
ment tiz-tizenkét ezer fzámu fzeméllyekre. 
Egynéhány efztendo múlva más egy Mifz- 
fziónárius vetíe-éfzre, hogy már fele azon 
népnek ki-fogyott4 Az oka a’ nyavalyán
kéval a’ magok közt, és más néppel való 
vefzekedés, és háború vala. P. Figveróa 
Ferentzet-is, az ö leg-nagyob’ jó tévőjüket 
meg-ölték. Sokat garázdálkodtak. De vég
tére tsak ugyan a’ Kerefztyénségre tértek. 
Ezen helységek’ Mifzfziónáriusi a’ helyek 
mefzfzire lételek-miatt magok-közt, és a’ 
Társaság’ nagyob’ házaival nehezen, "s 
igen ritkán társalkodhattak. A ’ Panosnép, 
mellyel a’ Mkáz V-dik fzakafzfzában , a’
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183-dik levélen emlegettem, az Illeni fzol- 
gáíathoz különöfen hajlandó. Ezen Tarto
mányoknak mindenik népéről azt kell tud
n i, hogy mind férfi, mind afzfzony, ke
zeit, lábait, egéfz teltét bé-feíti, és be- 
motskollya dióhoz hafonló, de nem enni
való zöld gyümöltsel, melly meg-refzel- 
tetvén, ki latsartatván, az ember teliét 
fzénhez hafonló feketére változtattya „ 
melly tsunya félték arról tizen négy na- 
pok-alatt fe mégyen-le akár mikép" mofsák; 
Az a’ gyümölts a’ fájával-együtt othön Vi- 
tu nevű; a’ Spanyoloknál pedig Xagua =c 
Chagua. Ezt a’ rút, és néha artzatlan fé
ltéit ki akarták leg-aláb’ a’ Kerefztyének- 
köziil irtani a’ Mifzionáriufok; de táma- 
dás-nélkül nem lehetett v.olna fajta tellyef- 
séggel ki-adni. Azzal menték magokat, 
hogy a’ vero-fény ereje, és a’ bogár-tsi- 
pés-elIen-Való. Igaz, hogy hátok, ’sőt 
egéfz teltek tömve vagyon a’ fok légy, 
fzunyög, ’s töb’ a’ féle vérző apró állat’ 
tsordájával. Piros fefiékjek-is vagyon mifi- 
den láb-alatt termo bogyóból. Feketére 
féltik a’ fogókat némelly növötény’ rágá
sával. A’ Kisded leánynak tsak nem Zsi
dó módii meg-mettzéfe; noha azt Ők más
ra magyarázzák, meg volt nem tsak a’ 
Pánot népnél, de ezen táju más minden 
nemzetségnél. •— Az Urinaras nevű falu 
fz. Xáverius tifzteletére állíttatott. A’ Ca- 
ehivángó növevénybol olly pofztót fzöinek, 
taellyet egyéb népek-i* örömeit bé-vásá-
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rolnak tölök a’ sátoros ágy kedvéért, as 
vérengezö fok fzunyog, és denevér-ellen* 
A ’ denevér, avagy a’ fzárnyas egér mind 
a5 marhából, mind az emberből ki-fzívja 
a’ vért. Ha történetből az Indus a1 sátoros 
ágyán-kívül hál, fel-kelvén, fok vére fo
gyatékát vefzi-éfzre. Olly gyengén vág
nak pedig az aluvón eret, hogy arra nem 
könnyen ébred-fel. Az othon-való fzelíd 
marhát nehezen tudja az ember tőle meg
őrizni : a’ tyúknak a’ lábát vágja nagy ár
talommal. Még a’ teheneket, ’s a’ difznó- 
kat-is pufztíttyák., fok az házfödelek-alatt 
tartózkodik, fok a1 fák’ odvaiból jön-elé 
nap-nyugat után, Némellyek a’ mieinkhez 
hafonlók; némellyek mintha fzárnyas pat
kányok volnának. (Fors vespertilio lepo- 
rinus Linnééi) Az Omágváíiak táján a’ Ma- 
jurúnás nép az egyedül, melly tzigány 
módra örökké változtattya lak helyét: a’ 
felső és alsó ajakaikat rendre ki-liggattyák. 
a’ lyukakba fekete kis fa darabokat hely- 
heztetnek, ’s a’ gyüléfek , vagy ütköze
tek idejében azzal rettentik az ellenséget. 
Külömbségek-fzeréní ábrázattyokat meg
jelölik állandó jellel. Hlyen a’ fekete, 
vagy fetét fziníi le-töriilhetetlen vonás hom
lokokon, orrokon, fzemeik környékében. 
Meg-volt fokfzor az igyekezet, hogy Ke- 
refztyén falukba vezetteífenek; de a’ fza- 
badság nagy kivánattya mindenkor el- 
fzéllyefztette őket. ■— Condamine, Omág- 
vásnál, Maragnon vizét, ott, a’ hol nem
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fzigligetes, és leg-keskenyeb’ , pióréfnyí- 
nek találta lenni. Egy olly finórral pedig, 
mellyen ón függött, ’s melly fzáz ölnyinél 
hofzfzab’ volt, feneket nem ért; de, úgy
mond, a’ kötelet a’ febes folyás-is meg
hajtotta. Egy hajótska, melly a’ viz tulaj
don febességének erefztetett, egy óra első 
rendű minutuma-alatt 75 ölnyire vitetett* 
Nánai vize-táján, Ndpeanos nevű falu va- 
gyón. Ettől mint egy 12 mértföl dny ire Ná- 
po vize torka táján áll fz. Ignátz tifzteleté- 
re a’ Pevas falu. Lakosi a’ Pévas, Caua- 
ches, Cahumaris, és Jahuás nevű nemze
tek. A ’ Pevásiak hazájok a’ Schikvitta vi
zének mind a’ két partyán fekütt. Igen go
rombák, vefzekedok, ittafok, éjjel-nappal 
minden jő igyekezet-ellen. A’ mérget me- 
íterségefen tudják-elkéfzítteni, vadáfz-nyil 
kéfzíttésére. A’ Cahumárifok ditsértetnek. 
A’ Jahuásiak vad hitetlenek. Némellyek 
falukban laknak, meg-adták magokat a’ 
Kerefztyénségnek; de a’ többi jobbára az 
erdőkben tartózkodik. Nálok a1 Miízióná- 
riufok’ fő rendű igyekezete nagy hafznot 
nem hajt* ( Ezek-után a’ Tikuna nép ira- 
tik-le.) A’ Nápo vizetáji népeknél, melíye- 
ket a’ Spanyolok Encabellada névvel illet
nek; othon Payaguas, Ichautates, Angu- 
teres , és más töb* a’ féle nevek. Egyéb 
fzokáfok, és mefierségek-között nevezetes 
a’ Jantsamából kéfzített ruházat. A’ Jan- 
chama =  Jantsama nem más, hanem ezen 
nevű fának a’ héjjá. Ezt a’ fahéjját, olly

H 3
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hofzfzan, a’ mint akarják, fel-mettzik, le- 
fefzittik; fuly okkal fokáig meg-verik, azom- 
ban pedig áfztattyák és mettfzikfziintelen , 
míg a’ külső gorombáb’ réfze ei nem válik; 
maga pedig a’ fahéj olly fzivós puhaságát 
nem véfzen magához, hogy fzattyánnak 
tarthafsák. A’ mosás hófejérséget ád né
ki ; ’s míg nedves, ki lehet azt terjefzteni, 
Látfzatnak pedig benne olly apró, ’s gyö
nyörűen egymáliól - függő tzérna-fzálok, 
hogy ezen fa-héjjat a’ terméfzet meítersé- 
génekleg-Xzeb’ neméhez leheífenfzámlálni, 
Ez a’ Jantsama fa-héj azon népnek mind 
öltözetére fzolgál, mind sátoros ágyára; 
Maragnonnál pedig, ahol ezen fa héj bő
ven vagyon: fzőnyeg, és paplany helyé
be tétetik*

Hafonló hafznu a Lagetto. Jamaiká- 
ban Lagetto nevű, ’s középfzerü nagyság 
gu fa találkozik* Levelei a’ laurns-fa leve
leihez hafonlók. A’ külső héjjá tömött, 
erős, mint egyéb* fáké. De a’ helső haja, 
Vagy héjjá egymás-felett tizenkettő, vagy 
tizennégy, El lehet mindeniket egymástpl 
'válafztani. 'Mindenik ijly fahéj egynéhány 
réfni váfzonyhoz , vagy gyóltzhoz hafonló, 
A ’ melly héjj a’ külső héjjat éri, olly erős 
hogy külső ruhára fzolgállyon, A’ belső 
héjjak ingre igen alkalmatofok. A* fának 
egyéb ágain azon héjjak tsipke formájuak, 
rétíiek ; ’s ha ki-terjefztetnek , engednek , 
mint a’ helyemből kéfzített hálló; és ismét 
őfze-mennek. Es a’ fáról fejtetett gyólts
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mindenik oily erős, hogy valamint egyéb’ 
váfznat, fzintén úgy azokat-is meg lehet 
sérelmek-nélkűl mosni. Szappan-helyett 
pedig a’ mosásra más egy fának a’ gyü- 
möltse alkalmatos. Az a’ fzappanhoz ha- 
fonló. Tournefort azt Sapindnak nevezi.,, 
Sapindum coítse alatae innafcent. *— —

Az említett nép dárdája nevezetes. Va
gyon tükrök-is fekete gyántából-é , vagy 
fzurokból ? Ezek elegendők légyenek az 
egéfzlen , vagy réfz-fzerént meg-tért né
pekről. Azután az író a’ tellyefséggel va- 
donyos emberekről befzéll. Ukájálénak 
fő Tartományában 1685-dik efztendö táján 
igen fokát fárodozott ama’ nagy nevű P. 
Hichter Henrik , ki oda Miífzionáriusság- 
ra Tseli Orfzágból fzakadt* Nagy álha- 
tatofsággal, a’ ki-mondhatatlan fok nyo
morúsággal nem gondolván, kilentz falut 
állított-fel; végtére meg-öletett. (Tefsék  
az V. fzakafznak 199. levelére vifzfza-néz- 
ni ) Midőn a’ gyilkofokat a’ Spanyolok 
meg akarnák büntetni, társul vévén a’ ke- 
refztyén Iudufokat, nagy vérontás lett 
mind a’ két felöl. Oda vagyon az egéfz 
Mífzfzió. Az említett idő-közben töb’ mint 
fzáz efztendők előtt a’ P. Frántziskánu- 
fok , kik Gvanujo , és Lamas közt mifzfzió- 
náriuskodtak, tellyes igyekezettel azon 
voltak, hogy felső Ucayale-íeié magoknak 
útat nyiífanak , a’vados nemzet’ meg-nye- 
résére. Ha az illyen töbfzöri igyekezet 
töb’ hafzonnal járté, mintsem kárral, azt

H 4
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nehéz ki-végzeni. Nem lehetett ezen igye
kezetét egynéhány Spanyol katona fegí- 
tsége nélkül véghez vinni, noha az erdeiek 
irtóznak már régoltaa’ fpanyolnak árnyé* 
kától-is ; a’ lelki A tyák, és Spanyolok- 
közlil .fókákat meg-öltek , a’ gyözödelem 
után vadabbakká váltak. Az 1762-dik eíz- 
tendönek vége felé egy Májnási Mifzízió- 
nárius feléjek más rövideb’ vizi utat pró
bált, Uj próba tétetett 1766-ban; de ak
kor már a’ Peruviai Frantziskánufok vol
tak köztök. üldözték ezeket-is. A’ Peru- 
bélíek’ munkájok füítbe ment. Nem igen 
job’ vége lett azon Atyák fáradságának 
a’ Tarma, és Xaura =  Chaura Tarto
mányiban. — Az hegyeken öfzve-gyüle- 
keztek külömbféle népek; de ezt a’ fzé- 
pen kezdődő Kerefztyénséget 1740-dik 
efztendö táján a’* közönséges támadás tel- 
lyefséggel el rontotta. — A’ Tupak Ama
ru Inga támadását már említtem a’ M. K. 
ház V. Szak* p. 112. A’ Xibaros =3 Chiba- 

-ros nép fziintelen ellene áll a’ térítő igye
kezetnek, Sz. Iágo vize táján járatlan he
gyek völgyek nagyon védelmezik őket. 
Meg-rögzött régi hir a z , hogy arany bá
nyákkal bővelkednek. Perunak el-fogla- 
lásakor azonnal bé-mentek a’ Spanyolok 
azon Tartományban, el-foglalták; a’ né
pet kerefztyénségre oktatták. De mintegy 
fzáz hatvan efztendö múlva a’ JCibarosnép 
Urokat, ’s a’ rajok vetett dolgot meg-ún- 
yán, közönséges támadást indított; a’Spa-
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nyolokat le-verte, el foglalta a’ nem rég 
épített, ’s már vagyonos városokat, Ma- 
cdß =  Sevillia del orót, az-az aranyos 
Sevillát földig le terítték, a’ Spanyolok 
afzfzonyaiakat magokkal el-ragadták, a’ 
mint mondják, a’ Logróniai Apátzákkal 
együtt. A’ Xibaros nép azt az utat-is el
zárta , melly Quitóból Májnásba leg-rö- 
videbb volt, és az értekezésre, fegítségre 
leg-alkalmatosb. Vagyon még Quitóból a’ 
JVlájnásiakhoz három út; de tekervényes, 
vefzedelmes. Ezen három útról gondol
kodván az ide való ember, ne gondol
kodjék valamelly Európaihoz hafonló uta
zásról. Szekerezés nintsen : lovon, vagy 
öfzvéren fzokás járni, kelni, a’ terhet a’ 
fzegény Indufok hurtzollyák, vagy a’ fza- 
marak, öfzvérek, ’s azon orfzági kisded
ke tevék; ha ezt a’ nevet meg-érdemlik. 
A’ Maragnóni Tartományokba vezető leg- 
jártaífab’ út, Qnitóból öfzvéren két napig 
tart egy a’ féle állásig. Által kell menni 
a’ Guamáni rettentő hegyen , mellynek ko- 
pafz tetején fe fa , fe fú ; hanem tsak ha- 
fzontalan fzáraz gaz találtatik. Az utazók 
vig3'ázzanak , hogy ott el ne fzunnyadja- 
nak : mert ott az álom halálos. Azon hegy-, 
nek némelly helyein a’ gyenge fzellö az 
utazót az álomra eleinten igen édesítti; ’s 
ha ott véletlenül továb’ tartózkodik, ha
lálra alufzik. Az említett két napi járás- 
után , az utazó Papaliakta nevű hitvány 
egy faluba érkezik; onnét pedig nyoltz^



vagy ti £ nap alatt el-ér Archidona nevű 
helységig; de oüy pufzta hegyen, mel
lyen a’ meredek helyek, és a’ febes Örvé
nyek miatt terhelt marha nem járhat. Min
den terhet az arra való tanúit Indulok’ 
hátán kell erre amarra hordoztatni. Ezek 
pedig, holott tulajdon eleségeket-is kell 
nékik vinni, fél mázsányinál többet ma« 
gokra nem vállalhatnak. Akárki légyen 
az utazó, annak leg-eröfseb’ terhhordó 
Indus’ hátára keü kapafzkodni; azok pe
dig négyen, hatan, fzüntelen váitoztattyák 
a’ terhet; vagy , ha tulajdon lábaira kell- 
is az embernek fzórúlni, meg kell győzni 
a’ fok ko,tövés, litts-Iotts alkalmatlansá
gát. A’ Quixos — Kichos hegynek mere
dek helyein négy kézláb-is kell máfzkál- 
ni. Jaj pedig ha el-talál tsufzamodni. Az 
ollyant tsak a’fzörnyü mélly Örvény tar- 
tóztattya - meg : mert fához, gyökérhez- 
mihez nem lehet kapafzkodni. Az hegy’ 
tövénél, ellenben - álló két köfzikláról, 
Quixos, és Vuagra két nagy árvíz gyűl 
egybe. Azon ei-kerülhetetlenül által kell 
menni. Az hid vagy bürü, két-három póz
nából áll; mellyen tsak egy ember mehet 
egyfzerre által; de vigyázva; hogy a’ lé
pés igazát el ne víttse. Vagyon mellyé- 
kes kötél-is, mellyet ha a’ kéz el-erefzt, 
az utazó le-húll, és oda van. Mert a’ viz 
az ö febes örvényei miatt ufzást nem en
ged. Hlyen hitvány bürüt mindenik járás
kor újjonnan keli tsinálni: mert a’ viz az
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után mindenkor el-fzokta vinni az elébbe- 
nyit. Az iIlyen utón fok ember ei-vefzett. 
,A Cosánga fzéles,erős nyargalásu folyón 
hogy az utazó által-kellyen, a’ leg-erös- 
seb’ terhhordozó nyakába kapafzkodik; 
azt pedig ketten-hárman tartyák, ’s tárna-, 
gattyák, hogy eine tsufzfzon. —* Archi- 
dóna váras nevet vifel; noha magában 
tsak középfzerü falu. Ott lakik egy Gover- 
nádor, Igazgató, és a’ Társaságból egy 
Plébánus. A ’ nyugovás után még egy na
pi járó föld fzárazon oda iVá/?o-falva. On
nét hajón fzokás az utazáít folytatni. On
nét fz. Rósára, innét tiz nap alatt Mara- 
gnonba vifzen a’ hajó. Ezen az utón jár* 
tak-keltek jobbára a’ Mifzfziónáriufok. De 
ezt-is el-zárja fokfzor a’ hóból, esőből ere
dő vizek omlása. Ezen az utón küldetett 
a’ Mifzfziónáriufóknak minden efztendő- 
ben a’ fzükségre való: ruha, lifzt, bor, 
a’ fz Áldozatra: vas, egyéb házi efzköz. 
Az Indufok , kikre az illyen terh bízatott 
alig tudták uttyokat végzeni fel, ’s alá jár
ván hat vagy hét hónap-alatt; ’s közönsé- 
gefen egy, kettő ki-dőlt az életből, Le- 
iratik ofztán ama’ két alkalmatlan út-is. 
Ottan vefzem éfzre , hogy fz. Domonkos’ 
fiai-is mifzfziónáriuskodtak azon a’ tájon. 
Ezen Orfzágnak mindenik falujában, no
ha jobbára tsak mintegy hat fzáz fze- 
méllyből ál l , két-három külömbözö nyelv
nek vagyon kelete, De az egéfz Orfzág-. 
ban hufz külömbözö nyelvnél töb’ találta--
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tik. Könnyebség kedvéért egy közönsé
ges nyelv, melly a’ régi Inga Királyoké, 
bé-vétetett. Ugy-is egefz Q vito , és Peru 
Orfzágban kelete vagyon ezen nyelvnek 
nem tsak az Indulok, és fekete fzolgák 
között, hanem a’ Spanyol Nemefek gyer
mekei közt is. Ezt vezették-bé a’ Mifz- 
fziónáriufok Májnásba; noha némellyek , 
de kevefen, fpanyolúl-is tudnak. Mindaz* 
által a’ Majnási Tartományban erofsen 
meg-tartya ki-ki az ö Anyai nyelvét. Pe- 
ruviai nyelven tsak a’ Páterrel, és a’ jö
vevényekkel befzéllenek ; egymáft közt. 
pedig a’ magokén ; ha kevefen vannak-is. 
Szívek el - nyerésére nintsen hathatósb 
mód, mint ha a’jövevény azoknak anyai 
nyelveken fzó ll, ha mind azon fogyaté- 
koífan-is. Jobbára a1 faluhelyeken fok In
dus három négy kiilömbözö nyelvekkel 
él. A ’ Peruviai nyelv , külömbféle helye
ken külömbféle fzó-ejtésekkel jár, és í'pa- 
nyol fzók-is kevertetnek bele; nem an
nyira a’ fzükség miatt, mint azért, hogy 
láttfzatosb légyen azok módjára, kik 
deák, . frantzia, vagy más fzókat kever
nek nyelvekbe. — Némelly népek mint
egy hortyogva-is fzóllanak, orrok, fülök, 
ajakok, homlokok húzásával, vonásával, 
egyengetésével, kézzel, lábbal; ’s ki az, 
a’ ki illy jel-adáfokat ki-irhaffon, vagy 
azokból betű, vagy fzótárt kéfzítheffen ? 
A ’ fzó-is máskép’ efik az Indusnak, más
kép’ az idegennek fzájából. Ezen Tartó-
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mánynsk népei foha az írásról, olvasás
ról nem-is gondodtak. A’ régi időkről 
majd femmit íe tudnak. Az Inga Peruviak 
mefzeb’ mentek mind erre, mind másra 
nézve. —

P. V E I G L  2-dik Könyve a1 Leve
gőről, Földről, vetésről, gyümoltsröl, 
erköltsrol befzéll. A’ Levegő ég nem igen 
keilenietes; de rettenetes fergetegek, és 
menydörgések foha íe járnak jég-esővel. 
Egyfzer tizenkét efztendo alatt volt egy- 
kis borsó-eső tsudálták. A’ menydörgéfiől 
fe félnek, sőt az alatt tapfolnak-is: mert 
majd egy példája fintsen a’ bé - ütésnek. 
Talán a fok erdő le-eregeti a’ villám-ful- 
lákat. Tsak egyfzer nem rég ütött agyon 
két gyermeket, ’s egyebeket-is meg-ijefz- 
tett. Sok mértfoldnyire kő nintsen : a’ tűz
kő mefzfziről hordatik. Pomorántz, tzi- 
tron, lemoni , akárhol ültettetik, bőven 
fzaporodik. Európai gyümölts , a’ hitvá- 
nyab’ fügét ki-vévén, nem terem r  kerti, 
mezei vetemény fém. Egykét Miflzióná- 
rius néha foghagymát, zellért, khelt ne- 
velgetett; de magvat foha fe hoztak. Bú
za, rozs, árpa-termefztéséről ottan gon
dolkodni fe kell. A’ Juka, plátanus, ku- 
koritza fzolgál kenyér-helyett. A ’ búza 
lifzt, a’mennyire elegendő a’ fz. Áldozat
ra, efztendönként Quitóból hozatott nagy 
fáradsággal, Arra nagy gondvifelés ki- 
vántatott. hogy el ne romollyon; fzint úgy 
a’ borra-is. Egyfzer egy fzöllő vefzfzo



hozatott ezen Orfzágba méfzfziroí: fel-ne- 
vekedett, ei-terjedt derék fzöllő gerezde
ket hozott nem tsak egyfzer egy efzten- 
doben , hanem valahányfzor újjonnan me«- 
metfzetett. Szöilös kertnek ültetéséről fen- 
ki fe gondolkodott; nem-ís illett az ivás- 
hoz fzokott Indufokhoz; a’ kevésnek el- 
tartása-is illy meleg Orfzágban nagy báj
jal jár. — A’ Májnál! Tartomány jobbára a’ 
vacíáfzat, és haláfzat után él. De ez a’ 
kétféle eledel noha néha igen-is jövedel- 
mes , fokfzor reá kell fzorúlni a’ PLátánus- 
ra, Jukára, kukoritzára; é te l, ital kedvé
ért. Platanus == Pacova, Paneira, Mufa. 
Adám , vagy Paraditsom almája. ( Mufa 
paradifiaca Linnéi). Küíömbozik az Eu
rópai Plátanus fától. A’ Pacova-plátanus 
mefzfzirol fának látfzik; de nem az. Egy 
azon plátanus fzár tsak egyfzer gyümöl- 
tsözik; az el-vágatik, ’s más egynéhány 
ered a" tövibol. Azokat által fzokás ültet
ni illendő rendekre; Mikor fel-nött, fel
levelezett, erdötskének látfzik lenni. Egy
nek egynek vafíagsága mint az ember 
nyaka: gombás, taplós, leves egy vágás
sal le-üthetni. Levelei néha hat lábnyira 
hoífzak, két lábnyira fzélefsek ; zöldek, 
fimák, tündöklők: körülöttök gyönyörű 
a’ virág: felöttök majd fzáz a’ gyümölts. 
Azok eleinten zöld fügéknek látfzatnak 
lenni, idővel mog - hofzfzabbúlnak, be- 
hajlanak, sárgából vereses fzinre változ
nak. Egy illy gyümölts, raeimo, fzöllő
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gerézdnek neveztetik, vagy plátanus fe
jének. Azt egy izmos Indus egy kézzel 
nem igen könnyen emeli-fel r érett idejé
ben vágatik-le ; de még mikoron zöldes ; 
míg a’ publikált madár rá nem vágyik. 
Három-féle Plátánus gyümölts ismértetik 
Májnásban ; az egyik , melly közonsé- 
gesb’ , hoílzab’ egy arafznyinál: a’ máfik 
Pintones nevű; nagy ob , de ritkáb’. A’ 
harmadik Guineos, fél arafznyi, vaítag , 
méz édefségű .* ezt nyerfen fzokás enni 
nyalánkság gyanánt; ha k e ll, jó etzet-is 
válik belőle. A’ közönséges plátanüS bög
rétől meg-válva sülve, főve, jó, majd 
mindennapi eledel; de így izetlen egy ké
vésé, ha jól meg nem érett; ellenben ha
jaitól együtt meg-süttetik, és így a1 tojás
sal egyelített kenyérhez hafonló izü : ha 
el-puhult, főve édes nyalánkság. Meg-is 
fzáríttatik füítön, vagy a’ napon: feí-fze* 
letik , igy-is jó. Mit nem kéfzíttene a" tu
dós Európai Meíter belőle ? Bőven terem 
a’ Kukoritza, fpanyolúl Maiz ; Perui nyel
ven Sára , és a’ Juka: othonyos termés 
a’ Sára, job’ az Európainál sülve, főve, 
lifztefen; válogatott süteményt ád, és tsí- 
tsát. Juka, máskép Jatropha Manchot Lin
néi , vad neve, Manióka. Italra, ételre1 
alkalmaztatik. De míg a’ leve ki nem fa- 
tultatik; akár nyersen , akár főve, ártal
mas minta’ méreg. De ha le-refzeltetik, és 
meg-fzáríttatik, a’ Bráfiliai Indufoknak ár* 
tatlan közönséges táplálások.



Azok az ételben telhetetlenek, ha va
gyon ; ellenben meg elégednek a’ gyiimöi- 
tsel, és ízokott itallyokkal. A’ déli, vagy 
más rendes evés nitsen nálak fzokásban; 
hanem efznek egyenként kedvek duzzaná- 
fa-fzerént. Röggel othon falatoznak, utca- 
is vifznek. Estödön , midőn haza takarod
nak, efznek nagy kéfzület-nélkül, Föld- 
fzint a" tűzhelyek. Enni valót tifztogatni, 
az afzfzonyok’ leg-keveseb’ gondja: ha 
fel-főtt, néha sót, borsot vetnek a’ fazék
ba. El-vonnyák a’ tiiztol, ’s vége vagyon 
mind a’ főzésnek, mind a’ teríttésnek. Egy 
két elöb’-kelö Indus házat ki-vévén, fohol 
ßntsen afztal; le ülnek a’ fazék-mellé, vagy 
alatson padra, kúltsúlt lábbal, vagy pálma- 
rőzsére. Ki az alfelire ülvén, főkép’ a’ 
vadabbaknál, térdivel mellyét érteti, ’s 
ugrál a’ fazék-mellett, mint a’ béka; ki pe
dig a* Sarkán ülve, efzik. JYJ ódofrab’ némelly 
afzfzonyok adnak-elé leg-aláb’ egy tséfze 
leveli; azt rendre hörpögetik. Ccharapa, te- 
kenyos-béka ha vagyon, a’ felső tekenyö- 
je fazék-helyett fzolgál; hogy vére, bélé, 
hufa’ réfze benne főzefsék. Bele-keverte- 
tik egy kis Juha-lifzt, öfzve-főzetik. De
rék étel. A’ vele sült tekenyö jó illatot ád 
néki. Az apró halakat levelekbe takarva 
sütik a’ parázsban* Vagyon már atzéllyok; 
de két fa refzeléífel élnek, atzél és tűzkő 
helyett. Ültetnek a’ Májnásiak pamuk fá- 
kat-is; de kevefet: mert az otthon elegen
dő. Vásárra nem kell; körül-belül elég

' vagyon
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vagyon mindenütt. Többet fonni pedig, 
mint fém a’ ház-körül fzükséges, nagy afzs 
fzony-baj: elég a’ foglalatofságok, a’ gyér-» 
m ekek, és mezei dolgok-miatt. Vagyon 
vad pamukfa-is =  Huambrucho =  huam- 
brutso. Az az erős tok, a’ mellyben a’ pa- 
muk terem, oly erős, mint a’ Strutz tojás; 
Sok a’ magva, nehéz fonni: mert minden 
tett próba-után* vifzfza-tekeredik a’ fona
la. A’ fáján hadják vefzni jobbára. Sok 
féle a’ földi álma. Cumári, Spanyolól Bá- 
táta ( Convolvulus Batatas Linnéi) föld- 
fzint ,terem mint a’ kerék répa; ’s a’ hol 
a földet éri, új gyökeret ver a’ hufa gyöngy 
fzinü , fzép illatú * tápláló, sülve főve. Az 
Jntsi fel-nevekedik mint a’ bab; de a’ gyü- 
möltse a’ tövén a’ föld-alatt vagyon, reá 
ragadt tokban, mellyben négy öt mogyo
ró forma gyümőlts találtatik ; Spanyolul 
Mani a’ neve. Imittj amott fok Indusnak 
a’ földjén vagyon Miirucüya fpányolúl Gra• 
nadilla, a’ gránát almához való hafonlatos- 
ságáért. Pomoránts nagyságó; nem hajlan
dó, hanem, mint a’ tölyomány töredé- 
keny. Belől a’ gyümöltse fok apró fekete, 
egy tzérnáröl függő magvakból áll, ned
ves , édefséges. A’ virágjai különös mó
dúak , kinfzenvedés viráginak-is neveztet
nek ; mert Urunk kinfzenvedésinek fő fzer- 
fzámi gyönyörű rendben, ’s ktílömb fziíi- 
ben láttatnak azon. R a p i n ü s . Hortor. 
L. i. — furgens flóré e medio capita altat 
tricuspis furfum attollit apex, clavos imi-
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tatus aduncos. — Vagyon nálak gyömbér, 
gyökér,Török bors (de nem Asiai módú) 
Axi capsicum, Clusii, fpanyolúl Pimenton 
~ U tsu . Rizs kását némeily Mifziónáriu- 
fok neveltének fzép elé-menetellel. Azlndu- 
fok nem akarnak vele vefzodni, a’ ki-poly- 
vázáfa-miatt. — Ezek-után aTok féle fák* 
ról érkezik a' tudósittás. Némellyek tsak 
bizonyos hónapokban gyümöJtsöznek min
den efztendöben; máiök elztendöt által te* 
li vannak zöld levéllel, virággal, gyiimöl* 
tsel, külömbféle éretségben ; máfok ismét 
el-vetik a’ levelet; de azonnal ujjat hoznak. 
—* Sok a’ gyümöltselen pálma. Hat az, a’ 
melly gyümöltsöt hoz. Ezek-közt első ren
dű a’ Chonta— Tsonta-pálma. Fellyül-hal- 
lad minden egyéb’ fát nehezével, és erős
ségével. Hofzfzu keskeny levelii: magas, 
vaítag, tüskés A’gyümöltse, a’ felső tsuts- 
táján, a’ hol levelekre kerekedik, nagy 
tokba fzorúl; melly végtére meg-nyilik , 
és le-hull. A’ belső maradéka nagy fzőllő 
gerezdhez hasonló; mellynek fzemei kö
zönséges egy körtvéiyhez hafonlók, tün
döklő piros hártyáju mindenik. Más ge
rezdek zöldek, arany fzinüek, vagy ve- 
reíTel kevert sárgák A* gyümöits húsa 
igen kemény, de ha jól ki fizetik , enni
való: arany fzinii, liíztes, olajos, mézes, 
jó-izü: kerekes a’ magva kemény tokban: 
az a’ derék izü mondolához hafonló. A* 
tsonta-lév ital, ha fok, meg-nehezítti a' fe
jet. — A’ pálma’ máfodik neme 2. Ungurá-



$e. Enni-valók sl gerezdjei főve. Némelly 
Mifzfziónáriusok tudtak abból olajt-is fa- 
tulni, melly izére, és fzinére nézve nem 
aláb’-való, a’ fa-olajnál; már orvofságok- 
is kéfzittetnek belőle. 3. Az Achua-palma 
leg-magafsab’, leg-vaílagab’. A’ tetején a’ 
gyümöltse ifzonyu fzollő-gerezd láttattyá* 
ban. Szemei mint a’ tsapok. 4. Tsámbira- 
pálma. Az igazi Cócus-fák, mellyek Ame
rikában , a’ tenger-partyain bőven vannak, 
Maragnonnak felső réfzeiben meg-nintse- 
nek. 5. «/aW«űt-pálma, egy-két réfni magaf- 
ságu. 6. A’ pa7/ft/íd-palma-is gyümöltsös. A’ 
többi Tarapito, Papaya, Anóna, Caimi- 
to , Cacao. Ez az Europábán-is kellő gyü- 
mölts Mártziusban, és Aprilisben érik-meg. 
Emberi gond-nélkül bővén terem az erdő
ben. A ’ gyümölts ollyan mint a’ dinnye, 
arany fzinü tokban, gerezdes. Leve ki- 
fzivatik, jó izü; magva, melly Európában 
olly betses el-hányatik; ha tsak a’ Mifz- 
fziónárius maga fzámára nem gyűjt. Qui- 
tó-felé elég van.- a’ Portugállufok-felé tilos 
a* kereskedés. Az Indiai gefztenye, Vagy 
mandola-fa nagy. Az erdőről, mikör érett, 
eleget hordanak a’ házhéjjára a’ denevé
rek ; azt a’ gyermekek korán regvei fel- 
fzedik; egyebek meg-intetnek a’ fzedés 
idejéről* — Uvilla — fzollő-gerezd. Nagy 
fán terem; és mind izére, mind tellyes te* 
kéntetére nézve ollyan mint sl nagy kék 
fzollő-gerezd. Virágja a’ Templom ékesít- 
lésére-is alkalmaztatik. A’ Copal majd olly
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I  ?



13* NEM.  N E V E Z E T E S .

mint a’ Napkeleti tömjén. A’ hajó fzurko- 
lázásra-is jó ; valamint fáklyákra-is. Cau- 
chu> Pagúru, Caranna, gumi forma tulaj
donságnak. Leg fob’ rendű gumi a’ Copau- 
va (Oleum Copal yvse Clusii) Igen erős 
magas fából, vagy-is annak daganattyából 
tsepeg bizonyos jdökben. Az első tseppe- 
dékjei derék balfamok; tifzták, folyók, 
arany-fzinüek; a’ mi későbben tsepeg, fe- 
tétesb’; nem érett tellyefséggel. A’ rettene
tes febeket meg-gyógyíttya rövéd idő-alatt; 
főkép’ az új febeket, gátollya a" dagadáfi, 
az evefedéít. A’ fog, és fül-fájáskor olly 
haliamnak egynéhány tsepje pamukba fzi- 
vatik, a’ fájó foghoz értetik, hafzna.de- 
rék. Ha bé-vétetik, a’ gyomrot erősítti, 
tifztit-is egy kalány-lévbe, vagy tojásba 
kevertetve, Valahányfzor meleg vizet ifzik 
az ember reá, mind annyifzor halat nyit 
fájdalom-néíkül. Peruviai balfamnak-is ne
veztetik. A’ Káffé mag nem régen ültette-, 
tett; de minthogy nem indíthat kereske- 
déít, kevés a’ gond reá. Tsingána fa-é ? 
nád-é? a’ fzára üres egy más fölé nőtt nád 
módjára: fél réfnyire mindenütt vékony 
alapja, vagy talpa vagyon. A1 tapafztalás 
bizonyíttya, hogy ezen tsö a’ holdnak 
tölte-táján tifzta vízzel majd félig teli va
gyon, új holdkor pedig üres. A’ tsingána 
hafznos nyil-hegynek, nyílnak, korsónak 
láptónak. A’ Comazéva-fa vas hellyett-is 
fzolgál. — A’ fok növevények-után, mel-
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lyek némelly erejeket titkollyák az Indu
lok, az Állatokról tudósítt P. VeigL

— Minthogy a’ Májnási Tartomány
ban nintsen Rét,  könnyen nem-is lehet, 
’s az ültetésre erdő fordíttatik fzántás nél
kül , fzarvas marhát nem tartanak; a’ ju
hot a’ nagy meleg le-ö li: tart, ha tarthat 
a’ téj kedvéért egy két tehenet a’ Miízfzió- 
nárius othon. A' difznókat fe fzeretik. Az 
egéíz ház népének egynéhány hétre mefz- 
fzire ki kell takarodni a mezei dologra; 
ki-viíelne othon a’ házi marhákra gondot? 
Az egéíz házi fzeléd állat tehát egyné
hány majomból áll, a’ vadáfzat és vigyá- 
zás kedvéért egynéhány kutyából, tyú
kokból, tengeri difznóból, Cuy a neve. 
Úgy tettfzik, a’ Spanyol érkezés előtt ot
tan fenki fe tudott fe kutyáról, fe tyúkról. 
Az erdei difznó fok: azt vadáfzfzák , fze
retik enni. Majom-húít-is örömeit efznek. 
Némelly majmok igen mulatságosak. Van
nak orofzlány tekéntetü kis evetek, vagy 
mókufok. A’ valóságos evet nagyob’ ott, 
mint minálunk. Ki-marafztok fok fok álla
tot ’s azok’ emlékezetit. — A’ Tigris ár
talmának a’ Terméfzet Teremtője bizo
nyos legyet állított ellene; melly a’ tigris 
hátára ülvén, azt meg-tsipi, ’s egyetem
ben a’ febébe tojását erefzti. Az a’ tojás 
kevés napok alatt féreggé válik; mondola 
nagyságra nevekedik: tövifes, a’ Tigriít 
Fzúrja, ,álrr;át, ételét el-fogja, meg-gebed. 
így fogy a’ tigris fzaporodása. — K  Vuy-

*Í3

I  3



134 N|ÉMt N E V E Z E T E S .

tre fás igen nagy. Egy utamban fel-biztat- 
tam a’ Tárfaim közűi egy. Induft, hogy 
hágjon a’ fára, nézze-meg merre mi lát- 
fzik az isméretlen helységben? Hát jő a’ 
temérdek nagyságú Vuytre a’ fa tetejére; 
*s mint ha az embert el-akarná kapni. Le
fut az Indus; a’ Vuytre kiáltáfunkra el
repült. Némelly madaraknak a’ fzárnyaik- 
is körmöfsek. A’ publikán madarak fokié- 
liek. A’Bikaflór, más névén Colibri virág 
fzopó. Trochilus Colubris Linn. ( Láttam 
PiUer Mátyás Budai gyüjteménnyében) 
Ennek a’ madárkának a’teke nemnagyob’ 
egy öreg fáska telténél fzine eleven. Ki 
zöld, ki veres; fzájok némellyeknek hofz- 
fzú Schnepf módra: igen vékony, kam- 
pós.* máfoké rövid, egyenes, Abból ki
nyújtott két hegyű nyelvetskéjekkel fziv- 
ják a’ fák virágiról a’regveli harmatot; az
zal élnek egyedül. Az illyen fziváskor a’ 
virág táján a’ levegőn függenek , látfza- 
tofsan fzárnyokat meg fe mozdítván. E- 
gyébként febes a’ repüléfek. Tojáfok mint 
a’ borsó. A’ hangyák egy éjfzakának ide
jén egéfz egy kertet-is talpig meg-ronta
nak. Vagyon olly hangya neme, mellyel 
tulajdon zsírjában meg-rántanak az Indu
lok, és meg-efznek. A’ Pufid baiha igen 
fok. Bé-vefzi az ember talpába-is magát: 
a’ vakarás nagyobbíttya a’ fájdalmat; mó
lod, vagy harmadnap tö-hegygyel ki-ve- 
tetik, ’s pipa dohány-porral meg-hintetik 
a* feb. így meg nem dagad a’ helye, ’s
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meg-gyógyúl. A’ méhe fuliák-nélkül való : 
fzép viafzfzal, mézzel bővelkedő. Némeliy 
mének hafonlók a’ daráshoz ; föld alatt a5 
fa-gyökerek közt laknak az üregekben. 
Ottan fok a’ mézek. Az a’ méz arany fzi- 
nü tsak nem, igen folyó, favanyuan édes, 
réfzegíttö mint a’ vadalmamuít : ha meg- 
főzetik, nem ártalmas, jó illatú. A’ viafz- 
fza fekete, meg nem lehet fehérítteni. Eb
ből tsinálnak viafz gyertyát házi fzükség- 
re, halottas rendtartásra, vagy piocefsió- 
ra : világa fetétefen veres; fzurkos fzagú. 
A’ Páterek a’ maradék viaízt Ouitoba 
küldék, valami fzükséges efzköz-tserélés- 
re. Selyem bogár ottan nintsen. M«ájnás
nak fém aranya, fém ezüßye, fém drága 
köve. Régi maradványokat nem látni. Ré
gi fzokás volt az halottak el-égetéfe: a’ 
kik el-temettettek, a’ hangyáktól tson- 
tyaikkal egygyütt meg-eméfztettek. A’ 
magas partokon , a’ hol a’ földet a’ 
febes viz el - fzakafztotta, a? föld alatt 
meíTze fok ölnyire méllyen találtatik kii- 
lömbféle fazék ; vagy más agyag fazekas 
edény: mellyeknek igen igen régi formá- 
jok vagyon , ’s valóban igen régieknek 
kell lenni. A’ miből az ember azt gondol
hatná, hogy ezek a' tájak, talán még a’ 
víz özön előtt népefsek voltak: mert ha 
az ember jól el-gondollya a’ dolgot, nem 
láthattya, hogyan temedtödhettek az il- 
lyen edények olly méllyen a’föld-alá, ott 
a’ hol a’ föld-indúláít éppen nem érzeni.

•3 5
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Így ír P. VcigL Azornban tsak öt fzáz eíz- 
tendök-alatt nagy változáfok eshetnek; a’ 
nagy Maragnon vize nagyok’ ki-áradása, 
a’ föld-aiatt lévő üreget febes fel-lövellé- 
fek , a’ régieb föld-induláfok , és töb’ a' 
féle okok mit nem vihetnek végbe? A’fok 
Májnási vizi állatok közt emlegeti Veigi 
p. 256. a’ vizi tehenet: Vacpa marina =  
Trichecus manatus Linnéi. A’ tehénhez 
egy kis hafon latofsága vagyon, a’ fejének 
és, fzájának, noha fe fzarvai nintsenek, 
fém láthatandó fülei. A’ fülhelyü lyukats- 
kát egy kis portzogós bőrrel kénye-fze- 
rént bé-tapafztya: hátulsó lábai,viz , vagy 
föld-fzint-Japuló farkához vannak ragad
va; azért a’ fzárazra fólia fe megy-ki: a’ 
váilain két karjai vannak, mint a’ félekét. 
kis evezők. A’ partnál hínárt efzik. A’ le
vegő nélkül fokáig nem élhet; azért az 
orrát ki-tartya ; a’ bornyuját ki-e Ili, ’s te
jével tartya ; rendfzerént azt az hóna-alá 
fzorítván: ezen hal hofzfza mii\t egy négy 
réfni, egy a’ fzélefsége : egy fzál fzor 
fints rajta: a’ bőre egy újni vaftagságu ;■ 
fima, kékes hamu fzinü, imitt-amott fejér- 
foltos. B Őréből kötelek mettfzetnek, a*' 
hufa a’ bornyu, vagy difzno hús izéhez 
hafonló; némelly réfze fzalonnás. Hofz- 
fzas időre bé-sózatik, vagy apró darabok-, 
ra vagdaltatik, tulajdon kövérében meg-, 
süttetik, ’s ha azzal a’ hufa jól bé-takar- 
tatik , el-tarthatni fel-efztendeig-is ; hoffzu 
útra, kívánt kéfz eledelre. Az oldal tsoi},
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tok elefánt fehérek. — A’ tehénhús hel
lyé tt fzámtalan a’ tsarapa =  charapa =  te- 
kenyösbéka. El-tarthat egéfz Orfzágot. 
£ gy a’ fele jól fel-nöít tsarapa, egéfz egy 
mázsás; s elegendő harmintz ejnber’ eíe- 
delére. A’ tzombja tehénhús izü : a’ köve- 
ribol hét font zsirt-is ei-lehet tétetni. A’ 
félig fel-nott tsarapa nem aláb’ való a’kap- 
panynál; ’s annál kövérek’: hátakra for- 
díttatnak, ’s úgy-is, dárda lövéífél-is fo-
Ítatnak. Egynéhány óra pertzenés alatt 
iát Indus öt fzáznál többet fog. Vigyáz-; 

nak a’ tigrifek a’ tsarapa tojáfa idejére, ’s 
akkor fzámaífabban kerülgetik a’ partokat. 
Egy tsarapa el-tojik fzázat. Az Hlyen tó- 
jáfokból egynéhány akó jó olaj-is kéfzítte- 
tík. A’ végre a’ hártya fok tojásról le-vo- 
natik; a’ Izéké hajótskába erefztetik, a’ 
nap-fényen hagyatik egy kis ideig: Abból 

'* a’ nap arany fzinü olajt íziv-feh Ez az 
olaj béka-teknyövel fel-fzedetik, meg-tifz- 
títtatik, el-tétetik, és efztendot által fő
zésre, Templomi, házi lámpásra fok fzol- 
gálatot téfzen. Az apró tsarapák héjjafíól 
együtt meg-fözetnek, vagy meg-siittetnek. 
Ez- igen jó jzü nyalánkság. Mikor a’ kis 
tsarapa a’ föld alól ki-bukik : egyenefen 
a’ viz-felé indúl ; annak megy ; ha fzáz lé
pésnyire vagyon-is tőle; ’s azt foha felát- 
ta-is. Ha más felé fordíttatik, ismét a" viz 
felé fordul, és fijet. Sok féle a’ hal, fok 
köztök job’ a’ mieinknél. Sok féle képpen 
fogatnak : horoggal, fzigony, és dárda ve*

ia r
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téíTel; étcto mafzlaggal, melly a’ halakat 
a’ tó fzinére hajlya, el-fzédítti. — A ’ Kró- 
kodiil, vagy Caiman, Májnásban Lcgartó, 
az Omagvásiaknál Jácare. A’ hajóból is 
ki-kapja a’ nem vigyázót. De jobbára kön
nyen el-ijefztetik. p4 270. Utazáfomkor, 
úgymond P. Veigl, éjtfzakának idején, a’ 
homokon aluvó tárfaim közé fzökött egy 
krokodill. De fzint akkorra egy két Indu
lom fei-ébredt. Ego tífzögökkel el kerget
ték.  ̂Más utamban, midőn a’ vad népe
ket keresném, ’s egy isméretlen folyó viz- 
ben a’ késő éjtzaka el-lepne, ki fém lehet
ne a’ parthoz ütnöm , tárfaimmal együtt 
magamat egy krokodil! tsorda közt talá- 
lám. Környül fogtak bennünket. A1 gyil« 
kos állatok fzokáfok ellen bátrak, és ke
gyetlenek voltak. Nem hafznált, hogy 
evezőkkel, és póznákkal hol erre, hol 
amarra vágtunk. A’ vefzedelem annyira 
ment, hogy tsak ki nem kaptak közülünk 
egynéhány Indult. fzerentsénkre még-is, 
ki ütvén , egynéhány fzurkos fáklyákra 
gyújthattunk. A’ fényes világ el-ijeízté 
őket, el-takarodtak. Embereim más kárt 
nem vallottak, hanem hogy evezőjük kö
zül egynéhány el-törött, el-vefzett. Pus
kával a’ krokodilra lőni majd hafzontalan : 
mert egéfz tefiét bé-boríttya pántzély mód
ra a’ tsontos hártya; ’s a’ golyóbis egye
dül sl ízemébe, vagy a’ hóna alá mehet- 
bé. Repülő halakat ritkán látni. Tubero 
vagy Delfin elég van. De fenki fe fogja.
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Vannak nagy angolnák, (gymnus electri- 
eus Linn.) mellyek mikor meg-fogatnak, 
a’ fogó’ tagjai relzketnek; sőt el-is lankad* 
nak. — A’ Májnásiak jobbára vadáfzat, 
és haláfzat után élnek. Mind a’ két mód 
néha jövedelmes; de fokfzor Plátanusra, 
Jukára, és Maizra Izóráinak. A’ falu kö- 
rül ritka a’ vad, meízfzire vagy más do
log nem erefzt, vagy az egéfség, vagy a' 
hajó nélkül való fzükölködés. Befzéll ofz- 
tán P. Veigl a' gyermek nevelésről, a’ 
betegségekről ’s a’ t. — P. 294. Azt-is je
lenti : hogy egy nemzet fintsen olly oltó
ba, hogy ördögöt nem vallana. Tudja azt 
ki-ki tulajdon anyai nyelvén nevezni. Ab
ban minnyájan meg-egyeznek, ’s minnyá- 
jan meg-ismérik, hogy vagyon láthatat
lan de egyetemben láthatandó némelly lé
lek , melly tulajdon akarattya fzerént eb
ben , vagy abban a’ formában magát lát- 
hatandóvá tefzi: ’s hatalmasb’ az ember
nél. Iíteni hatalmat tulajdoníttanak-é néki, 
vagy nem ? még â z ki nem tudódott, ’s a’ 
t. Tudófsíttás adatik egynéhány nyelvek
ről - is.

Mainóták. A1 Török Birodalomnak 
egyéb népei-közt nevezetefek a’ Mainoták, 
kik a’ régi Latzedémon; avagy Spártai 
néptől eredtek, ’s vitézségben tülök nem 
küiömböznek. Moréának déli réfzébeu 
laknak, főképpen Matapán’ hegyfokától- 
fogva, Sz. Angyal hegy-fokáig. A’ Török 
Tsáfzárok nem tárták haíznosnak a?ok-
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nak meg-hódíttáfokat: mert a’ járatlan he- 
gyek-közt az a’ vefzodség igen fok vé
rontásban tellene; ’s a’ fok vadony barlan
gokból ki-bukkanhatnának ismét az eléb* 
benyi fzabadságra. Az ott közel-habzó 
tengerben vefzedelmes prédállafokat vifz- 
nek-végbe, Velek járnak a’ háborúra a’ 
Papjaik : mert ott-is Misét kivannak hal* 
gatni. Böjtéinek ott-is. Tizenkét, tizen
négy fegyveres embert ki-állithatnak az 

* ütközetre. A’ Velentzeiek Moreát birván , 
femmit fém tehettek velek.

M U R R ,  és Nikolai. Veigl Ferentz* 
nek, Májnási Mifzfziónariusnak már em
lített írásit a’ nevezetes Murr Elöl-járó be- 
fzéddel fel-fegyverkeztette, és ki-adta; illy  
titulus-alatt: Reifen einiger Mifsionarien 
der Gefellfchaft Jefu in Amerika, aus ih
ren eigenen aufsätzen herausgegeben von 
Chrifioph Gotlieb von Murr. Nürnberg 
1785. — Vorrede. Abban az Elöl járó Be* 
fzédben . a’ tsunyául nyelveskedö Nikolait 
így veri vifzfza : A’ tudományoknak min
den tó baráttya, ki az igafságat, és a’ vi* 
lágosodáfi fzereti, fokát tanulhat ezen uta- 
záfoktól. (A ’ Májnásiból, és egyéb Mifz- 
fziónáriufokéból.) Nem lehet tagadni a’ 
J E S U S  Társaságabéli Hitprédikállóknak 
nagy érdemeket. Azokat méltán magafz- 
tallya de Pages Ur-is (kit ä1 M. K. ház V. 
Szakafzában említettem.) Valóban egyet
len egy Mifzfziónárius többet vihet-végbe 
a1 nép fzeretetének, ’s a’ jó rendtartásnak
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ki-nyerésére, mint granatéros hufz Kom
pánia. Az Evangeliom predikállásán-kivül 
a’ fzegény Indulókat a’ Mifzfziónáriusok 
fzántásra, vetésre , *s a’ föld terrnékeny- 
ségenek igazgatására tanítgattyák , ’s 
egyébre, a’mi a’ világosodáfokra fzolgál- 
hat. Mi lehet érdemefseb’ dolog, mint a’ 
vak tudatlan pogányokat a’jóságos erkölts- 
re édesdeden integetni ,, a1 gonofságat ki
irtani? tsekélység e’? magát kéfz akartva 
meg fofztani nyugodalmától!és életre fzük- 
séges holmitól: hogy a’ fzenvedő emberi 
nemzet fegíttefsék. Kern könyveznek-e 
molt-is buzgó háláadáfsal fokán Brásiliá- 
ban, Paraquay, Quito, Chile, Kalifornia 
Orfzágiban, meg-emlékezvén a’Jefus*Tár- 
fasága’ Mifzfziónáriusiról. Sokat lehetne 
valóban a’ Parakvári Mifsiók rendtartási
ból hafznofsan fordíttani a’ nevelésre , ama’ 
módi projektista neveléfek, és armenanßal- 
tok’ helyébe. Akár melly filány embet-is, 
a’ ki a’ tudományról tsevegni tud, ’s aZ 
ö feddödö terméfzetét mutogatni akarja , 
mintegy köteleségéré tefzi, minden alkal- 
matofságban a’ Jefuiták’ rágalmazását. Az 
igen könnyű dolog, mellyet üz ama* hires 
JVikoldi az ö német, és Helvétziai utazási
nak le-irásában; minden ki gondolható kép- 
pen fzidni, gyalázni a’ Jefuitákat; ’s még 
a’ mi Jónak tartatik-is azt meg-kormozni, 
és a’ Tárfaságnak leg érdemefseb’ embe
reit, az élőket az holtakkal-egyiitt, az Ö 
úgy titulált német közönséges Bibliotéka-
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jában sárral tapafztani. — A 1 holtak-közt 
ama’ nevezetes költő-ellen, Baícle-eíien zú
golódik , káromkodik; noha nehezen érti 
Báldénak, és Sárbievnek tsak egy ód áj át- 
i s : mert ha olvaíta, és értette volna, okos- 
sab’ Ítéletet tett volna felöle. Egy fzóval, 
igen könnyű, máfokat intoierántiítáknak 
hirdetni, mikor magát valaki láttfzatos 
képpen, a1 kéfzerített fok feddés, morgás- 
által fzinte egéfz unalomig intolerántifiá- 
nak mutattya lenni. A ’ Társaság nem tö
rődött Páschár feddésével, Sbiop károm- 
kodásival, mit törődjön Nikoláinak nyel- 
ves fzidalmazáfival? — Quippemovebuntur 
fi rana infenfa coaxet, Vanaque limofo mit* 
tat convitia fundo. — És ezt egy Protefz- 
táns mondja? reám kiáltand ííikolái Url 
ki az erdőt kéfz akartva merő fáknak nem 
láttya lenni. Úgy vagyon, én mondom 
ezt, mint réfzre nem hajló Protefztáns 
mint az emberség jufsának védelmezője; 
mint esküdt ellensége minden le-nyomat- 
tatásnak, mint nagy tifztelője a1 nagy ér
demeknek, és taiuiltságnak; rövédeden , 
mint e’ világ városi embere í nem nézvén, 
úgymond, a* Religiói réfzre, melly nem 
ide tartozandó. Nikolái Ur, kinek átsor- 
gási igen-is nagy fzerentsétlenségemre van
nak, fzidjon bár engem, az ö német kö
zönséges Könyv házában, az ő nyomorult 
Recensióiban, Leveleiben, páskvillusiban 
gúnyollya bár, méltósághoz mért irásimat 
mondjon magamat keresőnek, ’s a’ Jelűi-
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fáktól fizetéít nyerő védelmezőnek, akár
minek; én arra nevethetek. Az ártatlan 
nak niiits kötelefsége maga védelmére; míg 
a’ rágalmazó femmit fe tud meg-bizonyít- 
tani. Az az én indulatom, mellyel viselte
tem a’ tanúit Jeíúiták védelmezéséhez, 
azoknak a1 job íróknak ismeretén fundál- 
tatik, meilyek azon ízérzetért, vagy an
nak ellene Írtak: fundáltatík azokon a’ 
gyűjteményeken , meliyeket rólok utazá
simban fzedtem-öfzve: fundáltatik a’ lett 
dolgokon. — Nürnberg. 6. Auguft. 1785.

*43

N.
I S  O N N I U S  Lajos. 17-dik Század-bé
li. Irt az étkekről, ’s nevezet-ízerént a* 
hal-ételt ditséri a’ husétel-felett: mert a* 
vért nem sürüsítti. Főképpen az ülő, Öreg, 
*s beteges embereknek javasollya. Ichtyo* 
phagia, five de pifcium efu Commentarius.

N U M E N IU  S , 2-dik fzázad-béli Fi- 
lófzofus. Siriának Apaméa-nevii helységé
ben fzületett; Lutzius Vérusnak , és Márk 
Antonius idejekben irt, és böltselkedett; a* 
mint Eusébius jelenti L.^14, Praep* Evang. 
Orígenes Celfus-ellenírván, a’Lélek-halha- 
tatlanságárol irt könyvét ditséri. L.5. con
tra Cels. Ettől a’ Numeniustól meg kell vá- 
lafztani azt a’ rofzfzabikat, kit Láértzius 
emleget, úgymond Prandtner in L .  Origó
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& Progefs. Ppilófophise. p. 208« Ama’ job
bik Numénius, Plátót (méltó éfzre-venni) 
Athenai módon befzéllö Mojfesnek neve- 
z é ; mintha mondaná; fokát tanúit Plátó 
MójfeítŐl, Mojfesnek mind külső, mind 
belső értelmét meg-fontolván. Olvaíta Plá- 
to Mójfeft. Azomban hallotta a’ régi Ha
gyományok’ hirét-is* Numeniusnak Töre- 
déki tsak Origenesben, ’s Eufebiusbari 
vannak még meg ; úgy tettfzik • ha tsak a’ 
Könyvházak töb’tulajdonit elé nem adják 
idővel.

' I I  \rnnm

P. R.
I P A T A C H Í C H  Gábor, Hermán Gróf 
Érsek. Urunk 1733-dikában Szeretni Püs
pökből Kalotsái Ériekké lett. Neveztettek 
az elött-is a’ Kalotsai Érsekségre yálága- 
tott fzem éllyek; de két fzáz efztendeig, 
míg tudni-illik Magyar Orfzágból, ’s ne
vezet fzerént Báts Várrüegyéböl a’ Török 
ki nem takarodott; Ériek Kaíótsán nem 
láttatott. Patachich Gábor volt az, a’ ki 
azután ott kezdett lakni; ’s mind Kalo- 
tsán, mind Hajafon Templomot, Piifpöki 
házat, ’s jóra való más épületekét kezdett 
állíttani.

P A N N O N . Pánnóniai nyelvén, Tá- 
tziüá idejében, ki Nerva és Trájánus or- 
fzágiásakor élt, és irt, más népek-is be-

ízéllettek •



fzéílettek; példának okáért az Os hevít 
nép, melly a’ Markomán , és Qvád nem
zetségnek fzomfzédja volt. Tacit. Mór. 
Germ. p. 555. „ Gothinos Gallica; Ofos 
Pannonica lingva coarguit noil eíTe Gérma- 
hos.“ Itt ugyan a’ Galliai, és Pannóniái 
nyelvet meg-külömbözteti Tátzitus; de 
inég-is az a’ Pánnóniai nyelv nem volt é 
határos a régi Gálliai nyelvel’ tefsék a’ 
M. K. ház 24-dik könyvében fel-keresni. 
P- s l 4* . ,

P E L B Á R T . Temésvári Pelbárt fok 
féle deák predikátziókat hagyott, mellyek 
Hagenóában külömbféle efztendőkben ki- 
njmmtattattak ; a’ mint a’ Prédikátziók 
Nyári, vagy Téli, vagy Böjti réfzböl ál
lanak, vagy Sl Szentek ditséretihez tarto- 
Zandók. „Pelbarti de Temesvár Pomerii 
Sermonum de Sanctis. Hagenoái in föl. 
I489. 1499. Í500. Nyilván pedig, úgymond 
Pray, (Lib; rar.) Lafcy Osvald, Pelbárt- 
riak tanítvánnyá, fzedté-öfzve Pelbártnak 
egynéhány befzédit, ’s holtá-után meg-si- 
mogatta. Pelbárt fz. Feréntz fzerzetefse 
volt, és az ö idejében igen nevezetes Hit, 
és Erkölts Hirdető. A’ tárgyhoz tartozan
dó Tételnek fob’, ’s alsób’ ofztásábaii, a’ 
mellyét az utóbbi Ékeífen-fzóllók Partitio, 
és fubpartitio névvel illetnek, egéfz Meíter.

P É T S V Á R A D I  Gábor Nem azért 
hivattatik ezen névén, mintha íz. Benedek
nek Pétsváradi néhai nevezetes Klaftrómá- 
nak tagja lett volna: mert a’ melly Köny-
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vet irt, annak titulufsa ötét obferváns Ba
rátnak, ’s Barátnak bizonyítja lenni. Le
írja pedig Jerusalem városát, minekután- 
na a Íz. Földet 1514-ben meg-látagatta vol
na* Haíznát vette egyetemben ama' Könyv
nek, meliynek neve, úgymond: „Fortali- 
tium Fidei.“ Gábor Könyve íIly homlok- 
irásu: „ Compendiofa defcriptio urbis Hie- 
rufalem - - perPatrem, Fratrem Gábrie
lem , natione Hungarum, S. Francifci de 
obfervantia* fine loco & anno.

P E R IK  L E S . Athénai Fejedelem, 
(úgy tettfizik Nehemiás idejében élt.) Pe
rikies elméjének laííuságát felséges méltó
ságra emelte Klázoméni Anakfzágorás. 
Ezen Böítseílőt az akkori emberek elme 
nevezettel illették; vagy azért, mert ál- 
mélkodták azon az ö éles fzemefségén, 
mellyel a’ Terméízet tulajdoniba bélátott, 
vagy azért: mert Ő vqlt az első (azoktud- 
tokra leg-aláb’, kik tsudálák) ö volt az 
első, ki é világfoglalattyát, és rendi-mód
ját nem tulajdoníttá az esetnek, vagy fzük- 
ségnek ; hanem mint annak eredetére a’ 
merő egyetlen egy azon iigyü tífzta Lélek
re mutatott. Perikies Anakfzágoráftól ta
níttatván , magáévá tette a’ fzó ízóilásnak 
felséges nemét. („Sublime dicendi ge
nus“ ) artzulattyán meg volt a’ méltóság, 
lépésében a’ tsendéfség : öltözetiben a’ tifz- 
taság: befzédében femmi indulatofság fe 
tettfzett-ki. Szava tsendes, békefséges. 
Midőn valaki tsúfolta, nap-eRig-is el-hallá

146



a’ tsufolódót. Tsak egy utón fzokott a’ 
városban járni; azon tudniillik, melly a* 
piatzra, és a’ városházába vezetett. A’ 
vendégségeket, ’s más a’ féle myájasb tár- 
falkodáfokat keriilé : egy baráttyának va- 
tsorájára fe ment. Mert az az ereje az il- 
lyen ( felötte nagy ) nyájas barátkozásnak, 
hogy le-ültetheííen minden méltóságát; és 
az (ollyan) nyájaskodafokban a’ méltósá
gát meg-tartani, alig alig lehet. * - Azt 
Írják az akkori Komediáfok, hogy a’ merő 
fzabadságtól, mint a’ féle réfzegségtül, a’ 
nép el-ragadtatván, igen hejjehújjázott. 
A’ közönséghez tartott befzédi - eránt az 
mondatott felőle, hogy meny dörgés, és 
villámlás volt a’ fzómondáfa. A’ befzéd- 
ben vigyázó volt; valahányfzor fel-állott 
a’ fzóllásra, könyörgött (az Iítenkékhez) 
hogy akarattya-ellen olly fzót ne ejtsen, 
melly nem a' fel-tett tzélyhoz tartozandó. 
Midőn a’ fő Bíróságban lévő társával Szó- 
foklefsel együtt hajóza, ’s amaz egy fzép 
gyermeket ditsérne, mondá Perikies: ó 
Szófokles! a’ Bírónak fziikséges, hogy nem 
tsak a’kezeit, hanem még a’ fzemeit-is za
bolán tartsa. Perikies lakosokat külde az 
Athénai nép-közül Kerfonefusba, Nákfzus- 
ba, Andrusba, Trátziába, Olafz Orfzágba, 
Sibáriba, melly akkor épült, ’s melly 
Thurü nevet nyere. Ezt azért tselekvé, 
hogy ki-üresíttse a’ várok, és-fel-fzabadít- 
tsaaz henyélő, és azért nyughatatlankodó. 
néptől; és hogy mind a’ fzegénységen e’:
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képpen fegíthetne, mind az Athénai tár* 
fokát ezen új lakofok’ bé-helyeztetése-áltai 
mintegy félelemben, és őrizetben tartaná. 
IVlinekutánna már a’ város az háború ide
jére fzükséges minden módú efzközökkel, 
eleséggel, ’s töb’ a1 félivei jól fel-ékesítte- 
tett-volna, azon város’ gazdagságát arra 
fordította, a’ mi mind a’ városnak örökös 
ditsöfségére fzolgálna, mind pedig a’ vá 
rosiaknak javával könnyen véghez menne. 
Minden mefierséget fel-ébrefztett, minden 
kezet dologba foglalt: úgy, hogy majd 
az egéfz város bért vegyen; és egy azon 
úttal mind ékesülljön , mind el-is tai tafsék, 
és éllyen. A ’ városiaknak nagy építése
ket parantsolt. Az epületek fel állítására 
holott mindenféle művesek vaiának fziiksé- 
gefek, és hofzfzas idő kívántatott; alkal- 
matofság adatott a’ népnek, hogy a’ vá
ros’ jövedelmiből fok pénzt bé-fzerezhes- 
senek; valamint a’hajófok , vártáfok , Ka
tonák. Tudniillik a’ müfzerek'-közt kiván- 
tatott a’ parantsolt épületekre köréz , ele
fánt tsont, arany, Indiai fák, (ebenus, 
cuprefsus) kívántatott fok féle mefter-em- 
ber, áts, kováts, fazekas, kolompár, 
kő-vágó, ötvös, faragó, iró , feíio, efz- 
tergálos himvarró müfzer-bé-hordó .* ten
geri Kereskedő, hajós, út tsináló. Az épü
leteknek pompáfoknak kell vala lenni. 
Kéfzíttettek-is. Azoknak állíttáfokban pe
dig tsodálatos volt a’ gyorfaság. Mert a' 
mik egyébkor, alig ha egymás-után kö
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vetkező két három ember-korig mentek 
volna véghez , azok mind el-kéfzültek Pe
rikies Fejedelemségekor. Agatárkus azzal 
hányta, vetette magát, hogy Ö az állato
kat könnyen, és hamar irja-le. Zeukfzes e 1- 
lenben mondá: hogy Ő a képeket hofz- 
fzas időkig írja, és fefii; azt jelentvén, 
hogy a’ könnyűséggel, és hamarsággal a* 
munka fe tellyefséggel fzéppé, fe tartós
sá nem válik. Perikies munkái noha ro- 
véd idő-alatt kéfzültek-el, igen fokáig el
tartottak: még moít-is újdon újjaknak lát- 
tszatnak lenni. Mindezen munkák’ igazga
tó fő embere Fidias volt. Az építtök egyéb 
fzeméllyei-is válagatott deréksegii mefier- 
emberek voltak. Plutarch, in Periele*}

P F I A C E V I C H  J A K A B . Lu- 
tziusnál egyéb Horváth Orfzági Irók-közt 
találkozik P f i a c e v i c h  Jakabnak, I. T. 
Szerzetefsének Iráfa-is. Az 1714-ben ada
tott ki, ’s befzéll Illirikumnak határiról. 
Illirikum , úgymond, leg-fzélefseb’ határ
ba állíttatik; midőn Galliától, és Konítán- 
tzia városának Brigánti tavától fogva, 
egéfz Eukfzínusig terjefztetik, és hozzá 
fzámláltatik Mésia , Dátziával - együtt. 
Svetónius Nórikumot, Pánnóniát Mésiáig

*) P e r u k k e  , Baroka. P i v i e r e  nevű Frantzia  
A pátur  volt az , a’ ki l e g - e l ö f z o r  P a róká t  
hordozott  1633-dik efztendöben. N e u - 
V I B I  *793- 13. xbr.
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érti Ilirikumon; valóságofsabban Illirikum , 
tsak Dálmátzia, Horváth, Siávon, és Bos- 
nya Orfzág, — Leg-vsloságofsabban Illi
rikum tsak Liburnia, és Dálmátzia. Mo- 
ftanság pedig egyedül Dálmátziát fzokás 
Ilirisnek mondani, a’ régi Liburniát pedig 
Jadéra vármegyének tartani. Dálmátzia 
Mátzedóniánai. Liburnia Hifíriával hatá
ros. Liburniában vala Tersát, Flumen, 
Segnia, Búkaris. ’s a’ t.

P O L IG N Á K  Menyhárt Kárdinális. 
Párisban fzületett. Urunk 1741-ben halt- 
meg. Igen nagy nevű az a’ Könyve, m el
lyel Lukrétziuít a’ földhöz veri. ( Antiíu- 
kretzius.) Az Olafz nyelvre, és a’ mint 
Ladvocát írja, Frantziára-is fordíttatott. 
De Fleury folytatója azt befzélli L. 235. 
hogy az Antilukrétzius Frantziául Íratott, 
és deák verfekre Rotelin Apáturtól tétetett 
Polignák holta-után. Hallom, Magyarra- 
is fordíttatik. Ezen Kardinálisnak igéji- 
közt olvafiatik az-is: hogy a’ békefség fo. 
ha fintsen közeleb’, mint a’ leg-vérenge- 
zöb’ háborúkor.

R U G A . Kárvilius nevű Ruga volt az 
az első Romai ember, ki el-váít a’ felesé
gétől. Az-elött, az az, Roma állásától- 
fogva fzáz tizenkilentz efztendeig illy tse- 
lekedet’ példája nem volt. Ezt az álhata- 
tofságat, és az emberi nemzet elejétől 
kézről kézre vett példát, mellyet a’ M. 
K. ház L* 289. Halikárnafzfzusi Diénesbol 
már említett említti G e l 11 u  s-is L.i7*p.229.
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Anno pofi Romám conditam quingentesimo 
undeviceíimo Sp Carviiius Ifuga primus 
Romáé, de amicorum fententia divortium 
cum uxore fecit, quod fieriiis efset, juraf- 
fetque apud Cenfores, uxorem e liberum 
quaerendorum caufa habere.

E M B E R E K R Ő L .

s.
O) C H Ö P F Dávid. Olvafiatottilly köny
ve. Reife durch einige der mittlern , und 
füdlichen vereinigten Nordamerikanifchen
Staaten nach Ofi Florida---- von Johann
David Schöpf - - Erlangen 1788» —~ — 
SchöpfDávidnak utazása az egyesült Ame
rikának városiban. Vannak benne a’ jó 
el len való morgáfok-is. Azomban az egye
sült Amerikai Anglus városokról, népek
rő l, fzokáfokról, utazván 1783-dik, és 
1784-ben, tudósítf ezen Orvos; valamint 
azon orfzági füvekről, értzekröl, állatok
ról. lm’ a’ példa belőle. — Amerikai J e r -  

f e y b e n  való utazás, és nevezet fzerént an
nak B r a u n f c h w e i g  nevű Réfzében. B r a u / i -  

f c h w e i g .  — Itt a’ Királyné nevű vendégfo
gadóban minden újságról kérdeztettünk. 
Nintsen a’ világon újságkivánób’ nép mind 
Amerikának leg-nagyob’ réfzében a’ ven
dégfogadókban. Azt befzéllik Franklin- 
felöl, hogy midőn Bofionból Filadelfiába 
utazván, az illyen kérdezösködéfek miatt
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már el-fáradt volna, azután valahányfzor 
fogadóba érkezett, azonnal öfzve hívta a’ 
gazdát egéfz tseledivel együtt; ’s ogyvég
be ki-mondá tulajdon nevét, lakhelyét, 
dolga, utazása tzéllyát, ’s meg-parantso- 
lá , hogy ezután ne nyaggafsák. Blakhorfe. 
Itt a’ fogadóban a’ gazda igen befzédes 
ember volt, ’s egj^etemben fok féle dolog 
téyö. Magáról így fzólla : én takáts va
gyok , ’s egyetemben varga, patkó-tsiná- 
ló , fzántó-vető, kertéfz; ’s ha keli, ka- 
tona-is. Magam sütöm kenyeremet, sörö
met én főzöm; difznómat magam metfzera 
le: fejfzémet, késemet, magam köfzörü- 
löm : fzínemet amott építtém ; borotválok, 
eret vágok, gyógy Utók. — Jerfey Tarto- 
mánnyában az orfzáglás rendi három réfz- 
b ö lá ll: í Gubernátorból: 2. Törvény tévő 
tanátsból, (Concilium Legislativum) 3. 
Tartomány-béli gyűlésből ( General As,- 
sambly ) A’ Tartománynak mindenik Vár
megyéje maga emberei közül, válafzt egy 
Szem élyt, hogy tagja legyen a’ Törvény- 
tévő Gyűlésnek. Hogy oda válafztathas,- 
sék, ezen két tulajdonság kívántatik ben
ne : i. Hogy jófzága ezer fontni jövedelmű 
légyen ( vagy annyit érjen ) 2. Hogy a?on 
Tartományban élt már leg-alább egy efz- 
tendeig. A ’ Tartomány Gyűlésére minde
nik Vármegye három tagot küld. Ezeknek 
e’ tulajdonságuaknak kell lenni : j. Leg- 
aláb’ egy efztendeig hogy laktak a’ Vár
megyében. 2. Hogy öt fzáz fontnit üt
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birtokok. Hogy a’ Törvénynek ereje lé
gyen az kívántatik , bogy egyezzen mind 
a’ két Tanáts. ’S Ugyan ezen két Tanáts’ 
egygyezo fzava válafztya minden efzten- 
döben a’ Gubernátort: ez vifzi végbe a’ 
Törvényt. Repraefentat potefiatem execu- 
tivam. Ez Elöl-ülö a’ nagy Gyűlésben : ez 
egyetemben Canpellárius : Generális Kapi
tány : fö parantsolo a’ Tartomány baxi-lé- 
vö katonaságra nézve. A’ vallás dolga ál- 
hatatlam Szabad minden vallás. — Pen.- 

ßivania♦ (A zelőtt új Svétzia* De mineku- 
tánna azt 2-dik Károly, Angliai Király 
iógi-ben Pen Villiámnak ajándékozta, ez 
azt tulajdon nevéről Peníiívániának nevez
te. Bilder Geogr. p* x x53) Penfilvániában 
Brißol fzép kis váxxos. Azon az egéfz 
úton, mellyen Neu-Jorkból Filadelfiába 
mégyen az út, egy gyalog ember fe ta
lálkozott elonkbe. Kevés embert láttunk 
ugyan, de az vagy ló-báton, vagy kotsin 
volt. Amerikában közönségefen, ha tsak 
nem éppen ügye-fogyott, fenki fém jár 
gyalog. Filqdelfia. Ez leg-nevezetesb vá
ró fa az éjfzaki Amerikának. Még nem ol- 
lyán ugyan, a’mi-néma lehetne; de méltó 
fzemlélésre. Ama’ hires Penn Villiám azt 
1632-ben kezdé épitteni, és már azólta ’s, 
jobbára két fel-rétü ház benne négy ezer 
hat f?áz. Az építőjének első igyekezete 
ugyan az volt, hogy fe világi feje, fe ka
tonája, fe Papja,fe különös emberhez tar-. 
tozandó jófzága, sőt, mondják, hogy or-
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vofa fe légyen. De azután ezen fzándék 
meg - változott. Eleinten ugyan K vakke- 
rek lakták jobbára; de már moft tele va* 
gyón fok fele köiömböző vallásiakkal. A’ 
Kvakkerek az ö valláfok fzerént olly ru
hát vifeínek fellöl, mellyen fe gomb Hin
tsen, fe rántz: a’ réfzegíttő ital tilos, tilos 
a tántz, és a’ játék. Dolgofok. Azomban 
változáft vezettek már az ö különös val- 
láfokba. El-hadják azt a’ fzokáfí-is , melly 
fzerént a’ Tudományokat kevésre betsül- 
lötték. A’ T e , T u , még mofi-is meg-va- 
gyon nálak. Nem tartyák fzabadnak a’ 
hadat; némellyek még-is; de egyebektől 
ki - rekefztettek , hadakozó Qvakker ne- 
vüek. Fechtende Qväker. Igen hihető (úgy
mond Schöpf) hogy a’ Qvakker vallás 
idővel el-mulik, vagy igen meg-változik ; 
valamint már-is Angliában ezen változás
nak nagy láttattya vagyon. Penfilvánia, 
és következendo-képpen Filadelfia min
den vallásnak nyugodalmas féfzke; van
nak ott minden vallás nélkül élök-is. Tsak 
egy’ Ifient vallyon, tifztségre juthat. Va
gyon ott a’többi vallásu Templomok-közt 
Romai Kátholikus Kápolna kettő; mel- 
lyekben Iíteni Szolgálatot téfzen Irlándiai 
egy néhai Jefuita, és egy német lelki atya. 
A’ Kátholikufok fzáma ezerre mondatik. 
Vagyon zsidó Iskola, vagyon Tudomá
nyok mindensége. A ’ Németség talán har
mada egéfz Penfilvániának, munkás, ta
karékos nép; meg-marad a’ hazájából ho-



zott fzokási mellett. Igen fokán, a’ kik 
oda érkezvén, fzegények voltak, meg
gazdagodtak: mert itt a’ dolgos fzegény 
elég alkalmatofságat talál a1 nyereségre. 
Igen kevés a' Lelki atya egéfz Ameriká
ban. — A’ vásár Filadelfiában hét fzámra 
kettő ; ’s oda a’ falukról mindenféle ele
del bőven hordatik ; még kíiiömbféle mar
ha, és vad hus-is. Filadelfiánál vagyon 
ezen Grfzágnak egyedül egy tengeri ki
kötő révje. Filadelfia búzát küld Spanyol, 
és Fortugall orfzágba; Angliába pedig va- 
fat, bort, béliéit ’s a’ t. a’ félit. German
t o w n közel efik Filadelfiához: magában 
két, három Angliai mértföldnyi hofzfzat 
foglal. Ott a’ házak köböl állanak; egy- 
gyik a’ másiktól annyira vagyon, a’ men
nyire fzükséges, hogy a’ gazda az ő föld
jeit, kertét, és egyéb majorságit a’ háza 
megett ki-terjefztheífe. Ez Német fzállás, 
és Winheimi Páfztorinus Dánieltől ültet- 
tetett. 1685. Szántó-vető, takáts-emberek 
a’ lakofok; harisnyát fokát fzövnek; de 
az az egéfz Tartománynak nem elegendő. 
Nintsen-is Amerikának annyi gyapja,hogy 
abból lakosinak tsak egy pár harisnyáEis 
kéfzíthefsen----Bethlehem a’ Morvái Atya
fiaknak új lakok. Azt 1740-ben Szintzendorf 
maga válafztotta, ’s az Indufoktól meg
vette.- Fel-ásatott Bethlehem táján 15, vagy 
20 lábnyi mélységről egy vas-fzeg, melly 
kis újnyi vafiagságu, ’s három hüvelykni 
hoífzaságú volt. Fel-áfatott, mondják,
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azon helységnél defzka-is, 36 lábnyiról. 
Filadelfiában négy lábnyi mélységről egy 
Jiúlts, máfutt egy kalapáts. Ezekből azt 
Jfajdíttyák , hogy Kolumbus ideje előtt,ré- 
genten Európai hajok vetődtek azon he- 
Jyekre,’s azoknak gazdáji vifzfza nem tér
hetvén , 0« ölettek-meg; vagy egyébként 
ottan haltak. Ezeket Schöpf) Azomban, 
úgymond a’ képes Geográfiának írója, p. 
1136. Az a’ ritkasága l*enfilvániának, hogy 
egynéhány efztendök előtt; emberi otrom
ba nagy tsontok vetettek-fel a’ föld-alól; 
a’ többi-közt egy ember fog, melly mint
egy két fontot ütött). Folytafsuk Schöpf 
D ávid tudósíttásit. A’ Jefuiták , és más Is
tenes emberek Kanadában , és Floridában 
a’ Kerefzténységre fokakat térítettek az 
Indufok közzül. De nem-is lehet, úgy
mond, őket egyébként könnyen meg-hó- 
díttani, hanem az Evangyeliom által. p. 
38,3- Bizonyos tekenyös-béka nemet em
leget, mellynek melly -tsontya nem áll 
tellyes lápitzkából, hanem Kerefztmódra 
terjedő fzéles tsont-inbol. Igen hofzfzu a’ 
farka: ha valamit nyújtafz néki,hátulsó 
két lábára fel-áll. (Teftudo ferpentina L. 
vei teftudo ferox.) Említti* Schöpf, hogy 
az éjfzaki Amerikának némelly helyén 
találkoztak olly Indufok, kik Olafz ,vagy 
is inkáb' ó Britti nyelvvel éltek; tudtak- 
is valamit a’ Bibliából másutt, hogy Fe- 
nitziai írás, vágy  pontzolás jőve fzem- 
elejbe.. ’$ a’ t. De ezeket az író kétsége-

15*
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fékké tefzi. — Baltimore egy az egéfz 
Amerikának leg-nagyob’ városi-közül A* 
jól épült ház benne két ezer; lakosa 15 
ezernyi. A’ B altimor família Ura volt 
egéfz Márilándnak, ’s holott Romai Ká- 
tholikus volt, azért a’ Kátholikusok fok
kal többen valának, mint egyebek, ’s úgy 
vannak mint három az egyhez. Angliából, 
3l Kathoiíkulok, mikor üldözéft izenved- 
tek, fokán Manlándba futamodtak. A’Je* 
fuiták fok fzep jófzággal bírtak ezen Tar* 
tományban, ’s noha maga a’ fzerzet ei- 
oltatott, mindazáltal ezen Szerzetnek Pap* 
jei az ö jófzágaik birtokában vannak. Bál' 
timóron-kévül vagyon egy dombon egy 
R omai Kátholikus Templom: láthatni más 
két Templomot-is; de fél düledéküek. 
Efrata vagy Dunkadrton közép fzerü fa
lu. Három fzegü a’ láttattya, mellynek 
közepén gyümöltsös Kert vagyon. A’ ke- 
ríttéfe egyik-felöl a’ folyó viz, másik-fe- 
löl a’ gyümöltsös töltés, ’s a’ t. Virgi
nia más darab Tartománnyal az egyesült 
Tartományok-közt leg-nagyob’. 72 benne 
a’ Grófság. Vármegye.

<— A’ Törvény tévő Virginiai Orfzá- 
gos hatalom, egy Senátusból, és a’ Dele- 
gátufok’ házából áll. Ezt Gyűlésnek , As- 
samblynak hivják. A’ végbe-vévő hata* 
lom a’Gubernátoré, és a’ Tanátsbéli Tifz- 
teké. Az Affamblyban járni, kelni, ki-’s 
be sétálni fzokás. „ Eine Verfammlung 
von Männern , welche die ernítlicke und
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wichtige Abficht Gefetze zu machen Zum 
Entzweck hat, foilte doch ein gewifles 
Decorum beobachten ; aber Ungebunden
heit herrfcht auch hier, Az afTambly, 
avagy a’ Gyűlés Tagjainak mindennapi fi- 
zetéíek i8 Schiling, Virginiai fzám-fzerént, 
vagy három Spanyol Dollár (E gy Dollár 
=  2 2/5 Rhen. forint ) A' Gyűlés tagja 175. 
El-tart 4 vagy ó hétig. Valamint pedig más 
nyilván-vaió, ’s titkosb gyüléfekben van- 

7 nak emberek, kik a’ fzót vezetik, fzintúgy 
vannak itt-is fzó-mondók. A’ fzó mondó az 
úgy, vagy nem fzámát öfzve-fzedi. Ha a’ 
fzámatfüllel nem értheti, külön-állíttatnak 
a’ nem, és az úgy-hangzók. Ezen Tarto
mánynak, és más egyebeknek-is a’ Vezé- 
reltetéfe gyarló, és nem igér állandó he
lyes voltot a’ belső Zurvavar, és békéte- 
lenség-ellen. T. 2. p. 89- Nagy a“ nyomta
tás’ fzabadsága, prefsfreyheit. De az In- 
dependentzia-elíen nem volt fzabad Írni a’ 
Revolutzió-elején. A’ Religio álíapottya 
Virginiában gyarló. Kevés ílly nagy Tar
tományra nézve az líteni fzolgálathoz tar
tozandó Egyház, vagy Templom. Az An
gliai Vallás ott néha mintegy uralkodó 
volt; mólt már ollyan, mint a’ többi. —. 
A’ Vendég fogadóban kettő föld-fzint, ’s 
kettő a’ padláfon-is a’ fzoba. Olt a’ lárma
közt kell éjjel nappal akár-mi rendű utazó
nak fzenvedni; 's éjjel kivált igen nagy 
tárfaság-között nyugodni. — Az író a’ 
Virginiai boldogságát mód-néJkíil ditséri;
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’s hozzá képeit akár melly Európai Tar- 
tományt-is betsteíenítt; morogva, ’s nem 
betsületes módofsággai. — Nordkároliná- 
ban már alig lát az ember pengő-pénzt; 
nem, mintha nem volna; hanem azért: 
mert fok az új papiros pénz ; ’s attól irtóz
ván az emberek, ei-rejtik az ö kemény- 
pénzeket; a’ papiros pénzen pedig továb* 
adnak, attól tártván, ne, hogy'érdemek 
aláb’ fzállyon, mint az előbbieknek ; fél
nek a’ papiros vékonyságától-is. — Azu
tán a"Nigerek (fekete rab-fzolgák) adáfá- 
ról , vevéséröl, tartásáról belzéll. Nord 
Károlinában egy oily fekete be-fzerez az 
Urának 30 fontnyit; az az , igo Rhénes fo
rintot. Másutt másképp. A’jó Urak ruház
zák őket* Mikor el-adatnak, reményked
nek ; hogy adafsék-el velek íiok-is. De 
fokfzor el-ízakafztatik gyermekétől, fele
ségétől. Botránkoztató a’ fekete afzfzo- 
nyok’ el-adáfakor a’ befzéd. A’ Quakke- 
rek azon voltak, hogy minden Fekete fza- 
badúllyon-fei. Egy gazdag öreg Quakker 
Virginiai Richmondban fel-fzabadíttámin
den feketéjit olly fzövetséggel, hogy nála 
maradjanak, ’s betsületes nap-fzámi fize
tésért fzolgállyanak azután-is néki. Mind 
meg-igérték: a’ mit kért. De a’ fel-fzaba- 
dulás-után majd mind el-hagyták. — Mint
hogy a’ fiatal Negerek rofzfzúl neveltet
nek , hajlandók a’ reítségre, lopásra, hi
tetlenségre; ’s ezek a’ rabfzolgálatnak kö- 
vetkezéfei. — A’ hazájából erofzakkal
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Amerikába vitetett Fekete, vagy Mórj 
miért dolgozna buzgón ? hogy véres veré- 
tékének más vegye nyugodalmas hafznát, 
az igen fzük tartás-alatt. — A ’ Mór, akár 
hol érheti, még a’ fzörnyii melegben-is tü
zetrak, leg-alab’, hogy nézheííé; annak 
igen őröl. Elég vad fzőílö vagyon Nord 
Amerikában: de a’ fzöllö nem míveltetik 
Európai bort ifzik jobbára a’ ki-ifzik. Hel- 
lyel-közzel vagyon még-is egynéhány fzol- 
lös hely. A’ halak az efztendőnek némelly 
réfzeiben egéfségtelen étket adnak; fökép’ 
a’ májokból, az ártalmas növötények-miatt- 
é , mellyekben efznek, a’ rezes viz tselek- 
fzi-e , nem e ! nintsen ki-végezve. —- Char- 
Léfioti. Amerikának városi-közt a’ leg-fzeb- 
bekhez tartozandó. Filadelfiát ki-vévén, 
egyiknél fém aláb’-való. Szépek a’ házai 
de jobbára fából. — A’ Gyűlésbe fzabad 
bé-lépni minden vigyázó embernek. Olly 
forma itt-is a’ vezérlés módja, mint másutt; 
kevés változásai. A’ végbe-vévő hatalom 
a’ Gubernátoré, ’s Tánáts-bélleké, kiknek 
Hadnagyok vagyon. — A’ Törvény-tevö 
hatalom a1 Senátusé, és a’ Reprefentáns 
házé. A’ Gubernátor, ’s anliak Hadnagya 
öllyas válafztatik , a’ki a’ Tartományban 
már tiz efztendeig lakott; a’ Tanáísbéliek 
ötig: mindeniknek vagyonnya légyen leg- 
aláb’ tízezer fontni. A’ Senator birjon leg- 
áláb két ezer fontaival. Ezen Amerikai ré- 
ízek gyűlölik a’ Nemefséget; ’s a’ í. Meg 
nem elégedő Offitzérek, hadi Tifztek,

moll
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mok fokán vannak ottan. A ’ háború vége- 
után elengendő képpen ki nem fizettettek, 
forfokhoz képek nem élhetnek. A’ Kato
na-élettől irtózik a’nép. — A’KatonaTifz- 
tek Cineinnátus nevű, és rendű tárfaságba 
állottak; de minthogy nemes elsőségre, 
’s vér fzerént-való örökségre-is tzélyozott 
ez a’ Tárfaság, az egyesült várofoknak 
nem tettfzett, meg-változott. ’s a’ t. A ’fok 
féle égett bor, pálinka rozólis fzámiálta- 
tik-elé. Rum, A’ Drám, Grógg, Toddi, 
Punch, a Flipp, a Doktor, Egg Dramm: 
Egtoddi. Mellyek nagy rontóji az egéfség- 
nek ; akármint palákoltafsék azzal, hogy 
a’ hideg, meleg, nagy fáradtság meg-ki- 
vánnya. Ezt Orvos Doktor Írja. Charle- 
fionban a* vasárnap inneplése keményen, 
meg-tartatik* Egy bolt fintsen akkor nyit
va; akármiféle játék és mufika fe fzabad 
az nap ; és az Illeni fzolgálat-alatt vigyá
zok, Bakterek, járják-körül a’ várok ; ’s 
ha tsak el-kerülhetetlenűl-való dolga nin- 
tsen a’ járónak, p. o. beteg-látagatás, azt 
valamellyik Templomba igazíttyák, és. 
pénzre büntetik. Nem fzabad a’ feketéket 
ez nap dologra fogni. — A’ nép a’ Nord 
Károlyiak’ ki-költözéfekkel igen meg-fza- 
porodott; ’s azért, Kolumbia nevű új egy 
város építtetett, mellybe már Gyülekezet- 
is rendeltetett. — Sz. Agokon városa a’ 
leg-régiebbek-közé tartozandó, mellyeket 
tudniillik az Ejfzaki Amerikában a’ Spa
nyol épített. Mind a Napnyugati, mind
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a’ Napkeleti Florida 1762-ben a’ Spanyol
tól nagy Británniához jutott. — Ez az író 
sl Spanyol Kátholikus fzokáfok ellensége.

S I E V E R S  J A K A B ,  és M Ü L -  
L E N  D O R F :  Az Orofz és Prufzfzus 
Udvarok fzándékinak fegyveres végre-haj- 
tóji Lengyel Orfzágban. „ Az hir Müllen- 
dorfról eddig mind máit monda. Moítfzólly 
Lengyel Orfzág: merre ment,< és hova? 
ki-adá a’Puífzus Udvar ennek okát: Mert 
a’ Frantzia klub, von ott-vá von ott-is új
nótát. Úgymint fzomfzéd magát Őrizni akar
ja; Látván, hogy a’ mirigy a’ Lengyelt 
harapja. Orofz példa-fzerént a’ Katonáival 
Nagy Lengyel Réfzt fogott puskás bajno
kival. Minekutánna mind az Orofz, mind 
a1 Prufzfzus Lengyel Orfzágnak jó nagy 
réfzét el-foglalta volna; a’ Gródnói 68, 
hatvan nyóltzadik Orfzágos ülésben ki-vé- 
geztetett, hogy ismét követek klildeífenek 
az Orofz Minifierhez Sievers Jakabhoz, 
hogy ereífze-el az el-fogatott Lengyel De- 
putátufokat. De Ezek a’ Minikért a’ hofz 
fzas kéréfsel meg nem engefztelhették. ír
tak hozzá utób’-is. Meg-felelt, azt Írván 
viízfza a’ többi-között: hogy az egéfz Len
gyel Nemzettel jót tett, el-fogatván ama’ 
négy Deputátufokat: kiknek, mint veíze- 
delmes embereknek a5 volt a’ Szándékok, 
hogy az új gonofz Pilofzófiának fundamen- 
tomot veífenek , és a’ Hazát új zeneboná
ba keverjék. Meg-bántották azok a’ Király 
fzentelt i^eméllyét, az Orfzág Gyüléfe
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Marfchallyát: az Orfzágba Anárkiát, fe
jetlenséget akartak vezetni; az Ő pártosi- 
val, és ámíttó ékeífen fzólláfok-által : a* 
jó erköltsü nemes ifjúságát az ö vefzedel- 
mes hálójokba tsalni akarák, és az egéfz 
Lengyel nemzetet a’ vefzedelemnek leg- 
méllyeb’ árkába tafzittani: hogy azokkal 
kiket el-ámítottak, az Orfzág omladékán 
tsak magok uralkodjanak. Réfz-fzerént te
hát a’ Lengyel nemzet jáváért, réfz-fze
rént a’ fzomfzéd Hatalmafságok’ bátorsá
gokért, ezeket, kik a’ Király, és Haza
ellen fel-támadtak, ki nem fzabadithatom. 
És miért fzabadíttanám fel okét, kik az 
új Filofzófiának fundamentomi - fzerént* 
azon-kévül-is fzabadok. Ellenben a’ felsé
ges Orfzág Gyüléfe még hat a’ féle Zelán- 
foknak nyelveket fogja zabolára, ha ama’ 
négynek forsára nem akarnak jutni. — 
Grodnó 2ÓSeptemb. 1793-ban, Sievers Ja
kab.

16$

T.
S z .  T A M Á S  Ap. „Hiítor. de A bipo  
ni bus. p-3*9.“ Sz. Tamás Apofiolnak Ame
rikai prédikállását emlegeti „ Arról az 
oda- valók, a’ Spanyolok, és a’ Lufzitá- 
nufok kételkedni fém akarnak. Maga ta- 
pafztalta azt P. Dobritzhoffer, a’ mit má- 
máfodfzor-is emleget: Midőn úgymond,
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a’ Kváráni vad embereket-keresném, a’ 
Mbaivéra erdök-között, a’ Katzik, a’ kire 
találtam, reám mord ábrázattal tekéntvén,

' igy fzóllott hozzám: „ Nekünk Pap nem 
kell. Sz. Tamás, Thomé marangutu már ré
gen meg-járta, és meg-áldotta földünket: 
minden, a1 mire fzükségiínk vagyon, bő
ven terem nálunk. Tsudáltam, hogy  fz. 
Tamás Apóitól nevét a*1 vad ember úgy ki 
tudta mondani. A’ Papot tsak arra-való- 
nak tartyák (az erdeiek) hogy általa a’ 
föld termékennyé vállyék.

T H Á M U S *  Thámus az Echinádák- 
nái ki-ütött hajónak Kormányozója, a’ Pa- 
Jfs nevű fzigetböl, az hajóban lévő tárfai- 
val-együtt ezen fzókat hallá: Midőn a’ 
Pálodefekhez érkezel, hirdesd-ki: hogy a’ 
nagy Pán meg-holt. Szót fogad, ki-hirdeti. 
Erre a’ hirdetésre azonnal fókáknak firán- 
kozáfok hallatott. El-ment ennek a’ hire , ’s 
holott azon az hajón Thámus Olafz Orfzág- 
ba érkezett, hivatáThámuít Tiberius Tsá- 
fzár, és hogy néki az a’ hirdetés párán- 
tsoltatott, meg-bizonyíttá fok tanu-bizony- 
ságok-által; 's hogy fzintén úgy véghez-is 
vitte a’ parantsolatot. — P l u t a r c h , in 
L. Cur oracula defierunt. p. 419.

T A U R U S .  Athénai nagy Böltselke- 
d ő , a’ két ylntónínus T S. idejében. A’ 
Krétai Tartománynak fő Ispánnya ,, Vir 
Cl+Praefes Cretae Provinciáé“ Athéna vá
rosába érkezék .* hogy Taurus Filofofuß
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meg-látagatná. Vele jőve egyetemben 
azon fő Tifztnek attya-is. Taurus ezen lá- 
tagatáskor egyéb’ látagatóit fzinte el-erefzt- 
vén, háló fzobájának küfzöbe-előtt üldögé- 
le; ’s velünk (Aulus Gelliufsal, ’s tárfai
val) befzélgetett. Bé-lépett az említett Tar
tománynak Tifzte, és vele ama’ Tifztnek 
az attya-is. Introivit Provinciáé Prsefes, & 
Pater. Gell. Noct. Attic. L. 2. c. 2. p. 90. 
„ Fel-kele módoífan Taurus, és a’ közös 
üdvözlés-után ismét le-ült. Elé-hozattatott 
egy fzék , melly hamarjában kézhez, ke
rült, ’s míg egyéb’ fzékek elé-kereítettek, 
ez az egy fzék tétetett-elé Kérte Taurus 
a’ fő Ifpány attyát, hogy üllyön-le. A ’ fő 
Úri ember azt feleié: „Sedeat hic potius“ 
Ez üllyön-le inkáb’, ki a’ Romai népnek 
Tifztvifelöje. Erre Taurus : előző itélet- 
nélkül azomban ülly-le T e , míg meg nem 
fontollyuk, illendőbbé, hogy Te ülly-le. 
ki attya vagy, vagy a’ fiad, ki Romai 
Tifzt-viselÖ. Le ült az atya, elé-hozatott 
a’ fzék a' íia fzámára. Befzédet kezd Tau
rus e’ dologról a’ betsületnek, és Tifzt-vi- 
felésnek mélly fontolási-közt. A’ nyilván
való helyeken, úgymond,.a’ Tifztség ki- 
fzolgáltatáfakor, igen-is, hogy az Atyák 
jufsának egy kévésé meg kell fzünni a’ 
Tifztvifelö Fiák’ jelenlételekkor; de a’ 
közönség dolga idejének kivülötte, midőn 
az othon-való állapotra-nézve az emberek 
hol ülnek, hol fétálnak, ’s a’ nyájas ven- 
dégfegkor le-is telepednek , akkor a’ Tifzt-
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viselő fiú, és magányos állapotú atya-közt 
a’ nyilvánságosi betsület elsősége meg- 
fzi'inik;‘,s fel-támad, elé-kerül a’ terméfzet- 
rendü hivatal. E’képp Gellius; vagy Gel- 
liusnál Taurus Filólzofus.

T H E O P H R A S T U S .  Ariíztóteleft 
öregségében kérték a’ Tanítványi: hogy 
maga helyébe állittana-elé valakit, a’ki 
holta-után meíteri hivatallyába következ
ne, ’s a’ kitől ha Ö bé-húnnya izéméit a’ 
tudományok’ tellyefségére vezéreltefsenek 
mellyekben tőle neveltettek. Sok jó tanít
vánnyá volt akkor-is, már élétének hatvan 
kettödik éfztendeje-táján; de leg-föb’ ren
dű e’ kettő vala: Teofráfztus, és Menedé- 
thus. Ezek elmével, és tudománnyal egye
beket fellyül-halladának. Egyik Lesbus 
fzigetéböl, Menedémus pedig Rhodusból 
való volt. Felele Arifztóteles: hogy bé-tel- 
lyesítti akarattyokat, majd, mikor reá ér. 
Azután rövid idö-mulva, midőn a’ kik 
meliert kértek, jelen volnának, mondá 
Arifztóteles; hogy a’ melly borral akkor 
élt, egefségére nemfzolgál, favanyu, ár
talmas; jobbat kellenék külföldről keresni 
Ródusból tudnillik, ’s Lesbus fzigetéböl. 
Kérte-öket: hog}  ̂ hozafsanak mind a’ két 
féliböl; hogy ofztán O avval fog élni , mely
nek nagyob’ hafznát láttya. Fel keresek 
fel-találák, elé-hozták mind a’ két félit. 
Elé-kéri Arifztóteles a’ Ródusit, meg-kós- 
tollya: ’s erős, úgymond, és kellemetes. 
Kér azután Lesbusi bort-is; ’s meg kőitől-
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ván, mondái igen jó mindenik; de édesb 
a’ Lesbusi. Ezen mondás-
után fenki fe kételkedett arról, hogy ren
des fzemérmetefséggel, ezen fzókkai fzán- 
déka-fzerént, utánna következő mefíerre 
mutatott, ’s nem a’ borra. Az Teofrafz- 
tusvala, ki Lesbusi fiú volt, ’s kinek mind 
ny el ve-jár áfa, mind életének tulajdona ne
vezetes édefséggel fzokott járni. „ Is erat 
e Lesbo Theophraítus, fvavitate homo in- 
signi lingvae pariter atque vitae.“ Nem fo
kára, Arifztóteles hólta-után a’ Tanítvá
nyok mind Teofráíztushoz járdogáltak. 
G e l l . L. 13. c.5. p.61.

T H U R Z O  János* Szepesi, Bethlem- 
falvai nemes, Mártonnak fia, bányák 
Ura. O hozta-bé Velentzébol Magyar Or- 
fzágba azt a’ mefierséget, mellyel a’ réztől 
az ezüfiöt és aranyat hamaráb’, ’s tellyes- 
febben el-lehet válafztani. Anonym, de hoc 
Joanne: „ A Venetis Thurzo didiéit con- 
fufa metalla Secernendi artem, quo Regno 
eommodo múlta Attulit Hungáriáé.“.

Hunyadi Jánosnak, Mátyás Király 
Fiának, Liptai Hertzegnekideje-után 1525- 
dikig , a’Thurzo, és Fugger família együtt 
bírta a’ Befztertzebányai rézzel-való ke
reskedőit Mátyás, és Uladifzló Királyok’ 
idejekben, olvafztó kementzék, és verő 
fzerfzámak, mailei, nem voltak a’ Befzter- 
tzeieknél. Azért a’rez-értzes köveket, mi- 
neram cupri, ki kellett az orfzágbol hor
dani, és máfutt olvafztani, réfzre válafz-
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tani. Birt a’ Thurzó, és Fugger família 
Lengyel Orfzágban Krákónál, Erfordban 
Turingia városában , ’s Forum-Juliumban 
Menget nevű műhellyel. Thurzó János, 
minthogy a’ bányai munkához igen tudott 
a’ körmotzi, és annak fzomfzéd bányái
nak Igazgatójává, és Kamara fő Tifztéve 
tétetett, vifelte-is azt a! tifztet Uládifzló K. 
idejében 1499-ben. Annak gondvífeléfe-alatt 
igen virágzott a’ bánya, és pénzverő tu
domány ’s hafzon Magyar Orfzágban : a’ 
bányák, és munkáfok fzáma igen fzaporo- 
dott: az ezüít, és arany pénz mind fziné- 
re, mind belső derékségére nézve job’ Kar
ban volt, hogy fém az-elott. A’ melly be
tűk a’ Magyar ezüít, és arany pénzen lát
tatnak, arra a’ kamarára mutatnak, a’ 
mellyben verettek, ’s a’ kamara Grófnak 
neve első betüjével-is jeleskednek. így  
példának-okáért, midőn Thurzó János volt 

Körmotzi Kamarának fő Igazgatója, a* 
pénz egyik lapján K  betű láttfzatott, a’ ma
likon H  T  Amaz körmötzöt jelent, eme
zek Hans Thur zár a , Thurzó Jánosra mu
tattak. Az Attyok példáját követték a’ 
Fiai. Azért ezen Betűk; K - G T .  — Kör- 
mötz, és Thurzó Ggörgy. K.—A T . =  Kör- 
motz, és Alexius Thurzó. NB. — IT.  =  
Nagy bánya, és Joannes Thurzó. Wagner 

famii. Thurzó Thurzó János Iglón, =  Neu- 
dorfon halt-meg Szepefségben, 1508-ban , és 
Lötsén a’ familiája-közé temettetett. — 
Thurzó Jánosnak egyéb fiai-közt neveze-
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tes Thurzó János, VYátisláviai, avagy Bo
ro fzlói Püfpök ; és Thurzó Stanislaus, Ol- 
mitzi Püfpök. Vagn. Thurzó János Vrátis- 
láviai Dékánból Püspöki Segíttövé lett, 
három efztendö-mulva Püfpökké Borofzló- 
ban. 1515-ben Makfzimilián Ts. meg-enge- 
dé néki, hogy arany pénzt verheilen, mel
lyen egyik felöl Kerefztelő fz. János ábrá- 
zoltafsék-ki, ezen ráiráííal: Makfzimilián 
TS. ajándéka; a’ másik lapon legyenek a’ 
Borofzlói Püfpök’ tzimmeri, mellyek hat 
liliomból állanak, ’s az idö-fzerént-való 
Püfpöknek oda ütött nevéből. 1520-ban 
Niíl’zán holt-meg, életének 56-ban. Tudós 
volt, fzerette a’ tudófokat. és rájok örö
meit metzénáskodott. Meg-vannak Eras- 
musnak hozzá irt egynéhány levelei. Sze
rette a’ vendégeskedéít. A’ Püfpöki jófzá- 
gokon egynéhány épületet rakott. — Thur
zó Stánísláus Romából Olmitzbe érkezvén, 
Uládifzláuít, tulajdon Királlyát illendő tifz- 
telettel köfzönté, és az Olmitzi Püfpöksé- 
get fel-vállalta. Nem tsak a’ Kátholikufok, 
de a’külső vallásúak-is kedvellették tifzta, 
sága, józansága, ájtatófsága betsülletéért. 
1509-ben, Uladifzláus Királyt, 1515-ben 
pedig Sigmondot Lengyel Orfzág Királ- 
lyát, midőn a’ Bétsi Gyűlésre utazna , tu
lajdon Házánál fzép betsüleltel vendégel
te. Seleítádi Rhenánus 1521-ben ezen Sta- 
nislónak mutatá-bé Tertulíiánufi, mellyet 
új gondal nyomtattatott-ki. A** Tseh Or- 
fzági Koronát Stanislaus tette 1522-ben
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Máriának, 2-dik Lajos Magyar Királynak 
hiitvöfe fejére; valamint a’ Mohátsi ve- 
fzély-után 1527-ben Ferdinánd fejére-is, 
és a’ jövendőben Annának, Ferdinánd 
hütvös társának fejére. Meg-holt Olmitzon 
1540-ben. — Nyitrai Püfpök volt Thurzó 
Ferentz-is; de fel-fzentelt Püfpök, vagy 
Pap, úgy tettfzik nem volt; hanem tsak 
négy alsó Rendekre emeltetett. Meg-gyüjt- 
vén magát mind a’ Nyitrai Püspökségnek 
12 efztendeig birt jövedelmiből, mind a1 
Kamara fő Tifztségébol, el-hagyta az Egy
házi hivatalt, meg-házafodott, fok jófzá- 
gokat gyűjtött; a’ mint mondják a1 Kigyó- 
tól meg tsipetvén, halt-meg. V a c n . íam, 
Thur. p. 103.

v. z.
V a V A S S O R. S. I. fzép Könyvet ha
gyott Job Pátriárkának meg - fejtésére ; 
mellyet Duhamel meg-ditsért. Duham. in 
Praefat. ad Job. p. 476. — Meg vannak 
ama’ nagy tudományú Petáviusnak ezen 
Vavafsorhoz irt egynéhány Levelei. Azok
ból ki-tettfzik, mint igyekezett VavaíTor 
sl tudományra, és mi módra kellett igye
kezni néki Petáviusnak érdemes oktatáfa- 
fzerént. Imé azon Leveleknek egynéhány 
réfzei. Petavius Francisco Vavafsori S. I. 
Alemoni, Lutetiae 1628.— Quod libroriim



paucitatem accufas. „Panafzolkodol, hogy 
kevés sl Könyved. ííehéz-is ezen fzüksé- 
get örömeit tűrni. Azomban, valamint 
egyéb alkalmatlan állapot, úgy ez a’ fzük- 
ség-is avval az hafzonnal jár, hogy az 
igyekezetei elevenítti; mellyet jobbára a' 
Könyvek’ fokasága, és külömbfélesége igen 
el-lankafzt. Valamint tudniillik a’ gyomor 
midőn tsak azon egy féle eledellel táplál- 
tátik, tsak annak eméfztésében foglalatos
kodik, és azt könnyebben öfzve főzi; úgy 
a’ Lélek ereje, mellyel a’ külömb, és a’ 
fokféle olvasás fzanafzétt jártattya, egy a- 
zon nemű tárgyon öfzve-fzerkefztetvén, 
magát tellyefséggel ki-adja, ki-fejti, és 
ahoz, a’ mihez így fogott, erofebben ra- 
gafzkodik. En-is igen fokáig voltam olly 
Könyv-béli fzükölködésben, mellytöl meg
feni is váltam, míg Lutetziába nem fza- 
kadtam; de te bírj tsak azért-is nagy Lé
lekkel, és ébregesd elmédet azon Köny
vek olvasásával, a’ mellyek nálad meg van 
nak; de forgasd a’Régieket leg-főképpen. 
A ’ kik elejinten fok féle Könyvekkel bő
velkednek, a’ hajdanyi Könyvekre una
lommal vetnek ízemet; midőn külömbféle 
új nyomtatványokon legelik üzemeiket A’ 
Tanulásnak ezen vefzedelmes módját ke
rüld kérlek, és foha-fe kövesd, „quod capi- 
tale ítudendi genus cave unqvam imiteris.cí 
Nintsen bizonyofsab’ dögé a’tudománynak, 
mint, mikor ezen az Inafságon kezdi k,Enaz 
én tehetségemet, ha azt valamiben tu lajdon-
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fzámodra fzükségesnek véled lenni moít-is 
úgymint az előtt, ajánlom. De úgy, hogy 
igen ne fürgefs; fém ne parantsold, hogy 
mihelyeít levelet irfz hozzám, azonnal a’ 
feleletet, költsön adott pénz módjára, meg 
adjam. — Petáviusnak más egy Levele 
fzint azon VávaJJzorhoz így fzóll: Az Ekle- 
fjáítes (Prédikátor) Könyvének két első 
fejezetit, egyéb’ dolgaim-közt, a’ mint tu
dod, hogy ízokáfom, ’s a’ mint a’ Zsoltá
rok eránt tselekedtem , Görög verfekbe 
foglalám. Ezen fejezetek első réfzét a’ te 
kedvedért le-irtam; mind azért, hogy fzok- 
jál minden alá.valóságoknak meg-vetéfek- 
hez , mind pedig a’ végre, hogy a’ Görög 
fzóllás, irás izét, mellyet a’ nyelvedre 
hintettem, tellyefséggel el-ne erefzd. — Is
mét új Levéllel így ébrefzti: Ha vagyon 
előtted tanátsomnak betsüllete , tanúláfod 
valamelly réfzét fzánd a’ Zsidó nyelvre: 
hogy a’ fz. írásról-való befzédekhez annál 
bátrabban, és kéfzületefsebben láthafs. Va
lóban hafzna léfzen foglalatofságodnak, ha, 
míg erőd, egéfséged, időd fzolgál, .ezen 
dolgot űzöd. Én magamat, ha valamit te
hetek (tehetek pedig a’ Zsidó nyelvre néz
ve, valamit; tellyeíséggel kötelefségem- 
fzerént, néked bémutatom. — — Meg- 
meg azon Vávaífzorhoz Petávius. — Na
gyon örülök azon, hogy job’ útra tértél, s 
magadat a’ Poétákhoz illendő tanulóitól, 
mint a’ féle gyermeket mulatságoktól, az 
izmofsab', és a’ koros emberekhez illendő
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tudomány iizésre által-adtad. Mert, a' mi 
az én töttömet illeti, mellyet fzememre 
vettfz, elofzör, ki-kínfzerített téged arra, 
hogy az én példám-fzerént tulajdon károd
dal vétkezzél? Azután láthattfza, hogy 
külömbözik az én ügyem a’ tiedtől. Meg- 
irám már hozzád, (ep. 31.) azon költő ren
dű tanuláshoz mikép’ láfsak. Én az illyen 
munkára valami jóra-való időt nemfordít- 
tok; hanem jővén, menvén fel ’s alá jár- 
dogálván a’ várofon, a’ ház-körül, vatso- 
ra-közben, éjjel, az órák’ hulladék pertze: 
néfei-alatt, futó félben , fzoktam az illye- 
nekröi elmélkedni. Ha te-is igy láttfz e’ 
dologhoz * már egy fzót fe fzóllok; de ha 
más külömben , és ama’ fzokáfod-fzerént, 
mellyet én fzemléltem, azt én feddésre 
méltónak Ítélem lenni. Vagyon, miben 
hafznofsabban toltsed az idődet. Hozzád 
illő, ’s tulajdon gyönyörű kötelefséged a’ 
íz. írásnak fejtéfe ; melly ama’ puhaságot, 
hogy rólad el-verje, méltó dolog. Azt a’ 
puhaságot a’ Görögök nek , a’ deá
kok málátziának hívják, (ó! vajmi vefze- 
delmes az ollyan tengeri fzellö-tsendefedés, 
melly ben a’gállya fém ide, fém oda nem 
indúlhat.)

W E I D N E R  PÁL.  Nevezetes Or
vos. Ezt Schwendihez , Magyar Orfzágban 
a1 Török-ellen nevezetes Vezérhez, terhes 
nyavalyájában a’ Tsáfzár küldötte. B 1- 
z a r r u s  de Bello Pannonico. p. 29. Zsi
dóból már az e lőtt'Weidner Pál Orvos,
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Keréfztyénné lett. Caefar (ad Schwendium) 
mißt Paulum Weidenerum, rei medicaepe- 
ritifsimum, qui fe jam dudum a’ Judaica 
fuperititione ad Chrilti fidem converferat. 
Meg vagyon Weidener Pálnak illy hom
lok iráfu könyve: „ Loca praecipua fidei 
Chriítianae collecta & explicata a’ Paulo 
Weidnero, Philos. & Medicináé Doctore, 
ex Judaismo ad Chriíti Fidem converfo. 
Viennae Aufir. 1559. Veidner Pálnak a’ 
Zsidóságból meg-tért Orvosnak , a’ Kerefz- 
tyén Hitnek a’ fz. írás-béli bizonyságiról 
irt Könyve. Első Ferdinand Tsáfzárnak 
mutattatott-bé. Weidner Pál, a’ mint az 
említett Könyvnek ElÖl-járó befzédében 
írja, Utinumból Olafz városból hivatott 
Kárinthiába, az Orvos meíterség iizésre. 
Ottan, úgymond maga magáról, betsüle- 
tes fizetéfem járt az Orfzágnak fő embe
ritől, kiknek hat eíztendeig fzolgállam; 
végezetre az Iítennek kegyes jelentéséből, 
eízembe jutott, hogy meg-visgálnám, mei- 
lyik Vallás igaz a’ világon. Az ó Teíta- 
mentomot egybe-vetettem az újjal, taná- 
tsui hívtam a’ Kháldéai, a’ Thalmud , a’ 
Kabalabéli Iráfokat, fejtegetéfeket; és így 
Ifienemnek kegyelméből majd mindennap 
jobban - nyiltanak fzemeim; úgy , ' hogy 
látnám már nem fetéteíTen a’ Kerefztyén 
vallásnak igaz valóságát. Sokáig tartott 
a’ fontoláfom, végtére meg-vetvén minden 
vefzedelmeket, nem gondolván teítvér 
ötséimmel, húgaimmal, ízülöimmel, ro-
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kony«ágimmal, Pánnóniai Betsbe-mentem 
feleségemmel , és négy magzatimmal- 
együtt. Ottan a’ Kerefztyén Hitet minde
nek láttára vallottam, és meg-kerefztei- 
tettem feleségemmel, és négy magzatim- 
mal-együtt; a’ fő TifztelendÖ Gurki Her- 
tzegPüfpök-általfz. litván’ Templomában; 
egynéhány ezer ember’ jelenlétében, fz. 
Háromság-után-való tizenegyedik vasárna
pon ; 1558-ban. Követvén tehát fz. Pálnak 
a’Romaiakhoz irt Levele 10-dik Réfzének 
taníttását, tehetségem - fzerént a’ Kerefz
tyén vallásnak meg-bizonyíttására ki aka- 
rám ezen Könyvetskét adni, melly vallás- 
tételem-gyanánt fzolgállyon. Bizonyságul 
hivom a’ fz. Háromságát, hogy nem más 
okra nézve vettem magamat a’ Kerefztyén 
valláshoz, hanem azért, mert azt igaz
nak ísmértem a’ Próféták, és a’ leg-régieb’ 
írók’ bizonyságokból. Abból a’ meg-térés- 
bol femmi hafznot fe vettem; ki-vévén az 
apró, és tsekély érdemű ajándékotskákat, 
mellyeket, a’ régi fzokás-fzerént, Kisde- 
dimnek a’ Kerefzt-Atyák ajándékozónak 
vala. Károm ellenben nagy volt: mert 
el-hagyám nem tsak atyai örökségemet, 
hanem azokat-is, a’ miket a’ feleségem at- 
tyától reménylettem. Ezek után elé-fzám- 
lállya Weidner Pál azokat a’ bizonyságo
kat, melly ekre a’ fz. írásban talált-

Z S I D Ó  régi fö Papok. Noha a’ Zsi
dó Királyoknak fejek kenetett-meg, kör- 
nyftl-vezetyén azon a’ Kenőt’ nyomdokát
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Korona formára; a’Zsidó fő Papoknak az 
olaj a’ fejekre öntetett ugyan; de a’Kenés 
a’ fzömöídökök közép heiyén vitetett-vég- 
be. Azon a’ közép helyetskén kerefztets- 
ke vonatott a’ kenettel. Majmonid. apud 
Maré.

I. T O L D A L É K .

J P . S Á L I S Ignátzról. A ’ mit a’ Be- 
nyovfzky Gróf életéröl Írott Könyvből a’ 
M. K-ház V-dik fzakafzfzának ILdik Tol
dalékjában nem említettem, p.327. itten 
Gróf Gvadányi Benyovfzkiából ki-tefzem, 
p. 384- Egyez amannak tudósittásával, 

Japoniát, Xicócót, Takesina Szige
tét, el-hagyván Benyovfzky Gróf, míg 
Formósa tájára nem ért, midőn Uzmeli- 
gon fzigetébe verdödött. — p.384,

— Két fziget lakofsa itten a’ Grófhoz jött, 
Egy hagyíttásnyira állott tülök más öt. 

Egy papiroít adtak ezek a" kezébe,
A ’ Gróf ezt tsudálta, és jött nagy ked

vébe.
Mivel deák betűk voltak arra írva,

Majd hogy örömébe nem fakadóit firva. 
Pater S al is  Ignátz volt, ki eztet irta, 

Portugálliából-való Jesovita. 
Mifizionárius volt, jött ez Orfzágba, 

Térítteni a’ kik éltek itt vakságba.
Lé-irta
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Le-irta 6 itten, hogy mint fáradozott, 
Anyafzentegyházban hány lelkeket ho

zott.
Két fzáz hufzon hatot első efztendöbe; 

Egynéhány ezreket a’ többi időbe.
Az igaz Romai Katholika hitbe.

Szent Kerefzt-víz által tsak ö maga vitt- 
be.

Meg-tsókolta a’ Gróf előttök az írást,
Es vifzfza-is adta nékiek mindjáráft.

Igen tettfzett nékik,hogy azt úgy tifztelte, 
El-mentek: a Grófot minnyája ked

velte.
Más nap három fzázan jöttek fegyveret

len ,
A’ Gróf sátorához mentek egyeneífen*

Két elöjárójok méllyen meg-hajtották 
Magokat, ’s kezeket a’ Grófnak nyúj

tották.
Erre fz. kerefztet magokra vetettek, 

Minnyájan olvasót kezeikbe vettek*
Négyen egy fzőnyegen Breviáriumot 

Hoztak: tettek ezek nagy^komplemen- 
tumot. _

A’ Grófnak, és aztat kezébe nyújtották, 
Mert nagy ereklyének ok aztat tartot

ták.
Míg életbe vala, Páter Sálisé volt,

Kezeknél maradott, hogy ez Atya meg
holt.

A’ Gróf is zsebébe’ olvasót kerefett,
Nem talált: hogy ufzott a’ tengerbe 

efett.

E M B E R EK R ŐL *
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A’ helyett kezébe vett egy fefzületet t 
• Látván ezek aztat, olly nagy tifzteletet 
Tettek, hogy itt térdre le-efett minnyája , 

E ztet; Hisás Krißos\ kiáltotta fzája.
A ’ kerefztet a7 Gróf tétette helyére,

A’ két fövebbeknek adta értésére :
.Hogy nintsen ízállása niég az ö népének, 

És ollyan fém volna, mellyböl élhet
nének.

Valamit a’ Gróf kért, ezek mindent hoz 
tak ,

A’ mi tsak tölök telt, ok ajándékoztak. 
Mivel befzédjeket fenki fém éltette,

Egy illy fzó t, más meg mák papirosra 
tette.

Egy kis Grámmatikát hamar-isformáltak, 
Napról napra velek jobban difcuráltak. 

JVIás nap egy fő Ur jött látagatására,
A’ Grófnak, ’s hajója meg-visgálására. 

Ég fzin felyem kita volt az öltözettye, 
Fekete Atláfzból pedig övedzettye: 

Sárga kamukából köpönyeg a’ vállán 
Függött; fa pantófli vala a’ két lábán.

D e veres átlafzfzal volt ez bé borítva, 
Tsufos felyem fapka fejébe fzorítva. 

Kezet fogott vele, nagy fö meg-hajtáíi 
tett,

Szintúgy mint a’ többi kerefztett-is vetett. 
K  Grámmatikába fel-jegyzett fzavakkal 

Köfzöntötte a’ Gróf, de efett hibákkal. 
Mert nevetett: kezdett Portugállus nyel

ven
Cefzélleni, a’ Gróf tsudálkozott mel

lyen.
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Mondotta : Tunkinba jött ő e’ világra, 
Páter Sális hozta öt’ ezen orfzágra: 

Halála-után lett itten Fejedelem,
Hogy iUy nagy Úrrá lett, líteni kegyelem. 

Felette ciitsérte a’ nép1 fzelédségét,
És ezen fzigetnek nagy termékenységét.

II. T O L D A L É K .

S ü v a r o v . Birodalmi Gróf, és Orofz 
Ezres Hadnagy Generál Lieutenant. Szü
letett orofz, élemetes, kisded termetű, 
alatson eredetű. Az Auítriai és Orofz első 
két hadakozáskor a1 Török ellen Suvarov 
vezérletté azt a’ vitéz ofztályt, melly a' 
közös hadi dologra állíttatott Koburg Her- 
tzeg ’s fő vezér-alatt Moldovában, és Ha- 
vafalföldön. Suvarovról, ki fok jeles üt
közetekben diadalmafsan ki-mutatta bá
torságát , és nagy bajnokhoz illendő tulaj- 

/ donit, tudva vagyon, hogy merő érdemi 
által jutott a’ leg-alsób1 rendről a’ fő mél
tóságira. Tsendessége tsudáltatik minde
nektől. ( melly tulajdonságot a’ Németek 
görögül phlegmának neveznek) Mert mi
dőn az ő nagy ofztállyával, a’ Foksányi 
ütközet-elott, Koburg Hertzeghez kell va- 
la néki egyesülni, odavaló utazásakor, ’s 
’s már tsak nem az ellenség’ fzeme láttára, 
egy útmellyéki tó-mellett meg-állította fé
regét, azzal négy fzegii állapodéit (karrét) 
formáltatott a’ tónak körülötte; maga pe-

M 2
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dig le-fzállott a’ lóról, le-vetközött, ’s a4" 
tóvizben majd egy óránál tovább fördött. 
A ’ fór-pofztyai, előre küldött vigyázó ka- 
tonáji már az ellenséggel kézre keltek; az 
ágyúk-is meg-fzóilamiottak. Akkor hagyá 
el a’ tót, és a’ fördélt: fel-öltözött, és az 
ö féregének ezen fzókkal adta-ki az pa- 
rantsolatot az útfolytatásra: „Mólt Ilién 
fegítségével az ellenségre marfehérozunk , 
az ellenséget meg-támadjuk , és meg-ver- 
jük. “ — A’ Mártinyeíti nevezetes ütkö
zetkor monda Koburg Hertzeg, a’ hartzo- 
lás alatt, Suvarovhoz : Nézze tsak Suva- 
rov, Kegyelmed, mi nagy a’ Török So
kasága ellenünk. Felele Suvarov: „.fzint 
az a’ derék állapot: mert mennél töb’ a’ 
Török , annál nagyob közte a’keveredés; 
’s annál jobban vághat közikbe az ember. 
Azomban, még íintsenek annyan, hogy 
a’ napot felöttünk el-homályosíttsák. Ezen 
ütközet után Suvarovot Ií-dik Jófef Tsá- 
fzár (hozzá kedveskedő egy levelet írván) 
a’ Birodalmi Grófságra emelé, és egytsil- 
lámló ( brilliántos) burnóttartóval, ’s azon 
lévő tulajdon képével meg-ajándékozta.— 
Az egéfz háborúkor Suvarov, noha nagy 
a’ jövedelme, közönséges afztallal élt. 
Leg-kedvesb itala az égett bor. A’ Tsá- 
fzérné, holott nagy érdemiért, és különös 
fzofgálattyáért igen kedveik, reá parantsolt 
egykor, midőn Péterváratt volna, hogy 
látagafFa-meg az udvari tántzot. Midőn a’ 
Tsáfzárné vele nagy íe-erefzkedéfíel tár- 
falkodna, ’s az udvari Inas, kiilömbféle
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frifsíttő tsemegékkel kívánna kedvesked
ni , Suvarov égett bort kért. Nevetett a* 
nem várt kérésre a’ Tsáfzárné; ’s mondá: 
ha nem fzégyenli-é, olly fok fzépek kö
zött, a’pálinka bűzét érefzteni ? egyetem
ben más betsületes italokkal kínálta. Az 
illy kedveskedő fartatás után; no nekem 
tehát, úgymond: puntsot, és tsokoladét. 
Ezt még eddig foha fém kóítolta. — Fel
öntvén a’ kákáó levét, a’ tséfze - mellett 
álló pohárviznek más hafznát nem. tudta 
venni, hanem , hogy ne büzüllyön , a’ fzá- 
ját öblitgeté vele. Vette éfzre a’ Tsáfzár
né, ’s reá hagyta, had’ tselekedjen a’ mit 
akar; hogy láfsa mi tévő lefzfz az öblítő 
vízzel? Suvarov, kinek az Udvariak fzo- 
káíira nemigen nagy gondja volt, a’ vizet 
a’ palota’ fikjára pökte; ’s nevetett fzives- 
sen ; látván, hogy nevet a’ Tsáfzárné má
tokkal együtt, de nem tudván, miért. — 
Suvarov notelen, és a’fejér fzemélyekkel 
éppen nem barátkozik; — Sanyarú fe- 
nyétékben tartya a’ Katonákat, ’s a’ tifz- 
taság ellen véttoket leg - főképpen meg
bünteti. A’ marfchérozáskor le tett süveg
gel ül a’ lovon; ’s olvasót imádkozik. 
Egyébként noha már harmintz a’ feb raj
ta, egéfséges, jó kedvű. Az utolsó Török 
háborúban, Ild ik  Jófef Tsáfzár idétt, 
Suvarov , Potemkin Hertzegnek, hadi Orofz 
fő Mindenesnek, kevefekhez fzámlálandó 
kedvefe, már neki fzokván mint Potem
kin, a’ gyözödelemnek, elé - jött ezer 
öt fzáz Kozákjaival, és meg-támadott hat

E M B E R E K R Ő L .
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ezer Töröktatárt Kinburnál, — Midőn 
kétfzer dühöfsen tsapna a’ Török az Orofz- 
ra , a Kosákok a’ bátor viadal után vég
tére tsak ugyan el-hagyták a’ tsatahelyt, 
’s vifzfza - futamodtak. Suvarovnak nem 
voit annyi öfztonöző fzava és ereje, hogy 
meg-tartóztaffa őket; ki inkáb’ öfzve-vag- 
daitatni, hogy fém gyozödelem nélkül 
haza térni kívánt. — JMofzfza farkanytu 
közé fogja a’ lovát, Kosákjainak egéfz fe- 
rege elejbe nyargal, le-fzáil a’ paripáról, 
le ül a’ főidre, ’s a’ mint fzanafzétt előtte 
mellette fzaladtanak, öfzve-fzidván őket 
kurjogatva, , ,gyerekek , úgymond , s nem 
a nagy Tsáfzárné katonáji! pfúj ! fzalad- 
tok, engem el-hagytok, és a’ ti nagy Po- 
temkintokat. De imé láfsátok , én itt ülve 
maradok , ’s magamat inkáb darabra ha
gyom vágattatni, hogy fém mint T i , illy  
fzpgyen gyalázattal a’ sátor-várba vifzfza- 
térni.“ Fel-kiáltanak: Katharina, Alex- 
fzievna Potemkin! Suvarov! ’s ezen fzók 
közt a1 Kosákok, mintha egy azon lélek 
öfztönőzte volna őket, meg-fordúltak, Le
ventéjük mellé nyomultak. Suvarov elot- 
tök nyargalván, meg-támadta ismét az el- 
fzéllyedett ellenséget; és két óra még el 
nem folyt, már az ellenség fokakat vefzt- 
vén, ei-kergettetett. Suvarov, a’ gj'özö- 
delmes Kosákokkal, mint fő győző , a’ Sá- 
totvárba vifzíza-utazott. Potemkin betsüle- 
tes egy levéllel meg-ditsérte. — P o t e m 
k in  1743-dikban, 17-dik Aprilisben Vár- 
fchóban, fziiletett, az annya nemes orofz
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famíliából vötte eredetét. Egy ideig Po
temkin egy Moskoviai Kalaítromban éit, 
mint fiatal barát, de az attya holta után 
attól el-butsuzván, *s a’ Tzárné tefiörzö* 
ji közé vetetvén, a’ tudományokban, ’s. 
a’ fő Fejedelem afzfzonynak kegyes ked
vében nevekedvén, hadi, tábori, kiilső- 
belsö Udvari minden rendű fő méltósá
gokra, tifztségekre, jövedelmekre emel
kedett. -— Emlékezetre méltó fok tettei 
után, midőn Jáfzfzi Városától mintegy 26 
verítnyire a’ pufzta ég alatt utazna, ott ér
te a’ halál, Októbernek 16-dik napján 
1791-dik efztendöben. Senki fém fegíthe- 
tett rajta. Mondják ugyan* hogy epés hi
deg lelés volt az halálának oka; de azt 
ki bizonyíthattya-meg? Orlov fz ül etett Her- 
tzeg , volt, a7 kivel az Udvarban az első
ség eránt vetekedett. Bubovot, Suvárovöt, 
kik kedves emberi voltak, mar említtém. 
Holta után, merő pénzben tizenkét rmlüo 
rubellye találtatott, azonkívül temérdek 
fok drága gyöngy, arany, eziiít, ritka áru 
jofzágok, várok , várofok, mellyek majd 
egy kis Orfzággal vetekedtek.

Ili. BŐM  O N T . Beaumonti Kriftóf. 
1703-ban fzületett a’ La Roque-i Várban 
régi Famíliából. Az Egyháziak közé álf- 
ván, Lugdunumi Kánonokká, és Gróffá 
vált. Azután Bájonnei Püfpökké, Viennai 
Érfekké , ’s végtére 1746-ban Párifi Érfek- 
ké válafztatott. A’ mi fzázadunkban kevés 
ollyan Lelki-páfztor találtatik álhatatofsá- 
gára, felebaráti fzeretetére, ájtatöfságára
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nézve, a’ mi némü Bomont vala. K  mi 
idönkbéli Filosófok ellen záfzlót emelt} 
úgymint Rufzízó , Volter, Mármontel, és 
egyebek ellen , *’s álhatatofan védelmezte 
ellenek a’ közönséges kerefztyén Afz. Egy
házat. Az álhatatofság nagy békefséges 
türéíTel járt. Az ellenségi az Udvarnál ül
dözték Ötét; és ez az lítenes Püfpök egy- 
nehányfzor küldetett fzámkivetésbe. De ez 
az üldözés ötét az ö fel-tett fzándékiban 
nem gátolta-meg; inkáb’ Mártírrá kívánt 
válni, hogy fém az igaz vallás’ védelme- 
zésétöl el-állana. 1781-ben 12-dik Detzem- 
berben halfmeg. Három ezer fzegény gyü
lekezett öfzve a’ Palotájához fel-kiáltván: 
a’ mi atyánk, ki minket tartott, meg holt. 
Valóban Bomont tartá-el Őket titkos ala- 
misnával. Szűkén, és pompa nélkül élt. 
Holta után ki-hiresítették, mintha fok adós
ságát hagyott volna; ’s azonnal elé jött 
egy gazdag városi ember, ’s ajánlámagát 
kedves Páfztora védelmezésére, és az 
adófságok’ le-fizetésére. Le-tefzem, úgy
mond, a’ mivel tartozik: mert ha Beau
mont adós, adóiak a’ fzegények, kik a’ 
pénzt tőle vették. De ez a’ jótévö ájtatos 
Páfztor mindent jó rendben hagyott; és 
éppen femmi adófságat fém marafztott. 15- 
dik Lajos Király, noha ötét egynéhány- 
fzor fzám-kivetésbe küldötte , fzeretté. Az 
Angíufok az ö kegyes jóságát tsudálták, 
és Fridrik a’ Prufzfziai Király különös te- 
kéntettel fzóllott gyakran az ő álhatatofsá- 
gáról.
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iVb« cnini doctas fabulas fecuti, nótám fe- 
cimus vobis Domini no fir i Jefu Chri/ii vir- 
tutem & prafentiam : Séd fpeculatores facti 
illius tnagnitiidiitis. Ms'/aXi/ar̂ r&s. I. PETRI  
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A’ hajdani Görög írókból; ’s nevezet- 
fzerént Homerusnak 48 könyveiből, 
kéfziilö Bizonyság.
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M E G - M U T A T T A M  Responforum - n e v ű  
felelő Könyvemben, miket vettek az E- 
gyiptusiak a’ Zsidó Sz. Könyvekből; *s mi
ket hárintottak, vagy költöttek az ö tu
lajdon Királlyaikra. Példának okáért, 
M E N E S , k i, minden régitanubizonyság- 
fzerént Egyiptusnak leg-első Királlyá volt, 
nem egyéb’ , hanem Noé. — B IN O T H -  
R I S , avagy Ben Thare, Tháre-fia; mert 
azEgyiptusiak azt-isKirállyaik-közé fzám- 
lálák, nem más, hanem Abraham. SE- 
S O S T R I S , ama’ nevezetes Királlyok, 
Jákob Pátriárkával egyeztetik. Tefsék az 
említett munkának 3 Könyve’ 4réfzébe te- 
kénteni, és §. ag. pag. 107,

Itten, következés-fzerént, az a’ fel
tett fzándék ; hogy láífuk, mit vettek a’ 
Görögök, vagy a’ Görögök tzimboráfsai, 
’s mit mertek Szintén azon kútból? holott 
az Egyiptusiaktól tanultak a’ Görögök, *s 
azoktól tanulván, meg-tanulhatták azoktól 
a’ vött tudománynak eredetét, ’s forrását- 
is egyetemben ; ha mindenre nézve nem, 
leg-aláb’ fok felire nézve.

Ezen kérdés’ ki-fejezésére, méltó do
log Homérusra fzámat tartani fő gondal:

A  3
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holott annál eléb-való íróra nem mutatnak 
á’ Görögöknek, ’s Romaiaknak Tudóflai. 
Ugyan a’, végre az említett Költőt ismét 
fel-forgattam, ki-bengéztem, ’s az ide tar
tozandó éfzre-vételekrol belőle egynéhány 
árkuk öfzve-irtam; ’s éfzre vett.em a’többi- 
közt, hogy

Akkor irt Homérus,, mikpr az Ißcn 
Fiainak, Ifieni fok Jelenéfeknek, Tsudák- 
nak, Szolimének, Dánnak, nagy hirek, 
nevek, emlékeztetések volt a’ világon. A1 
világ könnyen ismérhette a’ Zsidó Dán 
iiemzetét, mqllynek kereskedését, és Si- 
don Városa-táji Uraságát említti a’ Sz* Írás. 
J U D I C. 5. 17. Dan vacabat navibns. V. 
J U D I C. ig. v. 2. 7* 27. 29. — Akkor irt 
Homérus, mikor roppant várofokkal, 
Templomokkal, meíterségekkel, diadal
mas ütközetekkel, meífzire el-fzaporodott 
Népekkel , Ethiopia, Egyiptus, a’ fzom- 
Jzéd , és határos ncmzetekkel-együtt, Kis 
Afia , Trátzia, minden iiémü Görög, és 
egyéb orfzág jeleskedett.

Akkor irt Homérus, midőn Próféták 
avagy Látók, Jövendölök éltek. Kik Ho
mérus itélete-fzerént jövendőitek. Akkor irt, 
midőn Áldozatok tétettek; hajókon, ke
reskedő , ’s táborozó nép jött-ment, Fenitzi- 
ából, Krétából, és egyéb’ helységekből.

Ezeket meg-fontolván , fzép alkalma- 
tofságunk lejend a’ fel-tett tzéliynak el-éré- 
sére.. — De efziinkben kell azomban tarta
nunk , az Ifién fzavának fejet hajtván ; hogy



7

már Mójfesnek, ’s Israel népének ki-kök 
tözéfek-elött, bálványozás volt Egyiptus- 
ban, azután Mójfesnek távul-létekor sl 
pufztában; egy fzóval, mind Kánán földén, 
mind utóbbi egyéb népeknél. Az Egyk 
ptuíi bálvány Iítenkék, Mójfefiől Egyiptus'" 
utálatofságinak neveztetnek. Abomination 
nes JEgyptiorum. V. E X O D I 8- 26. A’ 
Mójfes idejekori Madiániták bálvánnyá 
volt Fogor. Idolom Phogor. Vide N U M E 
RŐ R. 26. v. 18. &c*, és másutt Molok- 
bálvány. V, L E V IT . 20, 2. A ’ Khána- 
néai föld bálványiról az a’ parantsolat, 
hogy tűzzel emiszteífenek, meg ne kiván- 
nyák az ezüftöt, és aranyt, a’ mellyekből 
tsináltattak D E U X . 7. 25. SculptiLiq eo- 
rum igne combures: non concupifces argentum. 
& aurum , de quibus facta fiin t, neque ajju- 
mes ex eis tibi qiddquam , ne offendas, pro 
pter ea quia abominatio efi Domini Dei tűi. 
A’ nap tifzteletére állított bálványokat, lo
vakat , fzekereket kéföbben említti a’ Sz. 
írás. V. 4. REG . 23. 11̂  A’ Törvénytől 
hamarel-pártolt Zsidók Bálnak, Afztaroth- 
nak, és egyéb idegen líteneknek fzólgál- 
tak, V. J U D ID . 2. v. 11. 12. 14.

fiomérus mindazáltal, hímezett fzók- 
kal (noha Jupitert, ’s a’ Magzatit Iftenek- 
nek dobollya lenni) úgy tettzik fok helyen 
máft ir; ’s máit jelent, és értet, Kedvez 
P L A T O  az ö Tanítványival-együtt e’ 
mondásnak. Sz. A T H Á N Á S I U S  pedig, 
ki a’ Nitzéai első Gyűlésben jelen volt,
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ofztán Alekfzándriai fő Piifpökké válván, 
mind az Hitért fokát te tt, fzenvedett, mind 
hathatós Könyvekkel meg-gazdagíttá az 
Anyafz. Egyházat; elméje pedig, és tu
dománnyá felséges volt, e’ felöl e’ képpen 
ír: E. í. C O N T R A  Gentes orat. pag. i8t 
20. edit. S. Mauri. „ Ha Jupitert, egye- 
„ bekkel-együtt valóságos Iíteneknek tar- 
„ tották volna azok a’ tanúit írók, ’s fo- 
„ képpen a’ Poéták Fejedelme, Homérus, 
„ foha fém hagytak volna Írva felölök a’ 
„ féle tselekedeteket, mellyekböl nem líte- 
„ neknek, hanem oktalan e m b e r e k n e k  lá t -  
„ tatnak lenni. Mert azok a’ tanúit írók 
„ tudták bizonnyára, miféle tselekedetek 
,, illefsék az líteni terméfzetet. A’ tűznek 
„ múnkáját fenki a’ viz tulajdon tseleké- 
„ detének nem fzokta mondani. ’S így 
„ továbbá, Feddi a’ pogányok bálványo- 
„ zását azon okra nézve-is az említett hat- 
„ hatos befzédben : mert azoknál a’ melly 
„ Iítent egyik nép tifztel, annak a’ máfik 
„ hirét fern hallya. Sőt egyik nép a’ má- 
,, fik Ifienét a’ m2gáé-elött áldozatúl bé- 
„ mutattya. Az Egyiptusiak az ökröt tifz 
„ telik; egyebek azt Jupiternek áldozzák. 
,, ’S ugyan ezt olvaílúk az Egyiptusiakról, 
„ kik Homéruít jó idővel meg-halladták “ 

Mindazáltal fzedegethettek a’ Pogá
nyok nem tsak a’ régi IfienfélöktŐl, kéz
ről kézre’ , fzájról fzájra maradott oktatá- 
fokból, hanem a’ Zsidók’ példájokból-is ol- 
lyanokat, a’ mifélieket roífz alkalmazta-



táíTal tulajdon bálvány fzerürrendtartáfaikra 
fordítottak.

A’ Göröjg betűknek mind nevek Zsidó, 
(mert nem más, hanem Aieph: Be:
tíia , nem más, hanem beth: gamma =  ghi- 
m el: delta =  daleth : He =  e : thetta =  
thet: lamda — lamed-’s a’ t )  mind a’ for- 
májok, Főképpen a’ Zsidó betűt viífzálo- 
fan nézvén, egyenlő. — A’ Fenítziusok, 
és Szidóniusok, kiknek hajózáfokat, és 
kereskedéfeket említti Homérus, egyéb 
partéka-közt, hordhattak a’ Görög, és 
egyéb nemzethez, a’ fzomfzéd Zsidó nép
től fok féle Iráfokot-is; és magok a’ Go- 
rögök-is, ha tudtak annyi fzáz hajókan ha
dakat vinni, miért nem egyebet-is, a’ mi 
nem tsak házra, ruhára; hanem tudo- 
mány-nevelésre-is fzolgálhat, mint az írás, 
és fok féle fzerfzám ? Utób’ akárhol fzedte 
Egyiptusban, ’s másutt az ö tudománnyát 
Plató, Attikai Mojfesnek neveztetett; a’ 
mint a’ Régi Jeles Épületek alkalmatossá
gával meg-mutatám. A’ meg - futamodott 
Khánán népe : az ide ’s tóvá hurtéult rab 
Zsidóság mennyit nem közölhetett fok féle 
népekkel? Hogy pedig a’ Régiek, kiket 
Mójfes emleget, írásban , Énekben , példa 
befzédekben, ’s más jegyzéfekben hagy
ták ez előbbi történeket, ki - tettfzik 
tsak abból is, mert Maga-is emlegeti az 
Ißen hadainak könyvét. N U M E R O R . 21. 
14. Vnde dicitur in Libro bellorum D om ini: 
ficut f e c i t  in mari rubro ,ß c  fa c ie t in torrén-
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tibus Arnon. Scopuli torrentium inclinati 
fun t, vt rcquiefcerent in Ar , & recumberent 
infiinibus jyioabitarum. Et IB ID . v. 27. 
Un de dicitur in Proverbio : Venite
in Hefebon, cedißcetur, & coußruatur civitas 
$ehon.

Azomban lépjünk közeleb’ a’ kérdés’ 
ki-végezéséhez; melly abban á ll: vettek-e 
a’ Görögök, és azok Tzimboráífai vala
mit, ’s mit, miket az Ö vallás-béli Rend- 
tartáfokra nézve, a’ Zsidó könyvekből  ̂
példákból, vagy oktatáfokból ? — Hogy 
pedig erre a’ kérdésre Rend-következés- 
fzerént adafsék a’ felelet, láífuk:

I  R É SZ .

A  régi, 's utóbbi tanult embtrek mint gon
dolkodtak, a’ ki-tett kérdés bökkenőjéről.

P L A T Ó  a’ Görög böltselkedőknek 
fejedelmek, ki mind a’ lelket halhatatlan
nak mutattya lenni fok féle okoskodáíival; 
mind holtok-után jutalmat a’ jóknak, bün
tetőit fzab a’ gonoszoknak; Plátó mondom, 
a1 miket a’Költők Jupiterről, ’s más bál
vány fzerüekrol Írogattak, titkos értelemre 
magyarázza; és azokon hol Illeni némelly 
tulajdonságokat ért, hol terméfzeti bizo
nyos állapotot. Fedőn nevii befzédje, a’ 
Lélek halhatatlanságának merő prédikál- 
láfa. (V. Platonis Fhaedonem. edit* Graec.
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Lat. anni 1578- a pag. 78.) A’ Jutalomról 
pedig és a’ büntetésről befzél mind egyé- 
bütt, ’s nevezet-fzerént az említett Fedon- 
ban,mind tellyeíTebben Gorgiás nevű befzé- 
dében. (V . Gorgiam Platonis pag. 312.) 
Az Ifteni tulajdonságokról felségetek a’ fza- 
v a i; noha nem hibák-nélkül-valók. Az 
lííent öröktöl-fogva-valónak, leg-felségesb 
fzépnek, minden lévő okának, mindent 
tudónak tartya lenni. In Timceo. pag. 27. 
In Protagorq. pag. 322. Ezen könyvben 
arra oktat, hogy volt idő, mellyben azok 
az úgy nevezet Illenek (Jupiter, Bakhus , 
Apolló, Minerva, ’s egyebek) meg-való
nak ; noha azokon Illeni tulajdonságokat 
ért; de emberek még nem voltak; hanem 
azoktól teremtettek; úgy, hogy az ember 
Illeni tulajdonságokba réfzesüllyön, 0 fa- 
Spc< 7rof áeíccg iis-jsqciB picipag , pag. 3 2 2 .  JupL 
temek Ztx és gp nevét arra fejti: hogy 
Ifteni hatalom-által élünk* Plato in Craty- 
lo pag. 3 9 6 .  Hogy Sáturnus, vágy  Kóros % 
melly ízo ido-tellyefséget, vagy Satictaß , 
öröklételt, elegedéit jelent, hogy, mon
dom, Kóros, Jupitert, Z ea t, vagy diát 
fzült; az azt jelenti, úgymond Plátó : (ide 
egykis görög tudomány kivántatik) az azt 
tefzi; hogy nem gyermeket fzült, hanem 
fzülé az értelemnek tifzta , és halhatatlan 
állatiját. „ Reverá enim bog nőmén élt 
„ velut oratio quoedam , ita , ut, cum illud 
„ bifariam diítribuerimus, partim una, par- 
„ tim altera illius parte varié utamur* Alii
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„ enim diói, alii Zpya vozant, Quae quidem 
„ nomims partes si in vnum nomen com- 
„ ponantur, Dei naturam significant. Cui 
„ quidem affirmamus, hujusmodi nomen 
„ maximé convenire, quod demonliare 
„ pofsit ipfum eife, qui ipfam exiftendi vim, 
„ rationemque efficiat Nulla enim eft vel 
„ nobis hominibus, vel aliis animantibus 
„ vivendi cauifa alia, quam Princeps ille, 
„ <& Rex omnium rerum. Recte igitur ef- 
„ ficitur, vt Deus eo nomine insigniatur, 
„ quod oftendat Deum ilium elfe, per quem 
,, vita omnibus animantibus conftet. Vnum 
„ liquidem nomen, quemadmodum dixi, 
„ bifariam divifum eft; dice videlicet, & 
„ fyvoc. Hunc cum aliquis audit xpóm, id 
„ eft Saturni efte filium, continuo exifii- 
,, marit, id contumeliofe adverfus ipfum di- 
,, c i; at rationi tarnen id omnino quadrat: 
„ Jovem ilium magnae cujusdam intelligen- 
„ tiae progeniem elfe. KpUa autem voca- 
„ bulum xp°yd xópov, ideft temporis fatieta- 
„ tern ita lignificat, vt non puerum genu- 
„ ilfe, fed intelligentiae fuae puram & im- 
„ mortalem illám fubftantiam produxilfe 
,, cenfendus fit. Plato in Cratylo pag.

396. “ (A ’ Latínufok* vagy talán a’
Xhufztzia Hertruskus Tudófok a’ xpóvogr Sd- 
turnusra deákositották ex Satnr, vagy tatám 
zsidosították ex Satár-ne. De erről másutt) 
A’ mi az IftenekrÖÍ-való fejtegetéft illeti. 
példát ád arról, midőn igy fzóll, in Thecc- 
teto pag. 132. Summits in Tragoedia Ho-
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meriis dicens: „Oceanum Divúm Patrem, 
„ & Thetyn genitricem; omnia dixit ex 
„ fluxu, motuque genita. “

Azomban Plató az Iftenségről fzólván „ 
Arius terméfe-előtt, Ariánus bűzt erefzt; 
a’ mint bővebben láthatni Aieksándriai Sz. 
Tzirillusnál. L. 1. in Julian, p* 52g- A’ 
mit pedig arról jól mondott, azt a1 Sz. 
Hagyományokból, és a’ Sz. írásból vötte, 
’s ugyan azért Attikai Mójfesnek nevezte
tett. A* Kerefztyénségnek első Taníttóji, 
Apoítoli, az örökké-való Igét prédikálván, 
nemPlátótól, hanem Krisztuftól, és annak 
Sz. Leikétől taníttattak erre: mert ezt bizo- 
nyíttyák életekkel, halálokkal. ’S ó! mi 
nagy a’ külömbség amannál, ’s emezeknél, 
az Igéröl-\aló taníttásban. Sz. Pál a’ mit 
3l Görög íróktól költsönözött, meg-fzokta 
nevezni.

Plátoval, Zénó, Szófokles, Máro, 
Kvintiliánus , HalikárnaíTzusi Diénes, Má- 
króbius, Tzítzeró, ’s egyebek a’ Pogány ok
közül az egy felséges Iítenröl betsületes- 
Pebben Írván, és befzélvén; ama’ költe- 
ményes iíteneket, hol emberekből lettlíte- 
neknek vallyák; hol a’ miket felölök a* 
mefe hirdet, titkos értelemre, terméfzeti, 
égi, földi, tengeri, ’s egyéb tulajdonsá
gokra magyarázzák; hanem, a’ mint Sz. 
P Á L  a’ Romaiakhoz írja: C. 1 . v, 2 1 . sl 
kik a’ pogányok-közt magokat böltseknek 
mondák, ’s a’ t. „midőn meg-ismérték 
„ völna az Iítent, nem úgy mint Iítent di-
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„ tsoítték, avagy hálákat adtak néki. c£ 
Sokan a’ mint a’B Ó L T S E S S E G  köny
ve oktat, c. 13. a v. 2, „ Vagy a’ tü-

zet, vagy a’fzelet, vagy a’ gyors levegő 
„ eget, vagy a’tsiliagok kerekségét, vagy 
„ a’ febes vizet, vagy a’ napot és holdat 
,, állították a’ föld kerekségének igazgató 
„ itteninek. Mellyeknek izépsegében ha 
,, gyönyörködvén, Iíteneknek állították;

tudják-meg mennyivel fze'o’ azoknak 
„ ura, mert a’ fzépség alkotója rendelte 
„ mind ezeket. Avagy ha azok erejét és 
,, tseíekedetit tsodálták , értsék-meg azok- 
„ ból , hagy a’ ki ezeket alkotta, erösb 
3, azoknál. te így  feddi, és taníttya a’ 
Böltsefség Könyve a' bálványozókat.

Sokan a’ Görögség-közt öSzve-akarvárt 
egyeztetni a’ valót, az helytelennel; az 
úgy nevezett Ifienkéken, hol felséges tulaj- 
donakat, igafságat, erőt, értelmet; hol 
tsupa teremtett állatokat, tüzet, vizet, hol 
ifienkékké vált régi világi nevezetes embe
reket értettek; tsunyákat-is, gonofzokát-is. 
]Noha meg-vallák a’ mindenek’ Teremtő 
Ifienét; ’s ama’ költőt Iítenkéknek emberi 
nemzés-által-lett földi eredeteket. L A 
G T A N T. Iníiitut. L. 1. p. 16. „ Maró non 
,, longe fűit a’ teritate, cujus de Summo 
„ Deö, quem mentem ac Spiritum nömina- 
„ vit, haec verbá funt: PrinCipio ccelum 
,, ac terras, camposque liquentes-iSp/ríYwj' 
„ intus alit, totamque infufa per artus mens 
„ agitat molem. “ Q U I N T I L I A N U S



Inítitüt. órát. L. 2. c. 17. p. 257. „ Deus 
99 ilie Parens rerlim , f a b r i c a t o r q u e  miihdi.“
D I Oi S YS .  H A L 1K A R N Á S S .  Anti- 
quit. L. 2. p 91. ,, Xri Graecorum fabulis

éxigua irifunt bona, nec multis profunt; 
,, niisi qui fcopum earum accurato examine 
,, cognoverint, quae quidem fapientia pau- 
„ cis eontigit. Ceterum vulgus, & Philö- 
,, fophiae rudis túrba tales de diis fermo- 
„ nes in deteriorem partem áccipit. “ Tzi- 
tzero egybe fzedte a1 régi Tudósíttók’, ’s 
Böltsélkedők’végzéfeket, ’shozzájok állít- 
Váíi a’ magáét, igy ír: Tifzteld mind azo
kat az Ifteneket, kik mindenkor mennyei
eknek tartattak lenni (de ezt viífza-fzopja, 
hogy voltak mindenkor; mennyeiek az 
égy felséges lítenen-kévöl) mind a’ kikeé 
tulajdon érdemek helyheztettek az égbe, 
Hérkuleít, Bakhuft, Eskulápot,Pollukszt, 
Ráfztort, C I C L R O  dé Legibus. „ Di- 
,, vö s, & eos , qui cceleftes fertiper habiti 
3, funt, colunto; & illos, quos in etelo 
„ merita locaverunt, Héfculem, Liberum, 
3, Aefculapium , Pollucem, Caftoreííi, Qui- 
3, rinuni. I D E M  in Tuftulanis/ Ipsiilli,  
,, majorum gentium dii qui habentur, liinc 
3, a nobis profecti in ccelum reperientur.‘e 
Neveti másutt azon Tullius, a’ költött Ifíen- 
kéket; c o m m e n ű t i o s , & f i c t i t i o s  D e o s ; má- 
lutt pedig meg-valiya, hogy merő térméfzé- 
ti tulajdonságokat paláítolnak. C I C E R O  
L. de natúr. deor. L. 2. pag. 273. „ Ex
.3 ratione physica magna íluxit multitudo

15
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deorum, qui induti fpecie humaná (per 
fictionem) fabulas poetis fuppeditave- 
runt; hominum autem vitám fuperítitione 
omni referferunt. “ Tulajdon valláfa 

Tuiliusnak a’ világ S z é p s é g é b ő l ,  é s  R e n d i 

b ő l  egy olíy felséges, imádandó íerméfzet- 
re mutat, kit egy Iítennek vall Plútóval* 
C I C E R O  Divination. L. 2. n. 72. pag* 
372* „ Efie praefiantem aliquam, aeternam- 
„ que naturam , & earn fuspiciendam, ad 
„ mirandamque hominum generi, pulchri* 
„ tudó mundi, ordoque rerum ccelefiium 
„ cogit confiteri* “ Y ^ R e f p o n f o r .  Tom. 2« 
L -  3-

Hogyan eredtek pedig a' földiekből 
azok az égi ifienkék „commentitii dii “ a’ 
Görög leg-régieb’ forrásokból, és így azok
nak Melledből, Tullius meg - mutattya, 
e x  a n t i q u i f s i m i s  G r c e c o r u m  U t e r i s  í( úgy, tét* 
fzik, azt akarván mondani, bogy a’ leg- 
régieb’ Görögök, a’ mint H e r ó d o t u s  tudó- 
sitt, Epyiptusból, N í l u s  vizének Orfzágá- 
ból vették az ö Iítenkéiket. Az Egyiptzi- 
usok nagy embereknek, ’s győző, és már 
boldogult embereknek hirdeték a’ Görö- 
gök-elött, (Méneít, Bókoriít, Sesófiriít, 
Bénothriít; a’ Nílusban talált Mójfeít. Hal
lak ezt ezek , ’s Ifienekre magyarázók. Az 
utóbbiak hol ennek, hol amannak Jupiter, 
Vulkán , D ionys, avagy Bákhus nevet ad
ván ; de még-is az eredetek helyéről dis- 
putálván, vetekedvén. Ki az a’ Nílusból 

f z ü L e t e t t  Jupiter? Ki ismét az a’ Nílusból
Egyiptusban



Egyiptusban fzületett Vulkánüs? Diony- 
Fus, avagy Bákkus, Jákus ? hanem Moj- 
lesből, Thebai, vagy Bárka-béli Noéból 
hímezték-é azon nevezeteket? C IC E R O  
de natura deor. L. 2. n. 15. pag. 205 ,, Jo-
„ vés quoque piures in antiquifsimis Grae- 
,, corum literis invenimus  ̂ - alter tra-
„ ditur Nilo hatus JEgyptius, quem ajunt 

Phrygias literas conscripsiífe. Item n. 
j, 21. p. 303» Joves trés numerául - - ter- 
„ tium Cretenfem.  ̂ Saturni fdíum* (alte- 
„ rum patre coeio.) n. 22-, Vulcani item com- 
,,, piures. Primus ccelo natus. - Secundus 

in Nilo natus. nbta 23. Dionyfos multos 
„ habemus - - Secudum Nilo natum, qui 
,, Nyfam dicitur interemiífe.“ Jupiternek , 
Vulkánnak, Dionyfosnak, avagy Jákusnak 
az Egyiptusi, Nilusi eredetéből fajdíthat- 
tyuk, hogy a’ régi hagyomány, vágy a’ Sz. 
írás-béli történetek hire* igen el-hatalma- 
zott nálok, s arra nézve Noé, Jákob, Jó- 
fef, Mojfes tselekedetit azokra ruházták 
(leg-aláb’ némellyek) kiket Jupiter, Vul
kán, ’s egyéb’ nevekkel illettek.

Ugyan-is ha vettek-é a’ Görög mefe, 
és bálvány koholok a’ Sz. írásból, és 
Hagyományokból a’ felieket, a’ miket ofz* 
tán tulajdon valláfokra tekertek és fatsar- 
tak, régen ki vagyon végezve a’ fö rendit 
tanúit fzeméllyektől. Nevezet-fzerént ama’ 
fzéles tudomány u Aleksándriai Kelemen, 
kit az Egyházi történetekben bőven emlí
tettem, ’s ki &’ Kerefztyénség fő rendű ela£
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Meíterihez tartozandó, arról azt Írja (em
lékezetre méltó mondás) „hogy élete rö- 
„ vid volna mind azoknak elé-fzámiálá- 
9, Tokra, a’ miket a’ mese Költők a’ Sz.

írásban, ’s Hagyományban forgó tsudák- 
„ ból jeles fzeméllyékből, ’s mondáfokból 
5, tulajdon ízámokra öfzve-himeztek, há- 
„ mozta, fitséreztek.“ CLEM.  A L E X .  
Síromat. L. ó. ’ET/Ae/\£*j yáp p* o ßfog. — 
H U E T Z I U S ,  Abrintzi Püspök azokat 
a’ lopott töredékeket hoflzasan elé-fzám- 
lállya. Hafonló munkát űztek egyéb Tu- 
dósok-is. De ez a’ tzikkelly ezen munká
ban új réfzt érdemeit. Légyen tehát

II. R É S Z .

Sz. írá sb ó l, \r Hagyományból a Görög 
Mesékre té r íte tt, és Költem ény es állartzá- 
val bé-fedett hulladékok.

J*

R E N D E S  valóban, és méltó az éfz- 
revételre, a’ mit SÁN C H O N I Á T O N ,  
igen régi Fenítziai író, kit a’ Régi Jeles 
Épületekben. 5. k. 357. lapon emlegetek, 
jeles tsavaríttáííal elé-ád, nem értvén, vagy 
kéfzakartva el - tsábítván a’ Teremtés 
Könyvének első versét. Ama’ nagy Tudós, 
ki a Vallás Boltselkedéséröt hathatós köny
veket írt, azon könyvek’toldalékának má- 
fodik kötetében, p. 208- arról így ír: A* 
leg-elsö könyviró kétség-kévül M oyfes , ’s



ä’ mi tudtunkra, első író utánna ama’ Fe  ̂
hitziai Sanchuniaton, ki Mojles-után hároni 
fzáz efztendovel utób’ következett. Ez a’ 
Zsidó Könyvekből írt MojfésrŐl, és a’ Zsi
dókról; a’mint a’Keresztyének ellenségé, 
Porfirin* 5 Eufebiusnál bizonyíttya. Akár
ki irta pedig azon könyvet, a’ Sz. írás igé
jének a’ mefe-köitésre-való alkalmaztatását 
ízem elejbe tefzi. Ide helyheztetem azt a’ 
nyelvek, és Történetek isméretében for
gott Gver inból) kit másutt meg-ditsérterm 
Az a’ mesés időknek valóságos Hiítoriájá- 
íól irt első Szakaszának 65-dik levél-lap- 
jától-fogva azt a’tsábíttáít így adja elé:

A’ Teremtés Könyvének elején ezen 
Igéket olvaífuk (ki-tefzem eredetű betük- 
kel-iSi N-p r p Berefchit bari
JLlóhim ; vagy, a’ mint a’ Pertzenések 
(punctumok - nélkül) olvashatni: Brafchit 
bra Aleim. Az a’ következendő igékkeí- 
együtt ennyit téfzen : , ,Kezdetben teremté 
lilén az Eget és a’ földet.“ Befehlt tudniil
lik, =  Kezdet. Be az az: ben. A’ Magyar 
mondaná refehit bens kezdet-ben. Bara, 
az az : teremté. Blóhim , az az : Ißefi.

Mit nem tett a*1 Fenitziai ember ezen . 
három Igével? mire nem tsgázta? Elé- 
adja igéjit E U S E B I U S ,  a’ KéfzületröL 
irt első könyvének 10-dik réfzében. five- 
Tóu Ttf E’Atovy HxXúiievtx; 1 xxt  S hAeix Ae- 
«yo/xfcVM ß'/ipsf. E t  óv ymvTcu ériívei 5 Avtox- 

, ov vsepov exxaevxv npxvov . . <yevvx'ixi öé ra 
Tcp a&Afij sx 7Ó0V vpoeiptjptsvttiv, J xxt sxKÁyfy yíj.
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Az az: „Vala némelly Eliun, ki Hypsiz- 
3, tosnak, az az: leg-felségeííebnek, hivat* 
3, tatott; és vala egy afízony, kinek neve 
„ bcruth. Ezekből Ízűié tett az a’ férfi, ki- 
s, nek neve Epigios, vagy Autochton, kit 
3, végtére Uranosnak, Égnek neveztenek. 
5, Született ennek huga-is, az emiítettek- 
,, bői; ki-is ge, avagy föld nevet nyert.‘£ 
Rövideden : Eliun, és a’ felsége berutk nem- 
zé az eget, és annak húgát a’ földet. San- 
chuniátont Biblusi F IL  O magy arázá. Po
gány volt az-is. De ki ne látná, hogy 
em ez, vagy amaz, az ELohim nevet, meliy 
a’ valóban felséges lítenre mutat, Eiiunra 
fordíttá; és annak Feleséget, ’s férfi és 
leány gyermeket költött; a’ bérűt hot bere- 
fchitbol ki-ásván és vésvén; noha ott be- 
ruth valójában Hintsen ; hanem bérefchit, 
az az: kezdetben.

Honnét eredett a5 Beretzinthia, avagy 
sl Cybele? Kit a’ Mesézok a' bálváriyiíte- 
nek annyoknak hirdetnek lenni. Tudniil
lik vagy az említett Berúthbói, vagy 
a’ mint ezen beruth a’ berefchitböl. ,, Be- 
3, recynthia mater leeta deum part a , cen- 
„ tűm complexa nepotes. V IR G IL . Ae- 
3 ,  neid. L. 6. Et Aeneid. L. 9. v. 82. Ipfa 
„ deum fertur Genitrix Berecynthia ma- 
„ gnum Vocibus his aífata Jovem : da Gna- 
3 ,  te , petenti. “ Valamint ras , vagy ro/cÄ 
a’ Zsidónál fejet jelent, ’s a’ reßhit fejet és 
kezdetet; fzintúgy a’ GörögnélKißy, Kybe, 
főre fejre magyaráztatik : ahoz a’ Frigia- 
béliek egy toldalékot vetvén, az e l , vagy

Üü
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ele betüfogáffal ( Syllabávai ) melly fzó 
Ifient-is jelent a’ Zsidóknál, azt hirdetik, 
hogy a’ Frigiai beretzint* és Kybel nevii 
heggyel jelentetett berecinthia, vágy  Kjrbe
le az Ifieneknek annyok. A’ bar fzó még 
az Evangeliomban-is fiat jelent. Azt a" 
Sz. Igét tehát, rnelly arra oktat, hogy 
refehit bara Elohim, kezdetben teremtette 
az ifién az eget és a’ földet, arra tsigázák , 
hogy berefchitnek, vagy beretzinthiának, 
Cy beinek a’ fiai, baráji az Elohim Illenek; 
noha a’ Sz. írásnak következendő Igéji. 
meg-mutattyák az Eg és föld Teremtésé
nek következendő tulajdonit-is; és egyene- 
fen az Elohim nevű felséges Iftent hirde
tik Teremtenek. A ’ telt fzerént gondol
kodó emberek a1 tefi-rendü fzülésnéi fel- 
lyeb nem emelék gondolattyokkat. A’Fe- 
nitzia, ’s Frigia-béliek tehát vagy hímezett 
fzókkal teremtéft akarának jelenteni, azo
kat olvasván; vagy az ő elébbi bálvány 
fzerü valláfokhoz akarták alkalmaztatni a’ 
Sz. írásnak említett Igéjit.

JYIég-vallya Pláto, hogy a’ Görögök 
fok Szót kevertek az ö tulajdon nyelvek
be, mellyek nem Görög Szók, hanem ide
gen , vagy a’ mint Ö mondja , barbarus nem
zet-béli eredetűek ; és így a1 Zsidó eredetre 
mutathatott. Nevezet-fzerént ezt a’ fzót 
írup— pyr, pür, melly a’ tűznek a’ görög 
neve, nem tartya Görög, hanem Frigiai 
fzónak: mert egy kis változáífal hafonló 
fzón a’ Frigia-béliek-is tüzet értenek. Az
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a* Frigiai Szó a’ Zsidóktól, vagy Khaldéa* 
béliektől vött fzózat lehetett: mert a’ Khal- 
déabélieknél az a’ Szó nur a vagy nur, an
nyi mint tű z , és a’ Zsidóknál ezen Szók, 
«er, ntr, ««r, lámpáit, világofságat, és 
fényiéit jelentenek, mind halon lók pedig 
emepyr, vagy pur fzóhoz. S O C R A T E S  
apud Platonem, feu P L A T O  in Dialog 
go, cui nőmén Cratylus, pag. 409. & 410, 
„ Ita in animum meum induco, alias qui- 
,, dem ipfos (Graecos) universim, tűm ve-! 
„ ro eos, qui barbarorum ditioni fubjectas 
,, regiones ineolunt, múlta nomina a bar., 
,, baris fumsiffe. - Vide igitur, an vocabui 
„ lám illud %-Cp fit barbarum. Hoc enin> 
j, (vocabulum rvp e Graeca lingua non fa- 
3, eile quis deduxerit. Ofiendunt id Phry- 
„ ges, qui paululum declinata voce id pro- 
3, nunciant.

A’ Chaos, melly Hesiodusnál a’ bál- 
yányifienkék eredete; máfoknál pedig, 
mint Ovidiusnál a’ leendőknek mint-egy ha- 
Íom-magva; a’ Sz. írás első fejezetéből 
vetetett, a’ hol azt oivaífuk : hogy , fetét- 
ség vala a’ mélységnek Izinén, G É N  ES. 
I. 2. tenebrqe erant fuper faciem abyfsi. mert 
e’ fzó qtyn fetótséget jelent* Punktok-nél- 
kül olvashatni azt: Chosk, Chaosk; úgy 
hogy Chaos, abyífum tenobrofam, fetét 
mélységet jelentsen fetétedett.

Valamint tehát az idegenektől vötték 
a’ Görögök az ő fok fzózattyaikat, múlta 
nornina (úgy , hplotí ezekhez az idegenek*

»
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hez a’ Khaldéai, és Zsidó népet méltán 
fzámlállyuk) fok fzót 's igét vettek a’ 
Zsidóktól, sőtt azon vött igéket tulajdon 
jelenté lektől el-térítették. Láttuk a’ pél
dát a’ beruthban, és berecinthiában. Lás
suk egyéb igékben-is.

Sba vDlií mind hetet jelent, mind étel
lel, itallal-való meg-elégedéji. Olvaiták, 
vagy hallották a’ Mesézök, a'Teremtés 
köny ve-fzerént, hogy hetedik napon az Is
ten meg-nyúgodott. Genef 2. 2 Requievit die 
feptimo ; az nap meg-fziinvén a’ teremtéstől. 
A ’ nyugodalom , vagy meg-fziinés-helyé
be ,, Kpovost, vagy Kopoít, Krónoít, Kóroít, 
jó-lakom at, Sátietáft, Satiirnuft tettek. 
Már láttuk Plátonál, hogy Kpm$, Kronos, 
Sáturnus , idovel-való meg-elégedéft, va£y 
jólakáft jelent. „Kpóm autem vocabulum p̂ pó- 
„ mKópw, id eft , temporis fatietatem íignifi- 
„ cat. P L A T O  in Cratylo. pag. 396.“ Azt 
repesgetvén tehát, hogy a’ hetedik nap- 
elött emlegettetett Ég, és Föld, nemzék a* 
Sbdt, a'Kpovoít , Sáturnuft (mert a’ Poéták
nál Sáturnus attya, annya, az ég, és föld: 
felesége a’ Kybele, ** Berecynthia ) elé- 
perdítték a’ Jupiter attyát. Azon Sáturnus 
házas társát máfok Opsnak, Rheának-is ne
vezők ; teftvérjeit Titánoknak mondják, 
kik-közt maga Sáturnus hetedik volt. Az 
egyik Titán az Océanus fő tenger-nevet 
vifelt; 's azt talán abból a’ Napból költék, 
mellyben a’Tenger, teremtetett. A’negye
dik Titán a’ mesézöknél Hyperion, fenn-
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járó, a’ nap, és hold attya* ezt abból a’ 
liapból fatsarák-ki, a’negyedikből tudniil
lik , mellyben a’ véghetetien Ur IítenőSz  
Felsége a’ napot teremtette. A’ Titánok- 
közt hetedik sC Krónos, a1 meg-elégedés, 
avagy Száturnus, Ezeket, ’s az milyene
ket mi kovetkezeíTel-fatsarhatták-ki ? ha 
kérdi valaki, arra azt felelhetni, hogy az 
Ö bálványozáfoknak valami fzines okára 
akartak mutatni; de a’ Röltselkedők’ fő 
emberi-előtt ezek mind fzines tsavargáfok- 
nak láttattak lenni A ’ mennyire Saturnus 
fián Jupiteren tsupa földi ember értetik, 
az attyával-együtt, későre, tudniillik a’ 
Zsidó Birodalom Bírójának , Aadnak ide
jére helyheztettetik. P E T A V . Rationar. 
pag. 51. noha ha Saturnus nem deák ha
nem Zsidó Szó, ex abfeondit fe, latuit% 
& ní Noach, vagy Noé, vagy Ne. Satura 
tiufon a’ Bárkába rojtékezett Noét képez
hették.

Olvasák, vagy hallók az Hímezök, 
hogy ,, az Iítennek lelke lebeg vala a’ vi- 
zek-felett“ G E N E S . 1. ’s a’ Lelket je
lentő nn  ruack, vagy nie fzóból ki-teke- 
rék , Rheát, Sáturnusnak húgát é , vagy 
házas társát; és Hérát, avagy Júnot, melly 
hera Szó aért, avagy levegő - eget - is je
lent; ’s azért Homerusnál Juno, avagy 
Hera, Jupiter büntetéséből fel-fiiggefztetett 
az é g , és föld-között, Iliad. L. 15. a v, 
*10.



Herakleft-is av a g y  Herkulefi fzint azon 
ruach el fzóból koholták-ki. De erről utób 
böveb’ léfzen a’ tudósíttás, Már a’ mit a’ 
Kígyóról, Evőéről, az világ eleje tavafz- 
fzáról, a ’ teremtett tsillagokról, a’földből 
eredeti emberről, a’fel-talált mefterségek- 
rol írnak , nem de a’ Sz. Hagyományból, 
és Sz.írásból tanulták? V IR G IL . Georg. 
L. 1. a v. 125. „Ante Jovem nulli fubige- 
„ bant arva coloni. Ipfaque tellus omnia li- 
„ berius nullo pofcente ferebat. lile ma- 
„ lum vírus ferpentibus addidit atris.
„ Tűm variae venere artes.— Et G E O R G  
„ L. 2. a v. 336+ Ver illud-erat. — Cum 
„ primae lucem pecudes haufere , virumque 
„ ferrea progenies duris caput extulit arvis, 
„ Immiífaeque ferae Sylvis , & Sydera
„ ccelo. “

III. R É SZ .

Homerusnak verseiben vagyonié Jele a* Sz. 
írásból a pogány vallásra, vagy Szer
tatásra fordított j 's fa ts  art Igéknek ?

*5

E Z E N  kérdés ki-végzésére tzélyos 
az elé-fogott munka. Azért méltó leg-aláb’ 
rövédeden előre meg-mutatni Homérus 
életének efztendő táját, és munkái tulaj
donit: bogy könnyeb’ értelmű légyen a’ 
feleletünk.



Homérus a’ leg-nevezetesb Poéta, hí
mező, meséző, költő, ki hulzon négy 
könyvbe foglaló a’Trójai háborút, ’s más 
hufzon - négybe UliíTzesnek utazását, és 
haza-érkezését, Görögül irta mind az Iliu- 
m i, vagy Trójai, mind az Odyííéuít, avagy 
UliíTzeJt illető költeményeket. Az első 
munka Jliás-y a’ máfodik Odyjfzéa, nevet 
vifel, Hatos rendű minden verte, bá lá 
nál elébbi írót a’ Görögök nem mutathat
nak. Hesíodus vele egy’ idejű. Az Iliumi, 
avagy Trójai háborút Petávius Jáirnak, a’ 
Zsidó nép Birájának idejére helyhezteti; 
Homeruft pedig a’ Trójai háboru-után i ós
dik efztendöre; Urunk előtt ezeredikre* 
Hárduínus mindHomérufí, mind Hesíoduft-, 
Asánuk Juda Királlyának idejére hárintya* 
Salamon Temploma egyez Világ Teremté- 
fének három ezeredikévei — 3000. Jáir bí
rósága , Világ Teremtésének 2769 — két 
ezer hét fzáz kilentzven hatodikára esik. 
A-sának Juda Királlyának orfzáglását V. T. 
3049-dik efztendejére helyheztettyük. U- 
runk ízületére efztendeje 4000.

Homérus tudománnyát, ékeíTen fzól- 
lását a’ régiek nem győzik ditsérni. Ötét 
P U ÍN IU S  elmék kút forrásának nevezi, 
Fons ingeniorum Homerus. Hilt. Nat. L. 17. 
p. 292 , másutt a’ tudományok’ , és Régiség 
első attyának mondja. IB ID . L. 23, c. 2. 
pag. 45S* Homerus qvidem primus doctrina- 
rum , & antiquitatis parens. Hafonló ditsé- 
rettel illeti L. 7. H. N. C* 29. p* nó* $hsi
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forte Homero , Vate Grseeo, nullum felicius 
exfiitijfe (ingenium) convenit, five operisfor-> 
tuna five  materia cefiimetur. Homérus1 Köny
veit, úgymond PL IN IU S továbbá: nagy 
Sándor abba a’ ládába tétette, mellyet a* 
Dári ustól el-fogott Kints-között talált, melly 
arannyal, ’s gyöngyökkel tündöklött, 
’s mellyben Dárius az Ö drága kenötseit 
tartá, „ Scrinium, inquit, librorum Ho* 
„ meri cufiodiae detur: vt pretiosifsimum 
„ humani animi opus quam maximé diviti 
„ opere fervaretur. “ IB ID . Et CUR- 
T ÍI  S.upplementum L. i. c. 3» pag.5. „Ho-. 
„ meri carmina tanti fecit (Alexander) ut 
„ nunquam Iiiadem non comitem haberet.

Kerekek és találtak Homérus’ könyr 
veiben a’ régi tanulok, és taníttók majd 
mindenféle tudományra-valót* Ha hímer 
zett fzókkal más titkokat nem rajzol é ? 
majd meg-láttyuk. Ha az Egyptusiaktól 
vette-e ö-is a’ bálvány ifteneket , mint Her 
ródotusnak emlittése-fzerént egyéb’ Görö-. 
gok . majd fajdíttani fogjuk. <rx̂ óv *xv-. 
7C0V rx ovófisrfá tuv Ireßv ég xlyvT]» elz
rip éWádu. E U T E R P . p. i23. „ Majd
„ mindenik ifiennek N E V E ,  úgymond, 
„ Egyiptusból jött Görög orfzágba.“ ’Ovcpx- 
7x a’ nevek; de az Egyiptusi nevezeteket 
a’ Görögre által-fordították ; az ifienekeix, 
gyakran nagy nevű embereket értettek» 
kikre fok idegen tulajdonokat ruháztak  ̂
A zt, úgymond továbbá Heródotus: nem 
mondom; hogy 4’ Görögöktől azEgyiptu-

*7
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iiak valamitköltsönöztek volna. EUTERP. 
p.cit. „ Neque tarnen dicam, iEgyptios a 
„ Graecis fuilíe mutuatos quidpiam.“ Utób
bi tanítványok tudniillik a’ Görögök; ’s 
azokra nézve a’ taníttás következésében 
illy rendet lehet tenni: I. az Egyiptziu- 
fok, ’s azokkal-együttazok, kiket azEgyip- 
tusiakkal a’ Görög írók öízve - kevernek, 
vagy az orfzág határit nem leg-felettéb’ 
ismérvén, vagy meg nem válafztván tölök 
a’ feregeífen velek és köztök lakó idege
neket, a’ gyözojöket, az előbbieket, ’s 
utóbbiakat 2. Az Egyiptusiak-után kis 
Asiára, ’s Európára nézve következnek 
ezen rendben a’ Görögök , othon-is másutt- 
is. 3. Végtére a’ Romaiak. Hogy pedig 
a’ Síria, Fenítzia, Kanánéa- béliektől -is 
tanultak a1 Görögök, és így Homérus mes- 
teri-is , azt meg-mutathattyuk a’ Görög be
tűk formájokból, nevekből, eredeti jelen
tésekből. Mert, a’ mint mondám, A lef, 
és Alfa, Betha, ésBeth, ’s a’ többi, mind 
egy. Sajdíthattyuk azt-is, hogy Herodo
tus , a’ Görögök taníttójinak vallván az 
Egyiptusiakat, ezeken, mind az othon- 
való , mind a' Kánári földire , Fenitzia tá
jára költözött Egyiptusi Zsidókat, Israel 
fiait értheti: valamint a’Görögöknek által
adon Afsiriai, és Egyiptusi partékákon a’ 
határos, vagy kevert Zsidó partékákat-is, 
A’ Fenítziusok, úgymond Heródotus, Ke
reskedésre, hajókon, a’ Görögökhöz, As- 
siriai, és Egyiptusi partékával jártán jár-



tak. H E R O D . Clio. L. i. pag. í, ,,Per- 
„ farum literis proditum eít: — Phcenices 
,, a rubro mari ad noltrum commeantes, 

- cum JEgyptiacis, Aífyriisque merci- 
„ bus Argos ventitafTe - - omnia divendi- 
„ diífe, quinto, fextove cum appulsi effent 
„ die. “ P L IN IU S  Siriához fzámláílya 
Fenitziát, Afsiriát, Babilóniát, Judeat. 
Hiß. nat. L. 6. c. 12. p. 71.

Hogy pedig a’ Görögök Egyiptusi min
den vallák bé nem fogadtak, az abból-is 
ki-tettfzik , mert az Egyiptusiaktól imád- 
tatott állatokat Mojfes Exodi 3. 26. abomi- 
nationes ^Egyptiorum, az Egyiptusiak un
dokságinak, tsunyaságinak, utálatofsági- 
nak nevezi. Az olafz orfzági Tusztziai, 
és utób’ a’ Romai nép fe vett a’ Görögök
től úgy által mindent, hogy meg nem tsá- 
válta volna. Az az Egeria, idegen, jövo- 
menö, külföldi fzemélly-is , kitol N U M A  
tanúit, ha nem tanittá-é a’ Fejedelmet a’ 
Sz. Könyvekből vett tudományra, melly 
ofztán másra himeztetett. peregrinus:
peregrinari. addite n — e — un* addito 
JT1 nn:n Egeria. Akárki volt.

Méltó dolog, hogy minekelőtte Ho
márul! a’fel-tett tzély kedvéért elé-fogjam, 
példáúl egynéhány verfeit elé-tegyem, 
lliáfsának elejét Magyarra imégyen fordí
tottam.

Iftenes hang zöngd-el Peleides Akilles ha
ragját ,

Melly fok ezer kin bajt vezetett az Akéai néprej
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És fok bajnok leikeiket poklokra tafzíttá; 
Teftöket hagyván a’ madaraknak , ’s éhes ebek

nek.
A’ Jónak pedig ezzel mind akarattya be-tellett í 
Attól fogva, midőn egyőtt vefzekedve perűltek; 
Atrídes Agamemnon , ’s a’ Peleide9 Akilles.

Illy lángot vallyon melly Lélek erefzte 
kőzikbe ?

A ’fia tudniillik Létónak , ’s Zevsnek. Ez ha- 
sány

Módra fel • honkorván Agamemnon töttire  ̂
mérges

Tármirigyet küldött az egéfz táborra, fogyafzt* 
ván

A’ népet í mert Atrídes Kriszes’ nevű Pappal 
Rutái bánt. Kriszes az Akhéai táborhajókhoz 
Váltsággal járult: hogy fogságbéli leányát 
Viflza-vehelle; Kezét az arany bot, ’s ívja* 

Apolló’
Tzimmete tzifrázá. Könyörögvén , monda: ki

rályi
Felségek, ’s izrcios fzárü nagy Akéai Rendek: 
Ó engedjék-meg kegyefen az olimpiisi Lelkek t 
Hogy Trójátel-pufztítván * hazatérjetek onnétj 
Én nékem pedig hogy fzabadíttsátok-ki fze- 

ícttem
Magzatomat. Váltságot hozék. Legyen árra 

tekéntet;
’S azzal Apollóra-is, ki nyilakkal meífze lö

völdöz.
Egyezvén az Akéai nép, mind arra fakadt,' 

hogy
Tifztelet si1 Papnak, ’s váltó dívjanak adafsék,



Más tettfzett Agamemnonnak, ki tsufolva, 
fentit vén

A ’ papot; itt, úgymond, az hajóknál téged,
ó re g ,  n e

Láttalak ismét vagy maradás, Vagy viffza-jÖ- 
vetkor.

Hafznokat hogy páltzád, és tzimmered el ne
v e l z e j l s e k .

Ez pedig el nem megy , míg meg nem vén* 
hedrk Árgos

Várában, varrvan, ’s vetegetvén ágvomat 
ottan.

Menny, takarodj, nebofzonts, hogy dolgod 
rofzra ne vállyon.

így fzóllott Az öreg meg-ijedvén fzótfo* 
gad. Ei-megy,

S a’ zörgő tenger partyán járkálva, magá» 
nvos

Lépettel, kére fzőrnyü zokogáíTal Apollót;
Kit gyönyörűn bé-fonyt haja Leto ízül yala, 

mondván : '
O! halgafs-meg eziiítivjas, KitKrisa, kit ál

dott
Tzillával Tenedos tart, vall Urának, Egéf 

váz ! *
Áh! ha mikor födelet nyert tőlem templomod 

ismét,

*  Egér^tizö y egér-váz. S c b a m á m C t i V j

a’ Zsidóknál (’s talán a ’ Fenitz és Kháldéai nép- 
nól is) ron táít, puíztuláíi; de m e z e i  e g e v e t  is jelent. 
A p o l l o  ss= rontó. A’ pogány ok az egerektől «re*, 
dett kárt Apollónak tulajdoninak.



§2

Avagy ha ketske kövér> ’s bika tzombokat 
áldoza lángom

Tifzteletedre , vigyed véghez kérésimet: úgy 
hogy

Öfzve nyilafztatván tőled Dán tábori rendi,
Könyhulláfomnak tiiftént adják-meg az árát.
így fzóllott efedezve. Meg is könyörül vala 

Fébus.
Mérges haraggal olimpusnak tetejéről alá-fzáll,
Vállán a’ nyilak, a’ tegez, ív tsattogva zörög

tek ,
Ö maga kormos homályt környül kerekítte 

magára,
’S mefzfze magányoíTan iillvén , az hajókra rö- 

pítte
Egy nyilat; a’ levegőt gyors süvöltéíTel hasít* 

ván.
A’ nyil-alatt hullott ieg-előfzör-is a’ kutya, ’s 

öfzvér.
Már azután emberre került a’ rettenetes Sor*
Szinte kilentzed nap virradt, ’s lőve még-is 

Apollo.
A’ tizedikre tehát gyűlölt hogy hivaíTon Akilles,
Végbe-vivé fzóllván fzívére fejér karú Juno ;
Gondot az haldakló Datiaus népére vifelvén, 

Öfzve-jövéfek-után, mikor egyben ültek, 
azok-közt

Fel kelvén, ’s állván, mondá gyors lábú Ak* 
hilles:

Gondolom, Atrídes, majd ismét viflza-bolyon* 
gunk,

Ügy, ha hogy engedvén az halál még viíTza- 
botsáttand,

Mert



Mert az Akéai nép haddal fogy, ?s íme mirig-
gyek

JíolTza tehát vagy előre tudót, vagy Pap fzerii 
fzentet,

Vagy némelly álomfejtöt, mert Ifién erefzt ránk 
Álmot-is, állíttfunk ide köz kérdésre, ki mondja 
Meg-nékiink; mi azok vallyon, hogy haragfzik 

Apollo.
Százados Áldozatot, fogadáfi mulatott-e fe- 

rünk-el ?
Bárány vagy kosvér fzagot óhajtott-é mi tö

lünk,
Hogy rólunk ezt a’ mirigyet moft fém veri még 

el ?
Szollá. Le-ült, Kálkás Tefztor magzattya 

fel-állott.
A1 ki madárfejtő tudományira nézve leg-első 
Érdemű volt: a’mofianyival, ’s a’ lőttel, előre 
Látta jövendőknek forgásit-is. Ö az hajókra 
Birta jövendölvén az Akéai népet. Apolló 
Tudniillik Kálkáfi ílly mefterségre taníttá.
Az fen’ állva tehát fzem közt e’ módra befzél- 

lett:
Zevs kedves magzattya, parantsolsz vélem, 

Akilles ,
Hogy nyilván a’ meíTze-lövő Febusnak haragját 
Meg-fejtsem. Meg-mondom ugyan; de esküd

ve, fogad’-meg:
Pártomat hogy fogod úgy fzóval, mind kéz- 

zel-is ol’ztán.
Mert majd fel-dühödik Gállyánknak az üti 

vezére.

o*^ S 2f= o  33
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o§4 -  « « 3 »

A’ nagy hatalmú Király mikor egy kilTebre fel
horkan ,

El-nyeri bátor azon nap’ folytán mérges ha
ragját,

Még -is míg bolTzút nem tölt, forrallya magá
ban.

Gondold-meg Te tehát, engem meg-tartafz-e 
vagy nem.

Erre felelvén, így fzóllott gyors lábú A- 
killes;

Mond-ki, ne félly, a’ mint bé-vetted az ifte- 
nes íhléít.

Engemet úgy Febus, Zevsnek kedvefle fegél-
iyen:Kit kérvén , Danaus népének Kalka , jöver»- 
dölfz:

Senki fe bánt míg én élek, míg földre tekén- 
tek.

Még Agamemnon fém; noha főnek tartatik 
itten.

így neki bátorodott az előre, és hátra vigyázó
Ártatlan Látó, ’s mondá: Nem tört fogadá

sért,
Avagy az áldozatért büntet bennünket Apolló.
Itt Agamemnon az ok, ki Papot meg-befíe- 

lenített,
JVleg-vetvén dívját, ’s magzattyátel-nem erefzt- 

vén.
Ettől fájt, ’s ezután-is fáj a’ MeíTze-lövőnek
Oltóra: meg fem-is áll mirigyünk; míg viífza 

/ nem adjuk
Attyának feketült feemu kedves drága leányát,



Dív-nélki'il, ’s míg nem megy fzázados Áldozat 
éppen

Krisáig. ’S így tán meg-kéllelhettyük haragját.
Szollá. Le-ült. Agamemnon-is ő Felsége 

fel-állott.
Borzadván. Mellyét dühödőtt harag öízve-fu- 

totta:
Két fzeme mint a’ tűz, lángas fzikrákat erefz- 

tett;
’S mord ábrázattal Kálkáft talpig le-tekéntvén,
Mondá: gaz látó ki nekem jót mondani nem 

tudsz.

IV. R É SZ .

Homerusban, az Ő Sz. írásból vett Száza- 
tokrtak egynéhány példáji.

o í ^ o  -35

A’ Felséges Ifiennek az eredeti Sz. 
írásban a’ Neve: Ego fűm qui fűm. — Qui 
efl. E X O D I 3. 14, En vagyok a’ ki va
gyok. - - A’ ki vagyon. Az az örök min
denható Lévő ezen fzókkal adatik-elé Zsi
dóul. rvn.v Ahaja -rrnN Ekje; másutt pedig 
mrv Jehova, vagy n*1 Jah. A’ n  ̂ betőt az 
olvasók hol el-marafzták az olvasásban, 
hol pedig e betii módra olvasák, és mon- 
dák-ki. És így azt a’ felséges értelmű Je- 
hova fzót olvasák, és mondák Jah. Jeveh. 
Jovah. Evek. sőt a’ nagy tifztelettöl vifel- 
tetvén, Dominusra, Úrra fordították. Je- 
hava quasi virpugnator: VuLgata E X O D I

G a



15* 3. Dominus quas\ vir pugnator; Forti- 
tudo mea & laus mea Dominus pp-Jnh.

Ennek a’ Szentséges Szónak nagy hi
re, neve volt a’ pogányoknál-is; és abból 
a’ Görögök a’ gsvg, ; az Olafz orfzá-
giak a’ Ju-piter, Jőve nevét ki-perdítték.

Meg vagyon Homerusban , és egyéb* 
Pogány íróknál Jupiternek említett neve. 
’s a’ Zevs névben az ’Eu; a’ dice névben a’ 
Ja; a1 Jw-piter, ’s Jove, névben annak az 
eleje, a’ Ja, Jeve, Jova, Éveli névből fzár- 
mazott, az ’Ev és Ev$ ízó a’ Görögnél an
nyit téfzen, mint Jó. a’ Z-evs — igen jó- 
fzint úgy a’ Görög-de/ta, vagy £ is, igen-t 
jelent; úgy hogy hx nem tsak P er-Á L 
T A L  jelentésű légyen a’Jupiter nevében, 
a’ mint P L A T O  éfzre-vette, hanem az 
5Ei>s-nek* IA H N A K  igen nhgy Joságát-is 
jelentse.

De még az Mennek Elohim neve-is fel
találtaik Homerusban. Az Men’ neve , El- 
hi*, vagy SnH Hael, vagy Eel. Elohim. 
H O M E R U S ’ Odyflzeája’ 11-dik Könyvé
ben^ -107-dik versében, ésjíiáfsának 3-dik 
Könyvében, 277-dik versében , a’ mindent 
látó és halló napról, a’ mint o fzóll, ezt 
olvaíTuk :

ÁA/a, eV 7Tavr* stropcc, x u  T tx r i  ít íx h u si. 
tog SoV van stpopás, xxj ttxvt’ swaxBEt;. 

Eelics, T e , ki mindent látsz, ’s mindene 
két hallafz. Noha a’ Görögöknél az IjÁiog/ 
nap; de ízerentse ha nem vetetett a’ Sz. 
írás-béli, és mindent tudó Mennek tulaj-



37
don nevéből. Az os az í;X/c{ Elios fzóban 
Görög fzóvég. A n ^ e , articulus, fzemélly- 
re, vagy valamire mutató, ’s annyit je
lent, mint a’ Magyarban. Az. p. o. az erdő 
ha Ißen. El* Éti * én Iítenem. ;-p Uten. És 
így az a’ fzó Eelios, noha Napra görögöz- 
tetett, a’ Felséges Iítenre mutató , Sz. írás- 
béli Zsidó fzó. Tefsék a’ 2-dik Réfz végé
re viffza-tekénteni.

A ’ mit Homérus Bellerofontesröi ir, 
az a’ Sz. írásból vött mind fzavakra, mind 
történetre mutat. A’ Történetet ígj  ̂adja-eíé: 
Uiáfsának 6-dik Könyvében, a’ 130-dik 
vers-után: „ Hippolokusnak fia Glaukus 
„ így fzólla Diomedeshez : Mit kérdezős- 
„ ködői nemzetemről ? ollyan az embe- 
„ rek’ fziiletéfe, mint a’ faleveleké. Ki le- 
„ hull, ki újjonnan terem. Én azomban 
„ Argosi Ephyrai vagyok. Ott Eólides 
„ (Eóllai) Sjfyphus Glaukuít nemzé. Glau- 
,, kus Better ophonteß, Bellerophontes Isan- 
,, dert, Hippolokuít, és Laodamiát. Isan- 
„ dert, midőn a’ nevezetes Solimufokkal 
,, hartzolna, Mars ölte-meg. En Gtaukus 
,, Hippolokusnak fia vagyok. Már ezen 
,, Glaukus Bellerofontesröi így befzéll a v. 
„ 15 5. Bellerofontesnek, vagy Bellerofon- 
„ nak az Illenek fzépséget, és kellemetes 
,, derékséget adtak. Azt Argosból Proitus, 
„ vagyPraetus, ki ott leg-hatalmasb volt, 
„ ki hajtotta. Tudniillik Anteai, Proitus 

felesége igen tele  fzerelett Bellerofonba, 
, ,  ’s hálásra magához kívánta dühöífen.

c  3



38

„ ’Exs^vxro. De az okos fzivü Bellerophon- 
„ teil arra nem vehette, Anteia tehat Proi* 
„ tujt az Urát, igy fzollíttá-meg, hazud- 
„ van: Meg kell halnod Proite , Praete ; 
}, vagy pedig öld-meg Bellerophonteít, ki 
,, engem magával-való hálásra akart kém 
,, fzerítteni, Meg-haragudt a* Király , ezt 
„ hallván; de meg nem akarta ölni: mert 
,, attól a’ ízive irtózott, rettegett; hanem 
„ Lyciába küldé, és ártó jelöléfeket (le- 
„ velet, vagy táblát) adott a’ kezébe: ír- 
„ ván borítékos, hajtókás táblára fokát, 
„ a’ mi Bellerofontesnek el-vefztésére való 
„ volt, és meg-parantsolá Proitus: hogy 
,, azon borétékot az Ő Ipájának mutaifa-

m ecr
rit'grs cíe i i s v  \ v x i v :  ?rópgy o<ye ( r ^ j ia y x

A vypa, y p c t-^ x s  r ly c u ti TTjim t v  5 ipLo<p3o'px t t o á -

Ae\ v. U'8- 9»
„ El - ment Bellerofontes Lyciába, 

,, az literieknek kedvező kegyes késéréfek 
,, alatt. Lyciában , Ksánthus folyó vizé- 
„ nél, a’ Lyciai Király b^tsiilettel fogad- 
„ ván Bellerophonteít, kilentz napig áldo- 
,, zott kilentz ökörrel vendégeié. A’ tize- 
„ dik hajnal-után kérte; mutaffa-meg a’ 
,, Prcetuítól, aT vejétöl hozott iráít, Vevén 
5, azt a’ Liciai Király, azt parantsolá: 
*, hogy Bellerophontes a’ pufztíttó Chimos- 
„ rát öllye-meg. Az pedig nem emberi, 
„ hanem Illeni alkotváhy , vagy fzülemény 
,, volt. Annak az eleje O rofzlány, hátullya 
„ S árkány , közepe C/iimcera-Kettke -3 t
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,, az égő tűznek nagy lángját okédá. %í- 
,, piuipx rpógie Afcod», othSsv*Ss dpáxuv , |xeVatj 
„ &%/gof/pa. Azt meg-ölte Bellerofoníes, biz- 
„ ván az líteni jelekben êcov rê aero-/ 7r/- 
„ xycrcig. v. j 83- 2- Máfodfzor pedig a’ d i -  

„ tsöfséges Solimufokkal hartzolt. 2oAigo/crr 
„ pixX£'r(rxro m 7)ol\Í[loi<ti v. 184, Ezt az em- 
,, berek-közt tartott hadakozáíok - között 
„ leg-hatalmasbnak mondá. Kpsnísvp/ pcoíxw* 
„  3. Meg-ölte a’ férfiakkal ellenkező

zónákat: apix̂ óvxg ávTiavéipeig.. 4. Mikor Bel- 
„ lerofontes Lyciából haza jövendő volna , 
„ a’Lyciai Király, JLyciai út-állókat ren- 
„ delt ellene. Mind meg- ölte ezeket-is. 
,, Meg-ismérvén tehát a’ Király, hogy Bel- 
„ lerofontes líteni derék nemzetü, magá- 
„ nál tartóztatta, leányát néki feleségűi 
,, adta, Királyi egéfz tifzteletnek felivel 
,, meg-ajándékozta.

go/ r/g3í ßx<ri\yi(5og ypusi wxcru];.
A’ Lyciufok pedig azon-kívül a' fzán- 

tó, és legelő földnek külön ki-fzabott ré- 
fzét, melly az 0 fáira, és termékenységé
re nézve job’ volt a’ többinél, által-adták 
néki , hogy mívellye. Bellerofontesnek a’ 
Királyi leányból lett felesége hármat fzűlt: 
Isánder, Hippolokuft, és Kaodamiát, Sár- 
pédon annyát.

Az el-befzéllett mesében J Ó S E F -  
N E K ,  Jákob fiának tifztasága, aífzonyá- 
tól fzenvedett késértete , gyozödelme ha
zug vádoltatasa, büntetése, ditsöfséges 
fel-fzabadúlása, Királyi hatalomra , ’s be*.

C 4
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tsületre lett emeltetése látzatosan ki-tettízik. 
Bele kevert valamit Homerus ki Dávid, 
és Salamon-után élt, Dávidnak, és Uriás- 
nak történetibol-ts. Királyok 2-dik Köny
vének 1 í-dik réfzében. 14* v. „ Levelet 
„ ira Dávid Joábnak : és el kiildé Uriás- 
„ által, ezt írván a’ levélben: Allafsátok 
„ Uriáfí a had-eleibe, a’ hol leg-erösb a’ 
„ hartz: és hadjátok-el ötét, hogy meg- 
„ ölettetvén el-velízen. “

Ezek igen nevezetes emberek, és törté
netek voltak a’ zsidóknál, és azok-által a’ 
Fenitziai, Sidóniai, Egyiptusi embereknél, 
kiket Homérus emleget. Hímezvén költe
m énnyel, ezen történeteket Better of öntés
re ruházta, nevezet-fzerént Josefet nevezé 
Betterophontesnek az tulajdoni-miatt. Bel- 
lerofontes’ attyát GLaukusnak mondja. <yXav- 
jtog iTix-jev BsWspcoóvTPjv. ,, Glaucus
,, genuit innocentem, vei, laudatifsimum 
,, Bellerophontem. “ Mind a’ Glaukus név 
Jákobra, Jófef attyára; mind az ártatlan
ság Jófefre. Glaukus fzülte, ugy-mond , 
az ártatlan Bellerofonteít. Glaukus homá
lyos fzemütis jelent: glaucoma detrahere, 
annyit télzen, mint, ízemhomályosíttó 
akadékot le-vonni. Jófef attya Jákob vo lt, 
kinek fzemei halála táján homályofok vol
tak. G E N E S .  48- v. 10. oculi enim Israel 
QQiligabant prce nimia fenectute, dare vide-
re non poterant. A ’ Bell-er-ophon-tes fzót 
három zsidó fzóból ki lehet vezetni, úgy, 
hogy e’ nevezet Jófefre Jákob’ fiára illy en.



a’ rví?, mintázó?,  a?, görög fzó-vég, ^ 3  
Baai; Bel, amahoz hafonló, noha fzivet- 
istelz. j-inTj vidít, látott, n.v1") Roe — Látó, 
Próféta. A’ phon Pána, vagy Phana 
fzóból eredhetett, melly azt jelenti hogy 
látott, nézegetett, fzemlélt. o^tj— pánim, 
phanim artza, látás, fzemlélés. Úgy hogy 
a1 Bell-ero-phon, annyit tehet, minti fzép 
ábrázatu, látó, vagy Próféta Ur. Bal vagy 
Belrae — Dominus, vei cor visionis, vei 
Dominus videns, vei corvidens, videntis 
&c. Hogy Jósef nevezetes álmát látó volt, 
azt a’ báttyai-is emlegefék, GENES .  37. 
19, jKcce fomniator venit. hebr. 
balhachalmot, Dominus fomniorum. Jó- 
fef jövendöléfe, igen nevezetes, valamint, 
fzépsége, tifztasága fogsága, azután követ 
kezett nagy urasága. A ' Chimérát; hanem 
koholta e Homérus az tönerner, vagy hi
nder fzóból, melly vermet, és így tömlő- 
zöt-is jelent?

Ennek a’Chimerának, tömlötznek az 
Eeleje, Elöl-járója az, a’ kinek Őrzésére 
bízatott Jósef, a’ Katonák fejedelme. En
nek a’ hatona fő tifztnek tömlötze volt, 
mellyben kötve volt Jósef a’ pohárnokkal, 
és a’ sütövel-egygyütt. G E N E S .  40. 3. 
„ Pharao pincexnam pifiorem  ̂ mis it eos 
in carcerem principis militum, in quo erat 
vinctus & Joseph. Az a’ katonák fejedelme 
zsidóul üTDun ‘Ity Scher hattabbachim. 
Taback , mind fzakátsot, mind katonát je
lent. Azt amazok a’ tűznél forgó fzakáts*

41
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ra érték. Ihol a’ Khimera eleje; az az a’ 
tüzet okádó orofzlány. A’ Khimerának 
közepe maga a’tömlötz. — kimer f a’ vége, 
vagy hátullya, sárkány, kígyó; a’ fele
dékeny, ’s , a’ mint magyarázhatók, az 
álnok pohárnok mefter; kinek ki-fzabadú- 
lását Jósef meg-jövendölé; ’s kinek magát 
ajánló tulajdon ki-fzabadúláfa végett. G E- 
NES.  40* a v. 12. De a’pohárnak , a’ mint 
valló, el-felejtkezett jó tévőjéről. GENES. 
41. v. 9 Confiteor peccatum meum. A’ khi- 
mérát megölte Jósef; azaz:  meg-gyözte : 
mert mind a’ fzakáts fejedelem , avagy a’ 
katonák fejedelme keze-alól, mind a’ töm- 
lötzbol fel-fzabadúlt; ’s hafznált végtére 
fel-fzabadulására a’ pohárnak vallása.

Ezt a’ Khimerát, illeni eredetűnek 
mondja Homérus, és hogy azt Bellerofon- 
tes, Illeni jelekben bízván, győzte-meg. 
Azzal azt akarván példázni, hogy Illeni 
gondviselésből (mellyet Homérus gyakran 
emleget) erefztetett reá az a’fok féle kese-- 
rüség, és hogy lilén fegítségével, ki elő
re Jósefnek fokakat ki-jelentett; nyerte 
a’ gyozödelmet. G É N .  45. v. Aon ve-

ßro  consilio , fed D E I voluntate hue mijfus 
fűm.

Bellerofontes az ő máfodik gyözödel- 
mét (az ofztán akár eléb, akár utób eíett) 
a’ Szólimus népről vette; a’harmadikat az 
Amazon, avagy emlotelen fziizekröl; avagy 
a’ férfiakkal ellenkező emlötelenekröl: 
mert görögből annyit jelent Homérus1 ige«
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je; ha pedig zsidó fzó azyimaz-on eredete, 
a’ fzó gyökere az Amatz, fzó lehet: 
melly eröfset, és izmoft jelent. ^//w/fo-eros, 
amtza vagy amíze-erőfség.

A’ Solimusi gyozödelme Ieg-nagyob* 
vefzodségébe került Bellerofontesnek úgy
mond Homérus. Azok a’ Solimufok JóseF 
báttyai voltak : mert noha Egyiptusban az 
ö hazájokat Kánaán földének nevezék, 
mondván Jófefhez : Kánán földéről jöttünk ; 
’s a’ t. Homérus idejében, azon a’ Kánán 
földön Jerufalem leg-nevezetesb város volt. 
Azt az elébbi (Trójai) időkre nézve Soli- 
mának; a* népét, az hozzá tartó Kananéai 
népekkel, ’s nevezetes emberekkel-együtt 
Solimusoknak nevezte Homérus. Említti 
Tátzitus: hogy a’ Zsidók eredetinek mon
dák némellyek a’ Solimufokat , kik az Ö 
nevekre Jerusalem városát építték, ’s ne
vezék. T A C I T .  Hifíor. L. 5. c. 2. p. 326. 
Tradunt „ alii Judaeorum inítia folymos, 
„ carminibus Homeri celebratam gentem, 
„ conditae urbi, Hierofolymam , nőmén e 
„ fuo feciífe.“ A’ melly Kolkhusi Solimuso- 
kot némellyek igen későn repesgetnek. 
azok a’ fzámkivetett rab Jerusálemiek, 
vagy egyéh Zsidók lehetnek Kolkhusban. 
Kik Láz, vagy bárbarus névvel-is illettéi
nek. V. G V E R  IN. Tom. 2. p. 152. A’ 
melly Solimusokkal othon, Kánán földén 
Jósef vefzedelmes ütközetben volt, azok 
a1 báttyai voltak. Azoktól ki-vetkozte- 
tett i régi, fzáraz vizfogóba vettetett; azok«
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tói az Ismaélitáknak el-adatott: ezektől 
pedig Egyiptusba vitetett. G É N .  37. Ez 
igen-is vefzedelmes háború volt Jósefre- 
nézve. Az Amazonokkal tartott háborún, 
Jófefnek a’ báttyaival akkor tartott háború
ját lehet érteni, mikor a’ báttyai gaboná
ért Egyiptusba folyamodván , Jóseftoi 
meg-ismértettek, Ötét vifzontag meg nem 
ismérvén. Ez a’ tétel tettzhetik azoknak, 
kik ama’ nagy tudományu Gverinnel, ki a7 
mesés időkből az Egyiptusi Hiítoriát meg- 
világosíttá, az Amazon népen, a’ Környlil- 
metélt népet értik. Igaz , hogy Amazon — 
emlotelen. De ha a’ Görög mesézö , tit
kos hímező, a’ környiil-metélkedéít mint 
egy férfiságtalansággal tsufolni akarván, 
annak helyibe emlőtelent nem állított-é? 
afízonyi félékenységet rakván a’ teítvérek- 
re? V. G V E R I N  Tom. 2. pag. 154. 
Azomban az Fmloteleneken, a nem fzop- 
tatókat, ’s a’ fzüzeket érthetni. És Bel- 
lerophontesnek az Amazonokkal tartott há
borúja, Jósefnek az a’ ditsofsége léfzen, 
melly a’ fzüzeknek reá bámulásától ere
deti. GÉN.  49. 22. Filius accrescens Jofeph 

JUius accrescens & decorus aspectu: filice di- 
fcurrerunt fuper murám. Ezt bé-vévén , a’ 
meg-győzött iit-állókon, a’ jó téteménnyel 
meg-győzött lefelkedö, utazó báttyait lehet 
érteni.

Bellerofontesnek a’ gyozödelmi után 
következett királyi méltósága : a’ királyi 
kis aílzonnyal lett házafsága, különös tér-
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mékenységii darab földje, vagy Tarto
mánnyá, mi egyéb ez mind, hanem Jósef- 
nek Egyiptusi Királyi hatalma, Urasága, 
nevezetes házafsága? Geífen főidén nyert, 
’s bé-költözött famíliájának álíal-adott tar
tománnyá? GÉN. 41.-45.-47.

Jósefet Putifárnal> Putifárnak feleség« 
késérte, vádolá, ’s ugyan Putifár tétette- 
is a’ tömlötzbe. Bellerofonteft Prcetus fzínt 
azon vádolásra nézve hajtotta a’ veszedel
mes hartzolásra. =: De ha Jósef történe
tit ruházta Homérus Bellerofontesre, miért 
változtatta Putifárt Prétusra; a’ felesége 
nevét, mellyet a’ Sz. írás ki nem tefz, ha
nem tsak Jósef Ura aífzonyának nevez, 
miért mondja Ante iának ? Erre azt lehet fe
lelni, i.mert titkolni akarta Jósef történe
tit: hogy homályosb légyen á’ meséje. 2. 
Talán a1 Proteufi) kit az ö Királlyaik-kozt 
emlegetnek az Egyiptusiak, ’s ki nem más, 
hanem Schalit, V. R E S P O N S .  Tom. 2. 
E. 3. §-31« Praetuífal egynek tartá? 3. Ta
lán a’ Putifár 73 ̂ 3  Szóban a’ 1 hellyett^ =2 
r betűt fajdított? 4. A’ felesége Anieia, 
talán Adniav, vagy Ainiah fzóból kere
kedett. Olvashatták G E N E S .  39. v. 7. 
Injecit Domina oculos fuos in Joseph, vtiíla 
ascht Adniav ainiach al Josph. - - Injecit 
uxor Domini oculos fuos in Jofeph; ’s így 
magyarázhatták: reá vetette (Jósefre) az 
aífzony, adnia nevű aflzony az Ö Szemeit. 
Ki-Satulhatták az Atiia nevet máskép’-isw 
A’ mesézo az ö meséjének minden környül-
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letit nem a’ dolog derekához, hanem tsak 
tzifráttyához alkalmaztattya. Bellerofon- 
teshez tartozandó egyéb mese-réfzekről 
holott Homérus nem emlékezik, azokon én 
fe mulatok: péld. okáért, hogy Bellero- 
phontes találta-ki a’ lovagéit. P L  IN I US  
L. 7. c. 56. Kquo vehi, Bellerophontem {in- 
venijfé) dicunt. Tudjuk, mi pompás fzeké- 
reii hordoztatta Fáraó Jósefet.

V. RÉSZ.

Jdomerusían, és annak tanitványiban a Sz. 
írásból vött más Igéknek a4 mesékre fo r 
dított Törcdéki.

P L Á T Ó  az 6 T I M É U S  nevű ne. 
vezetes könyvében, fellyeb’ nem vihette az 
ö bálvány - ütemnek eredetöket, hanem 
arra : hogy az É g , Ccelum, és a’ Föld az 
Óceánt, a’ nagy Tengert, és a’ S a l a d a t  

nemzé. Ezekből eredett Phorcin, Satum, 
Ops ; emezekből pedig Jupiter, és Juno ízü
letiek. Meg-Vállya P l á t ó , hogy ezen ere
detekre nézve a’ régi Törvénynek és fzo- 
kásnak fzót kell fogadni-ugyan ; de hogy 
ezek valóságos eredetek volnának, arra 
az okoskodás nem vezet; hanem a’ régi 
embereknek, kik magokat Ifíentöl fzár- 
mozottaknak mondák lenni, hitelt kell ad
n i , úgymond. Mintha mondaná: kézről 
kézre* fzájról fzájra hagyatott tudosíttás
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a z , hogy az emberi nemzet Ifieni eredetű. 
Sz. Pál Apóitól az Areopágusiak-elŐtt pre- 
dikállván ez egy Teremtő Iítent, azoknak 
Poétáira mutatván, efzekbe jutatta, hogy 
ezek-is azt hirdetik, hogy Ifieni eredetűek 
vagyunk. AC T.  c. 17. 28. t5 <yap xcii yévos 
Eo-gfV. Tsak az, hogy Pláto és egyebek a>‘ 
módott melly-fzeréntaz emberi nemzet lite
ri eredetű hímezve adák-elé, a’ íetéteífeir 
értett Régiek befzédi-után. P L Á T P  fza- 
vai ezek in Timceo apud Ciceronem in Frag- 
mentis pag. 630. ,, Credendum mmirum
„ efi veteribus & priscis, vt ajunt viris,
„ qui fe progeniem deorum eíTe dicebant 

- quamquam nec argumentis nec ratio- 
„ nibus certis eorum oratio confirmatur:
„ fed quia de fuis rebus notis videntur 
„ loqui, veteri Légi, morique parendum efi.
,, Sic igitur, vt ab his efi traditum, horum 
„ deorum ortushabeatur, atque dicatur, vt 
,, Oceanum, Salaciamque cceli fatu, terrae- 
„ que conceptu generatos, editosque memo- 
,, remus. Ex his Phorcyn, Saturnum, &
„ Opem, deinceps Jovem, atque Junonem.“ 
A’ Régiek bizonysága-fzerént, úgymond 
Plátó , az Ég, és a’föld az Oceanusnak, és 
a’ Salaciának eredete. Ezekből fzármoztak 
azok , kiket Menekítek , és ifieni eredetüek- 
nek nevez, a’ tölök fzármazottakat priscos 
viros, régi embereknek mondván lenni. 
Azok a1 Régiek emlegeték a’Hagyomány
ból, de a’ Sz. írásnak elejéből-is az Eget,
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a’ Vizet, a’ földet, Adámot, Évát, de Zsi
dóul, vagy ahoz hafonló nyelvből: mert 
Zsidóul a’ Szent írásban találtatík az E g , 
a1 hajfamaím név-alatt; az Oceanus, avagy 
a’ nagy viz a’ Jam, és Maim fzó-alatt: a* 
föld, és Adám az Adama, és Adam név 
alatt, az Éva,  a’ Chava, vagy Éva név 
alatt: Sőt az oldaltsont alatt-is, melíynek 
Zsidó neve tsla; vagy tseia; ehez hozzá 
adván a zlsa , aíTzony, nevet, ki-kerülhe- 
tett a’ Tselaifsa, vagy Salacia név. Az 
említett Régiek tehát ízájról fzájra, írásról 
Írásra ezeket adák e lé: Az Iíten teremté 
az Eget és a’ földet ( a’ mit Pláto-is meg
vallott. (Tefsék ezen könyvnek első Ré- 
fzére viíTza-nézni) Az Ég (az Égnek te
remtő Ißene, Elohim, El-Ja, Elion) alko- 
tá a’ földet, Adám Atyánkat a’ földből, te
ltére nézve: alkota az oldal tsontyából 

coßa, oídal-tsont. nui.v aíTzony), tsa- 
lafcát, falaciát, Évát. O mind a’ Janinak, 
a’ tengernek, D"1 — Jam =  tenger: mind 
a’ Maimnak, Víznek qijö =  viz; mind a’ 
(D'ött? Ccelum) Schamaimnak, vagy has- 
fchamaímnak alkotója. A’ Phorcyn nevé
ben Káin nevét máfok kerefsék - yp =  kin, 
nem olvaftathatik-é ílly képpen: yp =  Káin? 
-)^3í=ornatus, ramus. Ag. Nem volt-éKáin 
Aga a’ földnek, Adamának, Adámnak. 
és Tsláfsának, Salaciának ? Hol vannak 
pedig ezen Zsidó fzók ? A’ Sz. írásban.

A’ Sz. írásnak, ’s nevezet-fzerént T e
remtés Könyvének első Réfzeiből az Ide

gen
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gen Olvasók Herkulefi-is ki fatsarák, hí
mezve, mesézve. Herkules, görögül, Hera
cles ; melly ízó , a’ Görög eredetre vigyáz
ván annyit tefz , miht Hérának, vagyJu- 
nónak ditsőfége. Attól üldöztetvén Eu- 
rifztheus-által, fok fáradtságos ütközete- 
ken ment-áital. De a’ Herkules meséinek 
első Fűzői, azt Teremtés első K. í.réfzé- 
böl, 2. verséből koholták. Ott olvafiatik: 
Vruach Eiiokim merachephet al pne ham- 
maim. Es az Mennek Telke leveg vala a’ 
vizek-fölött A’ vizek fzinén. A’ Vruach 
RLokim ízóban el-hagyván a’ v, avagy és, 
azután az okim réfzt, aztolvaíták : Ruachel. 
Hozzá adván a’ fzeméllyre mutató H - n 
betűt, olvashaták Heruachel. Herachel, 
Heracles, Hercules. Az Mennek Telkén 
akár az Meni Erőt, Hatalmat; akár azt 
érték a' mit TevegŐ Égnek hívunk; az ott 
emlétett Merachephet fzózaton mélly ázt je
lenti , hogy leveg-vala az Men Telke; Zsi
dó fejtés módra tojáfon, vagy toLyomá- 
nyon-való üléfí értettek: mert Zsidó érte
lem fzerént, merachephct f)3rnö folyomá
nyon Való üttß jelent. Arra nézve illy me
sét faragtak; a’ mint Athenagorás ; kit az 
A. Sz. Egyház Történetiben említtek (3. 
K- 3 7 - § .) elé-adja, in Tegatione pro Chri- 
ftianis. ,, ttpxxXtfg éysmjrsv iTFsppiéyeSeg cucj/, 0 
., tri/pTÁvjpágevöy Cíto ß ix g  tő y e y m v y 'v x o g  e x  tcx-  
,, pxrpoßvjg s í i  é p p x y v j . T o  p e v  a v x x t x  x op v-  

wéy c c v r a , típxvog eivxt ereÁéritj. T o  Se x x t s -  
„ 7%'“ Azaz;  Herkules ellett, vagy
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fzült, vagy ki-költött egy ifzonyu nagysá- 
gu tojáfí, vagy folyományt. (Ihol a’ me- 
vachephei) melly tojás meg-telivén , fei-da- 
gadván; az ellő Herkulesnek erölködéfe- 
miatt, kétfelé fzakadt, pattant. A’ tojás
nak felső réfze éggé vált, az alsó réfze pe
dig főidé lett. INem de hímezve, ezzel azt 
akarák mondani? A ’Heruk-el merakephet 
alkotá az Eget és a’ Földet. Hol áll ez a* 
féle mondás ? honnét vehették, hímezhet
ték? Homérus az Odyífzeának n - d i k  
Könyvében a’ lelkek-közt látván Herku- 
lefi, miért irá: hogy ott Herkulesnek tsak 
képét látá (eí'ScoXoy) maga pedig Herkules 
azomban nem ott volt, hanem a’ halhatat
lan Illenek-között; nem de a’ Herkuleft 
meg válafztá a’ Ruach-Eltől; ’s ezt való
ságnak; a’ reá fogott költéményt, mesé
nek mutatá lenni. v. 600.

Toy jüst’ eiosyó̂ ra ß/ujv 'HpaxXifS/ty, E1-
dcoXov avTOi de per •uÍjUvcítghti 2feoTcrt répveTctt. 
Ennek-utánna fzemlélém az Herkulesi erőt 
(az  az ) annak képét; Maga azomban a’ 
láthatatlan Iítenekkel vigadoz,

Hallák, vagy olvasák a’ Pogányok, 
Sámfonról, hogy Orofzlányt ölt: haliák, 
mint vifelte magát Dálilával. Dálilát Om- 
falére; a’ fzamárnak áll-tsontyát Herkules 
bottyára, vagj  ̂nyilára változtatván. Tzen- 
taurus a’ világon fe volt, Hydra ’s más 
ijefztök hímezett befzéci-alatt a’ Filifztéu 
fok, Askalóniak: a’ G Á D E S I  vég-helyü 
Ofzlopok, a’ G Á Z A I  Dágon Tempío-
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mának ofzlopiból koholtattak. Samfbn quod 
mirabiliter fortis ejfet, putatus eít Hercules.
S. A U G U S T I N .  L. 8. de Civil. Dei. 
cap. 19. Sámfont, holott tsodálatos erővel 
birt, Herkulesnek vélék lenni. Herkules 
görögül Heracles =4 heras cleos, avagy az 
áernek, a’ levegő égnek ditsössége. ’S mi 
a’ Levegő égnek nagyob’ ditsössége mint 
a’ nap Világa. Azért Mákrobuisnáí Her
kulesen a’ nap érhetik Sáfárnál. L. 1. „ Quae 
,, porro aéris gloria nisi foiis illuminatio ? u 
Sámfonnak még \a’ haja fel-Szentelését-is 
követék a’ pogány ok ; hajókat hálván- 
nyaiknak áldozván; mint Homérusnak 33- 
dik K-ben Akhilles. Ki az ö ültökét Sper- 
kius vizének áldozá. V I R G I L .  Aeneid*. 
L. 7. „ Te lufirare choros, Sacrum tibi
„ pofcere crinem. “ Sámfonnak gyújtó ro- 
káit-is emlékeztető innepléífel mint egy 
meg-örökösítték a’ Fenitziufok, és ofztán 
a’ Romaiak; kik Április közepén , midőn 
a’ Szekerezés jatéka a’Tzirkusban tartat
nék, Vulpinalia, a’ Rókázás innepét-is tar
tották. Akkor rókákat erefztettek-ki, mel- 
lyeknek öfzve-kötött farkokon fáklyák ég
tek. Erről Ovid. Faftorum L. 4.

Cur igitur milfae junctis ardentia taedis 
Terga ferunt vulpes ? cauíTa docenda 

mihi eít
IS (pauperis ruítici filius)

Is capit extremi vulpem convalle falicti, 
Abfíulerat multas illa cohortis aves.
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Captivam fiipula, fcenoque involvit, & 
ignes

Admovet, urentes effugit illa manus. 
Qua fugit , incendit vefiitos mefsibus 

agros í
Damnosis vires ignibus aura dabat. 

Factum abiit; monumenta manent: nam 
dicere certam

Nunc quoque lex vülpem Carfeolana 
vétat.

Utque luat pcenas, genus hoc Cereali- 
bus ardet:

Qüoque modo fegetes perdidit> illa 
perit.

Kleides neve Herkulesnek nem került-e 
Vagy a’ görög fzóból: oi\ kv\, melly erőt, 
fegittö erőfséget jelent; ’s az a’ ditséret nem 
ruháztatott-e Herkulesre JofuéröL, vagy va- 
lamelly Zsidóság-béli Biróról? vagy az 
Alcides fzó nem eredett-e két Zsidó vagy 
Zsidóhoz hafonló Szóbúi: A l, vagy E li 
és pD Koách, vagyáé, mintha mondanád 
Ifién ereje, vagy erofség Illene. így is
mét új világofság támadna arra, hogy Her
kules a’ Ruachelböl képeztetett.

Ki ne tudná, hogy a’ régi világban 
_ mesékkel, és mesefejtéfekkel vetekedé- 

nek. A’ B Í R Á K  14. réfz. 14* versében 
minekutánna igy fzólla Sámfon a’ Filifz- 
teufokhoz. „M esét adok élőtökbe — — 
„ monda nékik: Az evőből étek jött-ki, és 
„ az erősből édefség ment-ki. Olvafiuk Ki* 

rályok 3-dik Könyvében 10-dik Réfz. x.



ŐS
u v. De a’ Sábái Királyné-is, halván a* 
v Salamon hírét az Ur nevében, el-jöve 
„ késérgetni ötét homály-befzédekkel. 44

Az illyen homály befzédekbe foglal
tatott kérdés, oktatás , késérgetés meg
volt nem tsak a’ Napkeleti népeknél; ha
pern a’ Tanítvánnyaiknál-is. Sót meg- 
yagyon a’ mi idönkben-is. De az alatso- 
nyob’ fzerüek ( tsak nem azt mondám ) a’ 
fonyó liázok-is vetekednek néha ílly ho
mály kérdéfekkel: p. o. Mi job’ egy ke
nyérnél? mit tefz: erdőn vágják; othon 
fzóll ? ’s töb’ a’ féle , a’ mi ezen Könyv 
Olvasójának hamarjában - is efzébe tűn
hetik,

Tsuda-e tehát, hogy Homérus merő 
homály belzéd? tsuda-e, hogy annak fun- 
damentoma van ? ’s ugyan a’ világon lévő 
Jeg-job’, leg-régieb’ , leg-nevezeteífeb’ leg- 
Iíteneífeb’ Könyvekben vagyon* Onnét 
kapartatott, onnét himeztetett a’ kfok ho
mály béfzéd.

Homérus Bakkusrólj avagy a’ Görög 
neve-fzerént, Dionysiusról ezeket írja Iliás- 
sának 6-dik Könyvében, a’ 130-dik verstöl- 
fogva: „Likurgus Driás fia nem fokág élt. 
„ Jupiter ki-vakította: mert Bákkus daĵ - 
„ kájit, a’ Szent Nyífeionnál (talán Geífen 
„ földét hoinályozza) üldözte. Azok az 
,, ö tzégérjeiket thyrfos SígXct a’ földre 
„ hánytak.14 Likurgufíól fejfzével meg* 
ölettek, Bákkus el-kergettetvén , a’ tenger
be bukott; s Tétis fogadá-bé. Eddig Ho-
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mérus. Meg-irám a’ régi Épületek’ alkal- 
matofságával, hogy Noé Atyánk nevéből 
eredhetett Bakkus neve, történetiből pe
dig a’ történeti. Az j*n betű, könnyen 3* 
b, betűre változtathatik; és így JStoack 
helyébe Boach, és Bach kerekedhetik. 
Bor bé fzerzö mind a’ kettő: mezételen 
mind a’kettő* Azomban, úgymond G V E 
R I N , Tom. i,pag. 28 Bakhuß nem tsak 
Noé, hanem JVIojfes, Juda, ésannakNem- 
zete Történetiből állítták-elé. Bakkus daj- 
kájin talán Mojfesnek a’ vizből való fzaba 
díttóját, azután fzoptatóját, ’s éneklőit; a’ 
Likurgufon Fáraót; a’ tengerbe bukásán, 
a’ veres tengeri által-költözéít kell érteni. 
Az India helyetttalán Judeát; Nifa helyett 
talán viíTzályofan, Sinát kellene olvasni. 
MertBákhus Nisájáta’ Görögök hol Indiá
ban , hol Arabiában helyheztetik. Ariánus 
IV . p. 306. apud Scholiaßen Curtii L. 8* 
dubitat, kételkedik arról, ha Herkules 
voit-e valaha Indiában. Egyéb neve Bak- 
husnak, Dionysius, Liber, Lyceos, és mon- 
dathatik Oßrisnek- is D I O D O R U S  az 
Egyiptusi Oßrißfzöllo-találónak, első bor
ivónak írja lenni. L .i. n.9. io. T Z É T  Z E S  
egy idősnek , vagy azon idejűnek , sőt mint
ha egy azon fzemélíynek vallya Bakhus- 
sal Olirjft; egy végbe pedig azon Diony- 
siuít Noénak állíttya. 'S hát ha Oíiris ab
ból a’ háláadó nevezetes ének elejéből for- 
rafztatott, melly Mojfes 2-dik K-ben, 15- 
dik versében így kezdődik: Énekellyünk



„ az Urnák: mertditsofségefenfel-magafz- 
„ taltatott, a’ lovat, és a’ rajta-ülőt le-ve- 
„ tette a’ tengerbe, DlD n: N) O mrvS nvBW 

női isim Afchira Lihova, ki gao gaah: 
fus verocho rama bajom. Afchira , énekel- 
lyünk, igen hafonló Osir-is nevéhez. A’ 
Dionis név talán Zsidóból görögösíttetett 
fzózat e’ kettőből; Iíten j-p Ölyv hn“7 Ká
roly madár-derék ölyv Zsvtr, d/oc, és vZ- 
<roq í claudus sánta; úgy hogy Jupiter öly- 
ve légyen, ki olly fzemeíTen, olly magas- 
san repült; ’s hát ha a’ Jadae, Judát nem 
példazott-é? ’s hát ha (mert a’ letétben 
mintha varsával tapognánk) ’s hát ha azért 
mondatik Jupiter és Semele fiának; mert 
Semol bal oldalt tefz, Bakhus idétlen
lévén, ’s idétlenül fzületvén Semelétöl, Ju
pitertől máfodfzorta fzülettetett. De ez már 
mind vefzödség.

VI. R É SZ .

Homcrusnál a Görög rendű Áldozatok ha 
nem az ó Sz. írás rendtartásihoz alkal
maztattak- é? leg-aláb* réfznyire.

55

H Ó M É R U  SN A L  Krifes’ Áldozat- 
tya e’ képpen iratik-le (noha azt inkáb’ a’ 
Görög követség Áldozattyának lehetne 
mondani).
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Agamemnon Ulifzfzéfi Kvife' Szigetén 
be, Krifes Paphoz, ennek leányával-egy-, 
gyűlt igazíttá; mint fo-követ-vezért. Hajón, 
vagy-is inkáb nagy gallyán mentek a’ kö
vetek, vévén magokkal Hekatomra, fzáz 
marhából-álló áldozatra-valót. Miad. i. ■= 
ez. a v. 430. UliíTzes ki-ütvén a’ Krifa Szi
geti parton, 's vas matskákat vetvén, svvxf 
anchoras, a’ Százados Aidozatra-való mar
hákat ki-fzállította, Krifeis leány aűzony- 
is ki-lépett a* hajóból. Ezt az Oltárhoz 
tz) ßtogcu. Bwpoí,’ * * Altäre ex n£l3 *1 Excel-, 
Jfu n, Sacellnm, Ara idolorum. Ita Lexicon. 
az Oltárhoz vezeté Krifeift Ulifzfzes, ked
ves attyának kezeibe heiyhezteté. ILqp/ 
f/Xco í'y xep<r) rtöei; ’s így fzóllittá-meg: O 
,, Krife! engem’ a’ Férfiak Ki rally ok , Aga- 
„ memnon küldött: hogy leányodat hoz- 
„ zád vezeílem , és Foibusnak fzázados
2, Sz. Áldozatot tegyek a’ Dánaufokért:
3, hogy meg-kéllellyük Foibus Királyt, ki 
3, moft az Ärgivufbkra , keferves fájdalmo- 
s, kát erefztett. így fzolván, leányát ke- 
v zébe álfcal-adía. Az pedig örömmel vet-. 
,, te édes gyermekét. UoiiZx <pi\u]V. “ Ezek- 
iitán az Áldozat rendi így iratik-le.

„ IJlifizes, tár fai, vele-együtt, a’méh 
„ tóságos fzázados Áldozatot rendre állh 
„ tották a’ jól épített oltár-körül* Azután 
,, kezeiket meg-mofiák : és a’ marhák fe- 
„ jekröl fzört téptek.<< (A ’ mosáfi, a’fzör- 
tépéítel-nem kell felejteni) eXo ûrp  í * gyen
ge fodros fzor vagy ültök, xwm   ̂íferény ■



Ä7
komlok-fzőr. úXog i t  gyenge fodrott-’s a% t. 
Akkor köztök Krifes fen fzóval imádko
zott, kezeit fel-emelvén, ’s mondváu:

„ Ó! halgafs-meg ezüfí-ivjas, T e, ki 
Krifa Szigettyét

„ És Tzillát Őrződ, Tenedusnak erős 
Fejedelme;

„ A ’ ki meg-halgattál, ’s tifzteltél már> 
az előtt-is.

„ JVleg-vervén az Akéufokat. Ved’ moft- 
is elődbe

Kéréfem. Danaus népét gyógyítsd- 
meg azonnal.

„ így fzóllottkönyörögve meg-is lialgat- 
ta Apolló.

Azután, minekutánna imádkoztak vol
na, ’s a’ marhák’ gyenge üítököket le-ve- 
tették volna (úgy tettízik, a’ tűzbe) a’ 
marhák’ fejeket hátra vonták, meg-ölték , 
’s meg-nyuzták : tzombjaikat ki-vágták : 
azokat a’ kövérivei (w/cnry) be-tapafzták 
két foroífan, hjrjvxx: azokra más nyers, 
huft raktak- Ei-égette pedig ezeket az öreg 
hasábos fákon: reájok finom tüzes bort 
tttiorx oTvoy, töltött: Azomban az if-
jak-közül ki ki öt élű nyársat tartott kezé
ben: Minekutánna a’ tzombok el-égtek és 
a’ marhák belfejéböl f<r7rXa%v«, vifcera} 
kófiolgattak vólna, a’ többit darabra vág 
dalák, nyársra vonák : Végtére vendégsé
get kéfzítettek, vendégeskedtek,fenki ked
ve fern fziikölködött az egyenlő eledel,nél
kül. (E gy formán jól laktak) Jól laky^ft



itallal, ’s étellel, a’ fiatalok, Köpő/, a’ tsé- 
fzéket, Crateres, borral koronázák; fel- 
ofzták kinek-kinek; a’ ki-öntésröl kezdvén 
az iváít. Az Akhéai ifjak egéfz nap ének
kel kéllelték az Ifient: SsoV gyönyörködtet
vén a” meíTze-lövot. Az Ének rcavtovx Pcea- 
na névvel illettetik. Apolló abban gyönyör- 
ködöttazt hallván. Nap-nyugat-után meg- 
liáltak a’ hajónál. Másnap regvei haza 
mentek. Ez az egéfz rendi a’ Krifai Áldo
zatnak*

Hafonló-képpen, és tsak nem azon 
verfekkel irja-le Homérus Agamemnonnak 
áldozattyát-is. (Mert az a’fzokáfa, hogy 
új verfeket nem igen tsinál; ha az elébbiek- 
nek hafznokat veheti.) „ Az ütközet-elött 
„ Agamemnon Király ökröt áldozott.(|3avi£- 
„ pevrsv) Az kövér, és- öt efztendos volt. 
„ Szaturnus fiának tette az Áldozatot. Ar- 
„ ra elá-hívta minden Akheufoknak öreg 
,, javait, r'epovTtxg ápnypág. Elöfzör Nefztort, 
,, és Idomeneus Királyt , azután a’ két 
„ Ajaxat, és Tideus fiát: hatodik Ulifizes 
„ volt, ki Jupiterrel vetekedett böltségé- 
„ vei, Meneláus Önként jelent-meg; tudván 
„ hogy tefivérének fok a’ dolga. Környöl 
„ állották az ökröt, ki-tépték kondor fzö- 
„ rét, ’s köztök imádkozván, így fzóllott 
„ Agamemnon: I L I A D .  L. 2. Zevs, ki 
„ ki leg-ditsőb’ , leg-nagyob’ vagy, ki a’ 
„ fekete felhőket elé-hivod, ’s a’ vékony 

Levegőben ( atöipl) lakozol, eléb’ le ne 
„ nyugodjék a’ nap, míg le nem döntöm
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„ Priámus palotáját, ’s kapuit meg nem 
„ égetem. Hektor dolmánnyát pedig a’ 
,, mellyen fegyverrel fel nem vágom. így  
„ fzóllott, de még annyira nézve Jupiter 
„ néki nem kedvezett; hanem az Aldoza- 
„ tot bé-vette; a’ dolgot pedig fzaporíttá. 
,, Az imádság-után, a’ marhák kondor 
„ fzorét le-hányták , fejek“t hátra - fzege- 
„ zék , meg-ölék, meg-nyuzák, tzombjokat 
„ ki-vágák, kövérivei bé-tapafzták két fo- 
„ rofan; és fölikbe nyers darabokat tét- 
,, tek! ’s ezeket ugyan hasáb fákon, mel- 
„ Iyeknek levek már nem volt, meg-ége- 
,, ték: belfejeket nyárfon a’ tűzön tárták; 
„ a’ tzombok el-égvén, ’s belsejeket meg- 
,, koholván, a’ többit kis darabokra vag- 
„ dalák, nyárfokra tűzték, vigyázva meg- 
„ 'süték: le-vonyták : vendégséget ütöttek; 
,, egyenlő képpen jól laktak: Ez »volt az 
„ Áldozat vége. “

„ Iliáfsának 7. réfzében a v. 475. azt 
„ írja ismét Homérus: hogy a’ Görögök 
„ egy éjjeli vendégségkor, midőn a’ Jupi- 
„ tér menydörgésétöl meg ijednének, a’ 
„ poharakból bort a’ földre öntének, és 
,, fenki fe mert inni eléb , míg nem tett 
,, íIly öntéífel libátzio nevű Áldozatot, 
,, Jupiter fzámára.

—  — ■ —  —  a h  t / q  eV X tf

rpiv né f/v, xp/y \ei\Lxg v l) upoy/cou.
A z  Odisfzcának 3-dik Könyvében ílly 

Áldozat rendet olvafunk. Telémakus Nefz- 
tort Pilusban, Neleuhól, Nefztor attyától
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építetett derék városban találta. Az ak
kor fok fzázad magával a’ tenger partyán 
Áldozatot tett Neptunusnak — (E’voTixSoyi) 
kilentz tsapatban ültek. Ot fzáz volt tar
tozandó mindenik tsapathoz. Mmdenikre 
kilentz bika ofztatott: bort arany pohár
ból ittak. Ki-terített gyenge borokon ül
tek. Neptunus fzámára a’ marha tzombját 
égették-el. Az éves - ivás végén nyelveket 
vagdaltak; a’ tüzbe vetették : bort öntének 
(a’ földre) Neptunus fiáméra : magok-is 
ittak. Az Áldozatkor imádkoztak. Az 
IRenrol azt vélték, hogy meífzünnen’-is 
megy-halgattya az imádkozót; ’s meg-tart * 
hattya könnyen.

Ugyan az Odisfzéa ,3-dik könyvében 
ismét Nefztornak Minervához intézett Al- 
dozattyát említvén, így ir : Nefztor Miner
vának áldozván elé-hivta a’ réz-miveít, és 
általa a’ fel áldozandó ökör fzarvát meg- 
aranyoztatta. A ’ marhának vérét vették : 
tzombjait ki vágták: a’ huskövérivel két- 
fzerefen bé-tapafzták; ötéin nyárfon meg
sütötték, bort öntöttek, ettek, ittak.

Ulisfzes, Odyíf 6. bé-lépvén Altzino- 
ushoz, azUrak-közé, őket a’ Vatsora vé
gén találá; ’s éppen akkor áldoztak Mer
kúr iújthah, jól vigyázó Argifontesnek. ’Eű- 
eníoTrco apv}V(p)v7'/j. Annak öntöttek-le bort utól- 
lyára, midőn a’ fekvésről emlékeztek; 
vagy gondolkodtak.

A’ Kérők Telemakusnál a’ házba öfz- 
ve-gyülvén fzokáfok-fzerént, előfzör Khle-
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nájokat, bundájokatle-rakták a'' lóízákra: 
azután áldoztak: íspzpoy. le-öltek juhokat, 
ketskéket, difznókat, ökröket, a’ belséje- 
ket meg-süték, fel-ofzták: a’ bort tséfzék- 
kel ofztogaták: de vízzel keverve : ä’ po
harakat a1 bojtárgazdá nyújtá; a’ kenyeret 
pedig fzép fzatyrokból x a k c i g  é v  k x v Í g k t i ,  a 
major gazda, a’ Férfiak Fejedelme, Filé- 
tzius rakta a’ vendégek elejbe. Teléma- 
kus az Attyánaki ki még nem ismertetett 
máfoktól, ’s rongyos Koldus módra a’ Küfzö- 
bön üldögélt, mind enni adott, mind arany 
pohárban öntött néki bort. Arra-is vigyáz
tak j a’ mit az Iliásnak 6-dik Könyvében 
olvafunk; a’ hol fíektor így fzóllott: Nem 
fzabad Jupiternek áldozatos imádsággái 
fzolgálni, ha az ember vérrel és tsunya- 
sággal fejtetett.

(Itt efzünkbe jufson az, a’ mit a5 Sz. 
írásban olvafunk L e v i t i c i .  15. Áronnak fiait 
Nádábot, és Abiut a’ tűz meg-fojtotta a’ 
törvénytelen tömjényezésért; Aaron fzo- 
moru lévén, nem evett az Áldozatból, ’s 
mondá Mójfesnék: M i k i  a  ü t e m  a c c i d i t  q u a d  

v i d e s :  q u o m o d o  p ö t u i  c o m e d c r e  e a m  , a a t  p i a 

t e r e  D o m i n a  i n  C e e r e m o n i i s  m e n t e  l u g u b r i ?  

Q u o d  c u m  a u d i j f e t  M a y f e s , r e c e p i t  f a t i s f u -  

c t i o n e m . )

Az említett OdiíTzéa 18-dik Könyvé
ben a’ kérők UlifTzes házánál mindennap 
dombérozván, éjfzakára haza fzoktak ta
karodni. Az el-menetel-elött az Iftennek



Málták. Bort le-öntve. a’ főidre: áldoztak 
a’ jó-lakom-utgn.

Az Akeufok-is ( Iliad, o. fin.'» <rzei<niv- 
'jsg, ki-öntött bor-áidozat-után mentek alun- 
iii. Elé-adám az Homérusnál emlegettetett 
Áldozatok rendi-módját^, úgy a’ mint még 
utóbbi meg-fzerzéfekkel fel nem valónak 
ékesítve.

V II R É SZ .

Az elébbinek folytatása.

62

AZ elé-fzámlált pogány Áldozatok» 
nál régiebbeket nem találunk sl Görög írók
nál. Mesék igen-is, a’ miket Homérusirt; 
de a’ Meséket úgy irta, hogy verseiből a’ 
régi fzokáíok ki-teífenek: és így nevezet- 
fzerént fzóllván az Áldozatról, annak ren
di módját úgy adja-elé, a5 mint akkor, 
tudniillik az Ö ideje-elott fzokásban volt. 
Hogy arra a’ módra vigyázott, az ábból- 
is ki-tettfzik-mert egy féle rendtartáít'em
leget mindenütt. Azt a’ rendtartáít leg- 
aláb’ annyira nézve nem vették az Egyi- 
ptusiaktól, a’ mennyire nézve azEgyiptu- 
siak a’ marhákat tifztelték, imádták; a’ 
Görögök pedig a’ bálványoknál azokat fel
áldozták. A’ Görögök eleji vad módra él
tek törvény-nélkül fzanafzétt. Grceci olim 

. Jifie Legibus viventes, ás? fparsím habitances. 
I S O C R A T E S  in Panegyrico. A’ kik
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a' betűket a’ Fenitziabéliektől, vagy azok
nak határositól vették, vöttek a’ betűkkel, 
írásokkal, tudományt, és így némellv Ál
dozat módot-is. Olvashatták a’ Sz. írás- 
béli példákat.

T e r e m t é s  Könyvének 8- Réfzében , mi- 
nek-utánna ki-költözött volna a’ Bárkából 
Noé, oltárt épített az Urnák, a’ tifzta ál
latokból, és madarakból égő, ’s teilyefen 
elégő Áldozatot mutatott-fel az Urnák, ’s 
tettfzett az Urnák az Áldozat. T e r e m t .
könyvének 9-dik réfzében az a’ parantso- 
lat, hogy az eledelre fzánt állatot vérével 
ne egyék. Vért nem fzabad volt enni. Em- 
legettetik Israel népénél a’ mosódás; úgy
mint az Áldozatra-való kéfzület: MOJS.  
2. K. 29. 30. v. „  És meg-mosák Moyfes 
„ és Áaron, és a’ fiai az Ő kezeket és lá- 
„ bokát, mikor bé-mennének a’ fzövetség 
., hajlékába, és járulnának az oltárhoz, 
„ a’ mint parantsolta vala az Ur Moyfes- 
,. nek. “ Emlegettetik az a’ parantsolat, 
hogy minden Áldozatra fzánt marha - háj 
az Űré légyen , és az Ur tifzteletére áldoz- 
tafsék. E É V I T .  3. 16. 17. O m n i s  a d e p s  

D o m i n i  é r i t  — j u r e  p e r p e t u o .  .— — ,, Min-
„ den K ö v é r s é g  az Űré légyen örökké-va- 
„ ló törvénnyel nemzetségiekben , és min- 
„ den lakó helyetekben; fe vért fe kövér- 
,, séget tellyefséggel ne egyetek* I B I D ,  
C. 4. o m n e m q u e  e j u s  a d i p e m  t o U e t , &  a d o l e -  

h i t  f u p e r  a l t a r e .
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A1 Görögök az Gitárnak még a’ n<r- 
vét-is a’ Zsidóktól vették: — /3co|Xü$ :
miért nem a’ többi Álclozatkori rendtar- 
táft-is: a’ mosodáit ? a’ marha kövérinek 
el-égetését az Áldozatkor ? A’ Sz. írás-bé
li tzeremohiákat az Áldozattyokkor fok 
réfzeire nézve el-mulatták, ki-hagyták, a’ 
mesés babona módra az egy Iftentöl a’ 
költöttekre fordították; de tsak ugyan ha 
a’ betűket, oíiy fok fzókat, mellyeknek 
eredetek Zsidó, vagy Zsidóval határos fzó, 
oily fok Történeteket a7 Zsidóból vöttek, 
miért nem az Aldozatkori,említett Kend- 
tarsáfokat-is ?

Teilyen telyi vagyon Horhérusnak és 
Hesödiusnak Iráfa Jupiter költött lilén fiai
nak emlegetésével. Ezen fiák a" Trójai 
háború elött-való időre nézve líteneknek 
hivattak; a’ Trójai háborúkor pedig fé l 
Ißeneknek, ’s mintegy Jupiter unokáinak. 
A’ Troja táji vizekbe fok paizs, és Sifak 
hullott; azokkal pedig oda hengeredett a’ 
fél-ifien-emberek’ neme-is. ycvcg dv-
&p5>v. Ezeket a’ Sz. írásnak azon réfzei- 
ből tsigázták-ki, a’ mellyekben az Elohim 
fiai, és az emberek leányi emlegettetnek; 
Az Iíten fiain a’ Szeth IítenfélŐ maradékit; 
az ember fiain Káinnak el-fajólt maradékit 
kell érteni. Olvasták ezen fiák emlegeté- 
fek-után a’ Nefelimek (Óriásók neveket-is) 
3f!íO VH Hannephilim hajú baaretz.
G E N E S .  C. 6. a v. 2. 'S elé perdítték a’ 
Nefele, nubigena, felhőből fzületett gigá
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íokat, Oriáfokat, hatalmasko dókat. (Lásd 
ia" Régi Jeles Epük 2. K. 55. Levél.) ME- 
T A M O R P H .  L. 12. „ Duxerat Hippo-
y, damen audaci Ixione natus, Nubigenas- 

que feros positis ex ordine mensis, Ár- 
,, boribus tecto difcumbere juflerat an tró. "

Hóimét vették tehát az Ifién fiainak * 
és a’ Néfele Oriáfoknak neveket? hóimét 
vették azt a’ mit Orízág fzerte vallottak a* 
Görögök , hogy az Ifiének az emberek- 
közt meg-jelennek ? melly vallás meg-volt 
köztök Sz. Pál idejében-is. V. Actor. 14. 
DU ßmiles facti hóminibas defcenderunt ad 
nos. Homerusnál Ödyjf. L. 7. Altzínous Ki
rály UliíTzeft meg-jelenő Ifiennek tartá, 
mert, úgymond: „ Az Illenek hajdantól- 
•„ fogva TorccpcS meg-jelennek nyilvánságó- 
•„ fan nékünk midőn néki Hecatombas , 
„ fzázados Áldozatokat tefzünk : meg-je- 
„ lennek a’ magányos utazoknak-is “ (Ezt 
Abrahám, Mójfes, és Sz. Irásbéli egyéb 
Történetből vehettek) mert közel vagyunk 
hozzájok (az Ifienekhez) ivét crvtrív éyyCjet 
8/gFj/ utrvsg KvjíXuvii 75, non cc/jptx ovXx yt úvlvih. 
Közel vagyunk hozzájok mint a’ Tzikíop- 
fok, és a’ Gigáfok parafztos népe* Mintha 
mondaná: leg-aláb’ mi betsületes emberek 
közeleb* vagyunk hozzájok , vagy oily kö
zel, mint ama’parafztok, vagy gonofzok;

Kiktől tanulták , hogy az Ifién az ö 
Angyali =  Kiildöttyei - áj tál az emberek
nek megjelenik? Velektárfolkodik? Igázf 
Homerusként, hogy ama’ nagy ditséretre

K
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UiiíTzes Altzinousnak azt feleié: hogy Ő 
fe teltére, fe lelkére nézve nem Ifién, ha
nem halandó ember, de mikor Eumeusnal, 
tulajdon Kanálízánái, haza-jövet UiiíTzes 
isméretien ábrázatban forgana, és ottan 
ötét Minerva meg-látagatná, azt a’ Ko
mondorok látták, féltek, el vakarodtak. 
Látta UiiíTzes; de lem Eumeus, fém Tele- 
makhus nem látta: mert, úgymond Homé- 
rus: Az Ifiének nyilvánságofan nem min
deneknek jelennek-meg, OdyíT. L. 16. v. 
lói. b yap T« TraV̂ ircn Sett (pctá<rv~icci E',cip<yeTg. 
UiiíTzes tulajdon házában-is elemién jo da
rabig úgy forgott maga, mint isméretien 
rongyos koldus. A’ küfzöbön ülvén , evett, 
ivott az adományból. Azomban UliíTzes- 
nek vállát Antinous az ö lába sámolyával 
meg-dobta. Azt a’ kérők-közül egyik e’ 
képpen feddé-meg : „Vefzett ember, hát 
„ ha ez valami mennyei Ifién. ’E7T«pami 
„ Stós fc$/. Mert valóban az Illenek mago- 
„ kát a’ Szárándok vendégekhez hafon- 
„ lókká tévén tellyefséggel, járnak a’ vá
jj rofokban; az embereknek boíTzujokat, 
„ és igafságokat visgálván.

Ken "js ŝ.:vonr/v Eo/xmsjaAXô aTrucr/,
UccVToitrt reksSroŷ á fV/spic<pu<n nóAvjccs.

4 OdyJJ. L. 17. a v. 48o.
Ha töb'példát olvafiam volna egynél, 

fajdíttanám, hogy a’ hetedik napot kiilö- 
nöíTen betsülték; Azomban, Tzokás volt 
fzerén-Tzerte, a? léleknek a’ tefibol-vaíó ki- 
menetele-után, annak a’jutalomban, vagy
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hüntetésben-való meg-niáradását, állandó
ságát meg-engedni. Már Iliáfsának elején- 
is azt hirdeti Homérus , hogy Akhilles ha
ragja, és a’ miatta következő Görög ve- 
fzély fok bajnok lelkét tafzította poklokra. 
Ulilfzes a’ mesézönek költeménnyé - fze- 
rént, a’ pokolban fok féle lelkekkel befzéll. 
Az az utazás költemény; de arra a’ hitel
re építtetett, melly azt valónak tartá, 
hogy az holtak leikeik élnek Odijf* L. 11. 
Azokról befzélvén Homérus, azt Írja, hogy 
a’ telitől meg-vált Lelkeknek nintsen tson- 
tyok, és hu fok v. 2; 6; hanem inakat még
is enged nékik; valamint a’ bálvány iíte- 
neknek a’ vér helyett ikhort, valami vé
kony genyetséget. v. 217. Látta Akhilleít, 
Minőit, Oriont, Tántaluít, Titziuít — — 
s babonát mesét öfzve kevervén a’ lelkek 

halhatatlanságát tsak ugyan erősítti, ’s 
utánna minden egyéb versezo; de még 
Plátó-is hcífzasan velöífen.

Az ílly oktatáfok, és valláfok java az 
Ur igéjében mindenütt foglaltatik , de tel
ly efen , felségefen , bőven. Hanem a’po
gánysághoz fzokottlrók azt meg-máfolták, 
homályósítták.

VI I I .  R É S Z .
Új példáji a Sz. írás fzavaibói kéfzíttetett 9 

vagy hímezett Görög meséknek.

N O É ,  Sem, Cham, Japhet neveket 
emlegeti Sanchoniáton Eufebiusnák Midőn
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azt befzélli, hogy Oyso , US O az el-fajúlí 
gonofz Gigátok, Oriáfok idejében, a’ ret
tentő nagy esőkor egy fán megszabadult, 
az ifzonyu tengeren leg-eiőiizör utazni mer
vén. Meg-fzabadúlván, a’ tűznek, ’s lé
leknek ofzlopot állított, azt imádá, és né
ki áldoza a’ vadáfzattal nyert áldozatok
ból. Erre magyarázta Sanchoniáton N O- 
É T , kit üdvözíttönek, vagy Idvözültnek, 
Jehofuának, Ősének, Oysónak nevezett. 
Ezt az Ősét, vagy Oysót fzintazon Euíe- 
biusnal Sanclioniáton Eónnak , és Proto- * 
gonusnak nemzetéből valónak Írja lenni. 
Aion, vagy Aon pedig Eletet jelent, a/W, 
aevum, Éva > vivere =  j-pn ,?nn Eve,  Éje, 
Élni. Azon Eonnak, ’s Életnek nemzeté
ből ezek eredtek, úgymond Sanchoniáton : 
Phos, P yr , Phlox =  <p&g, Tróp, <pXc£. Vilá- 
gofság, melegség, láng: és fzint ezeket 
jelentik Sem , Cham , Japhet nevei Jötít 
Sem ex Schama nöty luxit , daruit Dn 
Cham , Calor: fis'' Japhet. Japhat /ijji 
Splendor. Eufeb. Prseparat* L, 1. c. ro. 
paydáuov yevcphcov opßpw —  —  üevbpov tie Xcc- 
ßopevov 7ov Qvtrooov, xat airoxÁabsvcrav^x, xpccto> 
t oXpyrat s!g 'SctXatrtruv s p ß y v a i . - - Idem ibid. 
’E^fo <pytrtv aro ysvov; ajuvog, xat CToyovö <ysv- 
VíjSipaj cti2r)g ncdbag Svvyug, o'g shag ovópxT* <f,u>gr 
xat mp xat cp\ó£.

Japet, Titán’ fia; Deukálion, Jápet 
unokája: Belus , Jupiter fia: Abás, Belus 
fia, nevezeteinek a’ költőknél, Jupiter, Ju- 
nóra neheztelvén, ILIAD. 8. Meg-haragu-
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vánJunóra, és Minervára, veled nem gon
dolok, úgymond: ha a’ világ végére me- 
nendefz-is, a1 hol Japet sxirsrog és x í̂vog, Sá- 
turnus ülnek; ’s napot fzelet nem érzenek, 
’s tsak a’ mélly Tártarus vagyon körü
löttük.

Mójfes 5-dik Könyvében olvaíTuk, c. 
3. v. 11. hogy Og =  jiv Básán tartomán- 
nyának Királlyá az Oriáfok, Gigáfok nem- 
zetségéböl-való volt; és hogy annak vas 
ágya, hoíTzában kilentz könyöknyi volt, 
négy pedig a' fzélefségére nézve. A’ Gigá
tok’ nevek itten Harafaim, vagy Erphaim 
— Másutt HaneßUm a’ nevek. Mi
re fordítták ezt a’ Mesézök ? Homtrus 
OdyíT. 11-dik Könyvében azt Írja: hogy 
Ifimédiának, Aloe, feleségének ezen fiai 
voltak: O /** Otus , talán ez az. Og név
ből fzármazott? és Ephialt-es; Ez a1 fzó 
talán az Efelim, .Nefelim fzóból kereke
dett? mert, O t , és Ephialt Gigáfoknak 
magafságok, úgymond Homérus: kilentz 
ölnyi volt 9 orgyarum. A’ nevek, és mér
tékek haton lók. Ezek akarták Olimpusra 
rakni Oífza hegyét. Jupiter Őket öfzve- 
menykövezte. A’ Bábel tornyi hifiória 
hímezett mesére fordíttatott. .

A’ Görögöknél nevezetes Deucalion, 
Pyrrhaval, az ö feieségével-együtt. Ezek , 
úgymond a’ mefe : egy vizözön-után magok 
népesítték-meg a’ földet: Deucos annyit 
téfzen, mint Noé: mert ez-is, amaz-is édes
séget jelent A’ vége talán a’ felséges Ifién-
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üek nevéből tétetett oda, úgy bogy Deu
calion Illeni nyugodalmat, ’s édelséget je
lentsen, olvasák talán, hogy Noé föid-mi- 
velő ember volt, G E N E S .  9. 20. Noe vir 
agricola. Zsidóul: Noe ifch haadama. niJIN 
Adma, vagy Admet, azaz:  veres; Gö
rögül Pyrrha. Már holott ezt a’ Zsidó igét.*: 
Noé embere volt a’ földnek, arra hí me
zék : hogy Noé férje volt a’ vörösnek r 
értsd reá♦ a’vörös földnek, eié-került Deu- 
kálion a' feleségével-egyíitt. A’ hajgált 
kövekből fiaik lettek; úgymond a’ M efe: 
mert benim fiakat, abnim köveket jelent 
Zsidóul. A’ Kaldéa-bélieknél az, a’ ki 
hajón a’ viz-özöntol meg-menekedett, Xi- 
futrusnak, vagy Seiíithrusnak neveztetik* 
A’ tfrniy Scheifch, tizet, a’ Juthr, vagy 
Jothur maradékot, maradványt jelent; ’s 
N oe valóban tizedik Atyaiatya volt Adám- 
után; mintha mondanád: tizedik atyai ma
radvány. — A’ Frigiaiaknál, úgymond 
Suidás: által-látván Nannac, régi ember 
TdXaiog xwp, által-látván a’ jövő viz-özönt, 
minden embert a’ templomba gyűjtött, 
könyvezve efedezett: lm ismét Noe mint 
Nannacban, mint Seifutrusban. Plutarchus 
de folertia animalium. Tom. 2. le Írja Deu
calion galambját, melly vifTza-repüivén a1 
bárkájába, viz-özönt, ’s viífza-nem repül
vén annak meg - fzünését jelenté: bt \l?v öv 
poSoXoyot reo dsvxaXíuyí <pa<r/ neptgépoip ix rv\ s Áap- 
vxxq; áftE[/.syqv, Zvj hcopLx <ysfegxî  x siljL̂'J0̂
9ÍTCÚ TCtÁtV il/ZvOpiévvp, sCdías <X7ro/lTTC(<rXV. / / és
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ródotus* hímezett befzéde-is a’ 2-dik Könyv
ben így vagyon: A’ Galamb ki-költözött 
a’ Thebábóí; bikfára fzállott, és Dodoná- 
ban emberi nyelvel fzóllott. A’ Theba^ o e  
bárkája; abból a’ galamb is ki-repűlt; de 
ki fzállott Sem, Khám, Jáphetis, kinek 
fia Javan, iy» Javan, vagy Jon+ Jone n̂V* 
galambot tefzen. Dodóna, Dodanimból 
fzármozhatott, Javannak fiai ezek: Elifa , 
és Tharíis, Cethim, ésDodanim. G E N E S ,  
io. v. 4. lm’ a’ himezésnek eredete. A’ Gö
rögök Jón neve-is ismértetnek. A’ bárká
ból ki-fzállott Jáfetnek fia Javan. Jón =  
Galamb, emberségre taníttá a’ Görögök 
attyaikat Dodonában, azaz:  attyafia lé
vén Dodanimnak.

Az Ur a’ Szivárványt jelül és frigy üli/? 
tette-ki 8l fölhökben. v. G E N E S .  9. a v. 
la. Azt a’ Szivárványt ( mellynek Zsidó 
neve jwp, arcus, ’s midőn jelnek monda
tik, a’ neve /ívt zot ot, ezen Jel; ’s 
olvafiathatik za-tauth, vagy za-thót.) Ezt 
a’ Szivárványt az Egyiptusiak ama’ neve
zetes Tauthra ’s Thótra fordítták: a’ Gö
rögök pedig Irisre; ’s hallván, hogy a1 
Szivárvány a’ frigynek jele az Ißen és em
beri nemzet-közt, az Iriít t mellynek fzép
sége különös , az Illenek, és emberek-kö- ' 
zött járó kelő, izenö ifién aífzonnyá tet
ték a’ Szivárványt. Homérusnak ezek a’ 
Szivárványról az igéji.

— — — ipara-on/ so/xores, else xpovíuv 
év vé<p£t" répás ptepó tíqv utöpib*cey.
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Szivárványokhoz hafonlók , mefly $ zU  
várványokat a’ felhőben Jupiter állíttá je
lül a’ küiötnb - féle nyelvű embereknek 
I L I A D .  L. íi .  a v, 27. Hát nem vetet- 

. tek-é ezek az írás-béli Hagyományból ?
Tegyünk próbát, ha nem nézett-e Ho- 

nicrus Israél népének virágzó Történetire, 
és állapottvára, midőn a’ Feakiakról me-, 
sézett, ’s a’ himezés-alatt nem lappang-e 
Mojfes, Fár^io, Geilen földe, Siria. S.eir, 
Salamon ditsöfségé? — Ulifzfzeft a’ Feá- 
kiak vezeték végtére haza az hofzfzas té
velygésből: hajón, alu.va, minekutánna 
nagy kintsel meg gazdagították volna. A’ 
Feák, vagy a’ mint görögül iratik , a’ 
Phaiek nép, az-eltilt, úgymond Homérus 
Odyjf. L. 6. a v. 3. fzéles tartományú Hy- 
jperiaban lakott, közel a’ garázdálkodó 
X'jxÁoú7rg Cyclops emberekhez, kik a’ Feá- 
kiakat bolygaták: mert hatalmaffabbak 
voltak. Itt mintha látnám az egy azon 
nyelvű, ’s Atyafi Israél népét, Geífen föl. 
dén, az Egyiptusi zaklató Tziklops tulaj
donú nép-közt. n3 Pe. vagy Fhe =  Száj. 
n.v * atyafi, Ach. Para f termékeny 
volt. *33 Perií? gyürnölts. Flaperia, rv'SSH 
hyperia, Ifiennek termékeny földje. Hová. 
kell termékennyeb’ Geífen földénél, melly- 
be Israél fiai Fáráótól,Jófefrendeléfe-fze- 
rént fzállíttattak ? Az utóbbi Fáráó Tzik- 
lop módra bánt az Atyafiakkal: Hiperiá- 
ból tehát Nausithoos, ki Iítenhez hafonló 
volt Seoeidfa ki-vezette Őket ; a’ Feák né^
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pét; és fjeket, féfzket vert nékik Scheriá- 
ban. ’Ey <r%sp/y kxxg üvdpuv aXtujgixwv. .MeíTze 
az elmés, találmányos emberektől (talán 
a’ Görögöktől) aX<pyig>jg. «, c íqventor. Ex 
aA<pavco, vei aA\Uco * - invenio. Thema eft 
«A<p<*. Ez az lftenhez hafonló JNausithous 
a’ várofokat fallal be-kerítette: házokat 
épített, az Ifteneknek Templomokat állí- 
tott: vvjBtr 7roíyos Ssüy 7 nai apépag: és
a1 földeket ki-mérte nékik. Meg-holt JNau- 
fzithous; Uliífzes érkezéfekor Altzínous, 
volt a’ Jíirály Scheriában.

Nauíithous, gyors hajók jelen; ’s az 
egéfz Feáki népnek leg-nagyob’ ditsérete 
Jiomérusnál a’ hajózás meít^rsége: hajójok 
olly gyors , mint a’ toll , vagy mint a’ 
gondolat. Odyjf. L. 7 .  v. 36. Nansithouson 
nem akará-e Homérus Mojfek, ki a’ veres 
tengeren, Jofuét, ki Jordván vízén vezeté- 
által Israel fiait. A’ fzárazon-való által ke... 
lék a’ hajó nagy gyorsaságához, vagy re
püléséhez hasonlítván. A’ Scheria ofztán 
akár Siria, Palefztina légyen Homérusnál, 
akár Seir, Efau földje. GENES.  36. v. g. 
Habitavitque Efau in monte Seir, ipfe eß 
Edom. Emlegeti Homérus Siriát, vijeroV ng 
rvpy. De azt Szigetnek mondja ODYS S.  
L. 15. A’ Zsidók Szigetnek mondják, a’ 
hová hajók járnak, akár ofztán Sziget le
gyen, akár nem; úgymond Menókius in 
G E N E S .  10

A’ Feákiaknak tulajdonok az volt.. 
QdyJJ. L .7. hogy a’jövevényeket nem igen
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fzerették, igen bízván az ő gyors hajójik-i 
ban. A’ Kánán földére érkezett Israel népe 
űzte, kergette a’ föld népét; bízván az 
lítenben , ki őket a' veres tengeren , és Jor 
dánon által vezette. — A’ Scheriai Feáki 
népen tizenkét Király uralkodott; a’ tizen 
harmadik ottan Altzinous volt. Odyjf. L. 8- 
Imé Israéi fiainak tizenkét nemzetsége, a’ 
nemző fejek - fzerént; 13-dik a’ Leviták 
rendi. V, Namer. c. 1.

Altzinous Kertye nevezetes. Abban 
télen, nyáron az alma, körtvély narants, 
édes füge, zöldellő olaj, fzőllo gerezd fo
ka fe fogy-el: egyik gyümölts-után azon
nal a’ másiknak éréfe következik. Ott a’ 
fzöllös réfz hol tellyefséggel érett, hol éret
len , hol virágzó, ’s azt emitt fzedik, 
amott már tiporják. Kettő benne a Kút; 
mellyekboi az egéfz kert nedvére, viz ve
zettetik ; ’s a’ városba folydogál a’ nép 
fzámára.

Maga az Udvar, mellyben . Altzinous 
lakott, fzép roppant épületekkel úgy ragyo
gott, mint a’ nap, vagy az hold. Rézből 
állott a“keríttö fala, küfzöbe, gátora fzép ; 
’s emez nevezet-fzerént kék fzinü: az aj
taja finom arany: ragafztója ezüít: küfzö
be rézből állott, felső párkánnyá, rekefze, 
és a többi, arany ezüít Az ajtót arany
ból álló kutyák Örzék; más Őr-álló kutyák 
eziiítböl valának. Vulkánus múnkáji. Be
lől a’ jól kéfzített oltár - mellett aranyból 
vert ifjak égő fáklyákat tártának kezeik-
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ben: a/S’ogivos O D Y S &  L. 7. a v.
83, Már meg-irám: hogy a’ Feákiaknak 
a’ vezér az új földön a’ földeket ki mérte : 
és hogy az ottan Templomokat állított. 
Altzinous’ házas tárfa A r e t e , az az: jó  er- 
költs nevet vifelt. Merkuriuft tifztelék. Ezt 
Mójfesnek mondattam másutt: hogy An
nak Történetiből főzetett öfzve.

Láífuk nem himeztettek-é ezek a’ Sz. 
írásból. Egéfz Kánán földe téjjel mézzel 
folyó föld volt. N u r n e r .  13. 28. Mojfestöl 
és Jofuétöl fel-ofztatott Israel fiaira. V i d e  

N u m e r .  32. & J o f u e  13. Az A r e t é t  a’ Tör
vény parantsolatiból; a1 gyönyörű kertet’ 
a’ tündöklő palotát, annak aranyból vert 
Őrzőit, aragyifjait, azoknak égő fáklyáit, 
a1 frigy fzekrénny ének K e r u b i n n y a i b o gyer
tya tartójából, Salamon Templomából, 
és egyéb épületiből ábrázalhatta-ki az el
més követő./

IX. RÉSZ.

A z  e l é b b i  R é f z n e k  f o l y t a t á s a .

H O M É R U S  ha nem vette-é a’ Dár
dán familiát a’ Sz. írásból? Az Iliásnak 
an-dik Könyvében a’ v. 215. Eneás így be- 
fzélli-el az Ö nemzetségének következé
sét; tudniillik, Akhilles retteneteffen vág
ván, és tapodván a’ Trója-béli tábort; 
egyfzer Éneásra akad. Kivel midőn meg.
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akarna ütközni, meg-rzóllíttya Eneás , ’s 
a’ többi-közt mondá: Jupitertől fzármazott 
Dárdán. Még akkor Ilium , vagy Trója nem 
állott. Dárdánnak fia Erichtónius-igen gaz
dag volt. Három ezer mén-lóval bírt: hogy 
a’ tsikókat ide ne fzámlállyam. Erichto- 
nius fia T r o o s : Troosé Ilus, Afsárakos, 
Ganymédes; kit Jupiter az égbe ragadott 
pohárnoki tifztségre * horti. p * hor- 
tus. Scivit nTjJTJ/D Scientia. Ganimade** 
Scientiae hortus, fors ab arbore Scientiae 
b. & m.) Ilus fiaLaomédon; Laomédoné 
Tithonus, és Pfiamus: Aífarakusé Kápis; 
Kapisé Ankhifes. En pedig Enéás Anchi- 
fesnek és Venusnak fia vagyok. (Priámus 
fia Hektor.) így nem fzinte fok az efzten- 
dö Jupitertől Ankhifesig, Eneásig.

Jupiter nemzé Dárdánt; mintha mon
daná hímezvén a’ Sz, Iráft; az Ifién fiai
hoz tartozandó D á r d á n .  Dán famíliája ne
vezetes Jákob Pátriárkának nemzetében. 
D a r  annyit téfzen, mint, n e m z é s ,  nemzet 
D a r  D a n  ** Dánnak nemzetsége. "n t  aetas. 
generatio. D á n n a k  fia H u s i m .  F i l i i  D a n  H u 

s i m .  G E N E S .  40. 23. prv /H oz, avagy 
Húz gazdagság. A n betűt n betűre , ’s 
az yp betűt  ̂ z betűre könnyen görögösít- 
hették , és így Dárdán fiát könnyen tehet
ték olly gazdaggá, hogy tsak a’ méneífe 
három ezer lóból állana. Azomban a’ Gö
rög familia keverék költemény.

Nem a’ Sz. írási Szokásból vette-e az 
Olafz Orfzági Pelasgus nép a’ D é z m a - & . C i k ^
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íó l. mint líteni tifztelethez tartozandó do- 
logról való fzokását ? „ Halicar najf. Anti- 
,, quit. L. í. pag. 15. Deiphos Deo deci- 
„ más (ex prov'entibus maritimismaximas) 
,, miferunt: SexciTotg sig £sXcoö§ ávyyov rco Sre$

Hol vette Homérus az ártalmas vétkes 
léleknek, ki az-elött Jupiternél forgott, 
ínint kedvefe, az égböl-való le-Vettetését? 
hol vette az alázatos imádságnak hafznát? 
Az Iliásnak 19-dik Könyvében a v. 90* 
így fzoll Agamemnon. A ’ Jupiter leánya 
s í i é iv é  tek ártalom (ex ätäco l e e  d o , noceo; 
vei potius n ^ n  ? Chattah, vei; Atae * A te. 
Ex nurí chata, peccavit.) A’ Jupiter’ leá
nya , A te, gonofzkodik, és minden embert 
vétekre ingerel, késért. A’ lábai a’ földet 
nem érik; hanem az emberek’ fejek-körül 
jár; árt, a’ hol éri. Egykor, még mikor 
az égben forgott, Jupiter feje-feíött, meg- 
tsalta Jupitert: mert általa végbe-vitte Ju- 
nó: hogy eléb’ fzülettefsék Eurifzteus, ki 
Argos Ura légyen, mint Herkules, Alkmé- 
na fia. Erre Jupiter bofzonkodván, fogá 
a’ feje-körül lévő At é t, és azt fel ’s alá- 
Kanyarítván, a’ földre lc-dobta ; meg-es- 
küvén , hogy a’ tsillagos Egekbe foha vifiza- 
nem jő. Azolta az embereknek árt. Ne- 
kem-is az ártott, úgymond Agamemnon: 
midőn téged, ó Akhilles meg-bántottalak. 
Ezen az Atén az égből le-vettetett késér
tőt értették, hímezték.

Az imádságról Iliáfsának 9-dik Köny
vében így ir Homérus a’ 490-dik verstől-
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fogva: AZ Imádságok f L IT  M , Xneti * Pri
ces, imádságok. Az imádságok Jupiter
nek leányai. Azok sánták , rántzoíTak , 
kantsal ízemüek. Elöttök nyargal a’ fe- 
rény A te; a7 kiknek ez árt, az Imádságok 
azokon íegíttenek ; ha valaki hozzájok 
folyamodik. (Talán itt a’ jó Angyalokat 
érti.) Azért ó Akhilles! úgymond hozzá 
Fenikfz, Akhilles nevelője: győzd-meg  
magadat. Ne légy irgalmatlan! imé meg
hajolhatnak az lítenek-is, kiknek, noha 
erejek, tifzteletek, hatalmok nagyot)’, 
még-is áldozattal, efedezéíTel, libátzióval, 
Äeißij, jOHrrti, fzaggal, meg-kélleltetnek: 
xvi'rcrx, nidor, pingvedinis incenfae fumus.“ 
RoíTzul magyarázván az Úr igéjének ama’ 
réfzét; GENES. 8* 20. 21. Noe — obtu- 
lit hotocaußa fuper altare, odoratusque e/t 
Dominus odorem fvavitatis; arra fatsarván , 
mintha orral fogadnák az Illenek az áldo
zatnak perkelt zsirja fzagát.

Az Imádságát a’ mi illeti; ime’ Ho- 
mérusból egynéhány példáji. A ’ Krifai 
Áldozatkor, egéfz nap énekkel kéllelék 
Apollót. Az pedig örült, az éneket hali- 
vén. 'O 'bt <ppevct répirer űÓíöcov. I L I A D .  1.

A7 Görögök eítve, a’ vatsorakor, a’ 
holnapi ütközetre - való kéfzület-közt ál
dozván , ki ennek, ki amannak az Iíten- 
nek könyörgött; hogy a’ halált el-kerüllye. 
Iliad. L. 2. a v. 400.

Ajax ütközetre kéfzülvén , imádságra 
öfztönözte tárfait: hogy érte imádkozza
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nak, titkon Jupiterhez ; tsak a* Trójaiak 
éízre ne vegyék. Iliad, y.

Kefztor követeket rendelvén Agamem- 
nonnal Akhilleshez ; hogy fzánnya már el 
magát Görög tárfainak fegítségekre, mon
da : hozzatok vizet a’ kezekre , a’ jó fzók 
ki-mondását parantsollyátok - meg.* hogy 
Jupiternek könyörögjünk: ha talán meg
könyörül. Iliad. 9+a v. 171. Telémakus, 
édes attyának fel-kerefetére kéfzülvén, a’ 
tenger vjzével meg-mosván kezeit, kérte 
Páliáft: hogy jó uttya légyen OdyjJ. 2. 
a v. 260. • cy *

Ulifizes DiomédeíTel a’ Trójai táborba 
menvén, éjfzakának idején kémlelésre, és 
próba tevésre, áz utón Minervához imád
kozott. Iliad. L. 10.

Midőn a’ Görögöket a’ Trójaiak igen 
ízorongatnák, már azoknak tulajdon ha
jóiknál, és tábor Sántzaiknál, a’ Görögök 
az ő kezeiket minden Ifienekhez fel-emel- 
vén, imádkoztak; fő képpen pedig az az 
öreg Katona, ki már Herkules’, és Augiás 
idejében-is élt: Nélei, Geréni , ló - háton- 
ülni-fzeretö, nevezetes Neßor, a’ tsillagos 
egekre emelvén kezeit, kérte Jupitert* 
Iliad. L. 15.

Akhilles’ imádsága-is említtetik az 
Iliásnak ió-dik Könyvében.

A’ dézma, az imádság hafzna az ár
talmas lélek-ellen a’ Sz, írásból (noha az 
hagyományból-is) forhatott, vetethetett.



Á’ Vulkánus-is onnét himeztetett. Aw 
Santa tüz-mefiernek , Vulkánusnak; Görö
gül vifctts - osnak, Hefefihek fok dolgot ád 
Homérus, az ö Könyveiben. O az attyá- 
tól le-vettetett az égről e' földre , és azért 
sántikál. Iliad. i. Mert a’ napból ereden
dő fugár, mellyet az gyorían lövell, vég
tére a’ földön el-gyengül. Vulkánus vifzi- 
végbe mind azt a’ meíterséget, meliydüz- 
alatt m égyen véghez. O tsinálá Thetis’ 
kérésére Akhillesnek tsodálatos pajzsát* 
Iliad. L. ig. O fzárittya-ki azt a’ rettentő 
vizet, melly Akhilleft, akár mint nyargalt 
előtte , tsak el-nem borittá: mell}' alatt a’ 
veres tengeri által-köitözéít himezhette Ho
mérus v. Iliad. L. 21. & 19. Vulkánüs hor
dozza, Jupiter vendégségekor az ííténkék 
fzámára, ’s ofztya az italt; mintha minden 
folyadékon Ő Jiataímaskodna. Iliad. L. 1*

Már régen éfzre-vétetett, hogy a'ne
ve a’ Deákoknál, melly az Olafz Orfzági 
Görögöktől fzármazhatott hozzájok, Tu- 
balkáinbói eredett. G E N E S .  4. 22* Tu- 
h a i c a i n , q u i  f ű i t  m a l l e a t o r  &  f a b e r  i n  c í m 

e t  a  o p e r a  c e r i s  &  f e n i , A' Fubalkain - ne
vében fel találtatnak a’ Görög mefe-béli 
T z i k l o p s o k , Vulkánus’ tselédi. Kiknek tsak 
egy a’ fzemek. Tubalkain neve Zsidóul 
yp:On Tublquin. A’ Görög olvasók arra 
érték, hogy az az ember kerekes ( egy )  
fzemü. M ert^ fjathbel, kerék, *t orbis ; 
py ain, fzem, oculos. xvxXog- - kerék-lap; 
kerék-kör; co ,̂ látó, fzem. Ebből azt ve-

zeték^

Sb



n
&eték-ki , hogy KvxÁowg volt a’ ThubaL 
gain, Tubalkain; ’s ez elegendő volt né
kik a’ többi fitsérezésre. Hogy sánta 
Volt Vulcanus , azt mi Jákobból , mint 
abból vezethetők-ki: mert Tubalkain an- 
nya Sella volt. Genef. 4. 22, Sella quoque 
genuit Tubalkain, qui fű it malleator & fa 
ter. Az a’ Sella Zsidóul tsle , tsia, 
Sella , közeliit eme fzóhoZ : tsla, sán
ta , és oldal - tsont. Vulkánul! a’ Görö
gök Hephaißosra fordítták*. Fláto * a’ mint 
mondám, vefzödött a’ tűznek Görög ne
vével-is , és azt Görögnek lenni nem is
mérte ; talán a’ HephaiftoS nevében - is 
meg-ismérhette Volna a’ Zsidó eredetet: 
mert Rfch ** tűz; íi3ri •* capha, hapha, 
hephe « tex it, occultavit , él-rejtette.

** Ephs, libertás, fzabadság. Hepha
istos tehát, mind rejtett, mind fzabadfza- 
kára erefztett tüzet jelenthet.

Hát az ö Typhoeufsát * kinek ágya 
Árímiában , Sitiában mondatik lenni , 
úgymond , hol vette Homérus ? Egyip- 
tuít, Fenitziát , Kananeát, Judeát egy 
Tartományba foglalták néha a’ Görögök.
( Gverin. Tom. 2. pag. 163.) Aramia, 
máskép* Siria. ( Onomaßicon Locorum 
Scripturae facrse Grsec. Lat. in Appendi- 
ce Menochiana pag. lóó .) A’ Typhoeus 
merő Tuphna, Tophana ; az az,
diluvium , viz - özön , ait C H Á L D  iE- .« 
US Paraphraßes GE NES .  7. 17 A’

F
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vízözön melly az egéfz földet el-boríttá 
nevezetes volt a’ Régieknél, p. o. Joppe- 
felől azt írja P L I Í Í I U S  Hilt. nat. JL. 5* 
c. 13. p. 72. hogy azt ama’ nevezetes ré
gi vizözönnél régiebnek mondják: iToppt 
jPhcenicum , antiquior terrarum inundatione , 
vt fertint. Infidet collem prcejacente faxo 
Joppe ki-kötő rév-partnak neve, meg- 
vagyon Jofue Könyvének 19-dik réfzé- 
ben, Japho ne'v- alatt M olt-is Japha 
sl neve. A’ vizözöni vefzélyen néha a’ 
veres tengeri Egyiptufi nevezetes vefzélyt- 
is értették. Azt Typhónak-is nevezék. 
Azomban a* Régiek a’ Tufna , vagy Ty- 
phort, vagy Typhoeus fzózaton rettentő 
terméfzetet értettek , melly a’ Bábeli , 
viz - özöni, ’a veres tengeri vefzélyt fog- 
lallya magában. Homérus azon a’ Ti- 
phoeufon talán a’ Sz. írásban hires ne
vezetes valamelly fzeméllyt, ’s talán az 
Og nevű Básáni Királyt érté , kinek 
vas ágy a , hoífzában kilentz, izéiében 
négy könyöknyi vol t , v. J)euteron4 3. 
11. Mert Homérus-is Typhoeusnak az 
ágyát emlegeti , melly Siriában mon
datott lenni , úgymond. Iliad. 2. a v. 
290. pofi: 400«. ’Ey ’Ap/'pois , oTi 9z<r) 
Tv<puso$ tp[i£nai éwetf Arimában , a’ hol 
mondják lenni Typho’ hálását i vagy 
ágyát.

Herkules , Hefionét, Laomedonnak 
Trójai Királynak leányát, Príamus telt



vérét, úgymond a’ mefe : ftieg - ízabadí- 
totta a’ tzethal gyomrától. Ariont a* 
Delfinhal a’ hátára vette , ’s az haláltól 
meg-mentette. Mind Hefione , m inder  
Jon nevében meg-vágyon Jónás neve; 
ki 2-dik Jeroboámnak Samariai üralko- 
dáfakor élt. Meg - lehet , hogy , idő
vel , mind a’ két mefe Jónás Hiítóriájá- 
ból faragtatott. Homérus , úgy tettfzik > 
nem emlékezik erroí a’ hiriiezésrol.

Hanem az nevezetes Homérüsbárt, 
hogy a’ Pharaótól láttatótt ökröket tit
kolva emlegeti. Emlegeti tudniillik mind 
OdyíTzeájának 4-dik Könyvében, mind 
Iliáfsának 9-dikében,  az Egyiptufi Thé- 
bált, Síißtxg afyv7r)ixg , a’ hol , úgymond Ak- 
hillesnek nyelvével ) igen fok fizép jó- 
fzág hever a’ házokban ; melly Város
nak fzáz a’ Kapuja, ’s mihdenik Kapu
ján két két fzáz ember takarodik-ki lo* 
vaival, és fzekerivel - együtt. Egyiptus- 
ban járván Meneláus Ilonával a’ feleségé
vel , Théba városában Polyboiustól, ’s 
Alkándrától fzép ajándékokat nyért a’ fe
leségével - együtt. Alkandra » Polyboi- 
us’ házastárfa Ilonának egy gusZalyt, 
vagy pergő rokkát ajándékozott : Poly- 
boius pedig Merteláusnak eziiít két me- 
dentzét, arxpivSvs, három lábú két edényt, 
és arany tiz tálentomot. A’ P o l y b o i u s  

fok ökörrel bírót jelent. A’ P o l y b o i o s  

nevét Homérusnál, Odyjf. L. 4. okoz-
F 2
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hatták a’ Fáraótól álmában láttatott hét 
meg hét ökrök. V. Gencf. 41. Gver in az 
Egyiptiiíi Királyok következését elé-fzám- 
lálván , a’ mint Ifrael Fiai’ Történetiből 
koholtattak, (Tom. 1. pag. 114.) utol
sónak talállya a’ veres - tengeri által köl
tözéskor Thuoriß , kit úgymond Szintzel- 
lusnak ’s Egyebeknek utánnak, Homérus 
PoLjrboiusnak nevez, avagy fok ökrünek. 
A ’ Thuoris név-is fok okrüt, bikáft je
lenthet : mert a’ Görög és Deák taurus 
bika , a’ Zsidó Tór , avagy Taurusból 
eredt; holott ** Tor , t* Bika, Khál- 
déai nyelven , pro bős , ökör. Az 
a’ ki utolsóvá tette Polyboiuft, avagy 
T or-ifi Thuor - iß , Mójfeít hímezhette, 
az Ö Törvénnyével : mert rmn Thore 
tt Lex, Doctrina, törvény, taníttás. Syn- 
cellus apud Gverin Tom. 2. pag. 169. 0oépí$ 
— — érog isi rotp 'Ofziípco TroXvßös ’AÁxáv̂ pas
á v y p  S V  o d v O T S l *  j Ó p L E V O S .  & c .

Emlegeti Homérus az Odyífzeának 
4-dik Könyvében Polydamnát Thonis Sá
vos házas társát: ki olly orvofságat adott 
útra, ’s hazájára Ilonának , melly a’ bor
ba kevertetvén, e l-ű z  minden bánatot, 
’s Egyiptusban , úgymond minden ember 
orvos. Tudniillik Paion famíliájából-va
lók a v. 228. A’ mi a’ Thoniß illeti, 
talán a’ várait a’ Királlyá nevéről nevez- 
tetetnek vélé Homérus. Taniß emlegeti 
Mójfes Egyiptusban ; de annál eléb’ épít-



tetetnek mondja Hebront. Gcnef. 13. 23.
Hebron feptem annis ante Tanim Urbem 
jEgypti condlta eß. Nagy hatalmas vá
ros volt Tánis, Mojfesnek Egyiptomi tsu- 
datételikor. Pfai. 77. 12. Deus coramPa- 
tribus eorum fecit mirabilia in terra ^Egy
pt i , in campo Taneos.

Emlétd Homérus Erembuft-is. Az 
OdyíTzeának 4. K-ben Menéláus így be- 
fzélget Telémakus - előtt. Trójából-va
ló viíTzajöttömkor fokát fzenvedtem : ha
jón nyóltz efztendö - múlva érkeztem ha
za. Meg-jártom Tzipruft , Fenítziát , 
Ethiopiát, Egyiptuft , Sidont, és Erembuß, 
v. Erembufokat. Ezek az Erembusiak nem 
Fenitzia , és Sidon táji Zsidó várósiak-é ? 
Eusébiusnál a’ Sz. írásbeli helységek- 
köZt olvafom pag. 2oj.' 'Epepßuv x.ú[Lv\ 
iadaiuv j/£y/?vj E R E M B O N  vicus Ju- 
doeorum maximus , dißans Eleutheropoli fe- 
decim miliiaribus adde e S. Hieronymi 
Verfione contra meridiem in Daroma. E- 
rembon , úgymond Bonfrer , Remnonnak 
látfzik lenni, mellyJofue’ 15-dik réfzében 
emlittetik.

Próteus mint változtatott Rchalatis- 
ból, Schalitból, Jófefből, másutt jelen- 
tém. A’ jövendő boldog életet Proteus 
fzavaival így említti Homérus : Proteus 
Egyiptusi halhatatlan igaz - mondó , ten
geri öreg yepuv ct’Aiog vspLeprw, dSúvxTog npu- 
nv<r ctiyínTio$, meg-jövendölte Menelaús-
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jiak: hogy meg nem hal Argosban; ha-, 
nem , úgymond: az halhatatlanok téged 
az Elyfius rétre, és a’ földvégére külde
nek : a" hol a’ sárga Rhadamantus vagyon; 
a’ hol az embereknek igen könnyű az éle
tek : ottan fém hó, fém hoíTzú tél nintsen } 
eső foha feni élik ’s a’ 4' £ 5,60»

%\moy j&óv.

8<s



K É S Z Ü L E T
I I .

A Z

o  sz , ír á sn a k

A*

POGÁNY GÖRÖGÖKNÉL  

v a l ó  k e l e t é r ő l

A V A G Y

ő sz .  í r á s n a k

RÁG ALMAZÓ JI - E L L E N

hajdani Görög írókból ; ’s Nevezet* 
fzerént

H E S IO D U S N A K

Theogonia, Erga , ’s Heméra - nevű Köny
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‘ Ide fzolgál más egynéhány régi író .





I. R É SZ .

Uesiodus' hazájáról, élete idejéről, költemé* 
írásiról; a* fe l- te tt  rég kedvéért.

A M IN T  egyéb alkalmatofságokkai 
jelentém, a’ pogány - fzerü írók’ munká
éiból , mellyeknél tudniillik régiebbekre 
nem mutathatni, tsakHOMÉRUS vagyoni 
még meg, és HESIODUS. Görög hatos- 
versü mind a’ kettő. Amarrúl tudófitt az; 
elébbenyi könyvnek eleje: melly I. KÉ
SZÜLET nevű, HESIODUST némellyek 
vele egy azon idejűnek tartyák lenni. Ha-* 
zája az Eóliai Kúma várofa volt, a’ mint 
fíeródotus Írja, és utánna Strabó. Onnét 
Askrába, vette magát, Beótziának hely
ségébe. Kuméa - bélinek tartya Suidás-is ; 
noha közönségeién a’ Könyveire irt titu
lus Askréainak hirdeti. Hefioduít Cicero 
Homerusnál fokkal ifjabnak tartá lenni. 
Várro egyebekkel egy idejűnek állittya; 
jnáfok fzáz , sőt fzáz harmintz efztendő- 
velifjabnak. Robinfon Tamás, mindezt,



mind Heíiodushoz tartozandó más tzikke- 
lyeket meg-rázagattya. „ Hefiodi Afcraei 

quae exítant ex Recenfione Thomae Ro- 
,, binfoni, cum Ejusdem , Jof, Scabgeri* 

Dán. Heinsii, Franc Gvieti, & Joannis 
v Clerici notis, Joh. Georgii Gríevii Le-. 
„ ctionibus Hefiodeis, & Danielis Heinfii 
„ Introductione in Doctrinam operum , Ss, 
„ Dierum. “  Lipfice 1 7 7 8 .

Hefiódus köny vei-közt ( mert többet- 
is fzámlálnak - elé némellyek,)  kettő leg- 
jievezetefebb úgymint: E*pyiiimi lípspxi. Ope
ra & Dies-Dolgok, és napok; és a’ ÖEOrONI- 
A, Theogonia, az Iítenkék eredete. A’ Dől-, 
gokról, és napokról irt Könyve Hefio- 
dusnak leg-nevezetefseb% és minden tu-r 
dóitól az övének tartatik; néki tulajdo- 
níttatik. A’ Theogoniát tsak a’ Beótziu^ 
fok Ítélték-el tőle, úgymond Paufanias, 
in Boeoticis. Azomban Hefiodusénak tarT 
ták ezt-is e’ következendő régi tudófok: 
Pythagorás Láertziusnál. L. 8. Heródo-i 
tus L. 2. Plato. Arifztóteles L. 3. de ccelo. 
Manilius L. 2. Agatharcides Cnidius apud 
Photium. Acufilaus teke Jofepho L. 1. 
contra Apion. Eumelus Corinthius apud 
Clement. Alexandr. L. 6. Stromat. ’s a’ 
t. apud Albert Fabric, hic p. Cili.

A’ dolgokról és napokról irt Könyvé
ben noha erköltsre oktató mondáíi-is van
nak ; jobbára a’ mezei gazdákhoz tarto
zandó taníttáíi foglaltatnak. Az Ifienkék 
eredetéről kéfzített munkája a’ világ ele-
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jétöl kezdődik. Mind a’ kettő fejtegette* 
tik a’ régi Hifioriák, és Történetek’ is* 
méretére i s ; de mind —  a’ kettőben 
találkoznak ollyanok, a’ miket a’ Sz, 
Könyvekből, és hagyományokból fzede- 
getyén, fel-fitzérezett, vagy másra teke
rített; a’ mint a’ kik meg-visgálták, éfz-. 
re-vették; ’s meg fontolván mind a’ két 
könyvet, bőven meg-mutatom én-is a’ Kö
vetkezendő fejezetekben , hanem igen mots- 
kos a’ taníttáfa és iráfa. „ Thomas Ro- 
„ binfon de vita, fcriptis & aetate Hefiodi 
„ pag. LII. “ Pliirimde Graecorum religio- 
„ nis fabulae ab hifioria Sacra defumtae 
„ funt. (Ita Bochartus pafsim : Clerici 
„ notae in Hefiodum pafsim : Stiliingfleet 
„ origenes facrae ) quod quidem patet tűm 
„ ex circumítantiarum, factorumque inter 
„ fe congruentia (quadam) tűm ex ipfis 
„ locorum, perfonarum deorumque nomi- 
„ nibus ab hebrcea radice derivatis, parvan 
,, que mgtatione ad graecam aurem acco- 
„ modatis. JNeque tarnen haec mutatio vei 
,, unó tempore, vei ex unius hominis in* 
„ tentione, ac ingenio profluxit. Senflm 
,, enim corrupta fűit antiquarum rerum no- 
3, titia. — Joan. Albert. Fabricius de 

Scriptis Hefiodi infine: u Hefiodum, 
„ ait, Homeri imitatorem multi obferva- 
?> runt; ita ut jam olim notaverint Critici> 
„ Eufiathius, aliique, verficulos pene eos* 
„ dem apud Homerum & Hefiodum pari% 
v  tér occurrentes. Adde Bochartum ji\
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„ Hierozoico, T. i. Convenit & ín hoc 
„ poetae noítrae (Hefiodo) cum Homero, 
„ quod fimiliter atque ille vifus eít inter- 
„ dum parum abhorrere a phrafi orienta- 
„ lium, vt oítendit Zacharias Boganus in 
,, Homero, & Hefiodo hebraizante. Oxon. 
„ 1655. Ne dicam devariis etymologiis ex 
„ phoenicia lingua petitis, quibus Heíiodi 
„ Theogonias lucem adferre conatus eít 
?? prae ceteris Joannes Clericus, “

II. R É SZ .

j f  Zsidó Sz. írás’ elejében lévő fzózatok He- 
fiodusnál a Theogonia nevű Könyvben.

Hefiodusnak Theogoniája igy Kezdő
dik ; a’ vigyázób’ olvasás - fzerént; noha 
előre más verfek-is függefztetnek:

íjr01 f i v  v p tor/?a X ^ g  y é v s T ,  d v r * p é r s t -  
tcí fyal éupísepvog, vetneov tdog ct<r<pxÁeg diet aÜXi 
VCtTUV

,, Leg-előfzör-is ugyan a’ Chaos lett, 
vagy vala, vagy alkottatott (mert vete
kednek a’ Tudófok a’ yáver’ fzózaton, ’s 
annak ide tartozandó értelmén.) Elég az, 
hogy mindent a’ mit égen földön azután 
említt a’ lévök — között, Chaos - után- 
valónak mond lenni.

Leg • elöfzör , mintha mondaná /rtiwfw 
Berefchit , Kezdetben , a’ Khaos le tt. <c
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UTccp ixeiTct (yctf sipiswog. Azután ofztán â  
fzélyes mellyü föld. Arról a’ Chaosról, 
Kiérik, Hefiodusnakal-foru fejtegetojeimi
gyen ir : „ A’ chaos genet'', annyit tefz, 
mintha fenitziai, vagy Heber-zsidó nyel
ven (mind egynek tarty a) így fzollanál: 
berefchit jehi thohou, vabohou v-P 
IjrOl írviD chaos =  immenfum inane: meg
mérhetetlen femmi. De az Sz. írásban a’ 
thohu, és bhohu máit tefz*

Azomban a Chaofon azt a’ Setétséget 
lehet érteni, mellyrol a’ Teremtés Köny
ve a’ Chofek fzó-alatt befzéll. Cho-
fchek. Setétség. olvashaták , ’s ki - mond- 
haták azon fzót e’ képpen - is : Chosk , 
Chos, chaos. Mert azt nem kell várni a’ 
leg-régiebbekhez tartozandóktól, hogy 
minden Zsidó fzót úgy olvaftak, mint a’ 
pontok’' el-rendeléfe - után olvaltatnak. Tes
sék azt meg-fontolni ezen VI-dik Sza- 
kafzban, a’ KAPETH, és a’ FENITZI
AI fzók-alatt. (A ’ Fenitziai tudosíttás az 
új Tzelfus ellen irt könyv 3-dik réfzében 
vagyon) Fontofsabbá válik ez a’ tétel, 
ha meg- rázagattyuk az Epsßog fzózatot, 
mellyet Heíiiodus a’ Chaofsal-együtt emle
get , mondván: Theogoniae v. 123. Az 
Érebos és a’ fekete éj vagy éjfzaka a’ Chá- 
osból vötte eredetét: Az JEreb-os fzónak 
vége, avagy az ox, Görög fzokáfu fzó- 
vég ; noha az Ereb maga, Fenitziai, avagy 
liebrai =  Zsidó fzó ; és egynehányfzor



fel - találtatik az ó Teßamentomi Sz. IrátM 
nak elején.

E £ ó’ s p s ß o s  t e  , f c é h c c iv x  T« vt,'£ é  7 I -
A’ Chaosból pedig az jErf?á , és a’ fe

kete éj lett. Er eb, eítvéli időt jelent, 
meilynek elején a’ világofság a’ Setétség- 
jgel mint egy öfzve - keveredvén , meg-ho- 
mályosíttatik j míg a’ Setétes éjfzaka után- 
na nem következik. ’S ugyan az Ereb 
fzónak a’ gyökere-is ereb. v. > Arab: 
mifcuit, keverte. A ’ Sz. írás az eítvéli* 
és regveli időt említvén a’ Teremtéskor* 
így l'zóll; minekutánna már az o r , 
äor, a’ világofság teremtetett volna ; vaj- 
hi ereb . vaj hi bocher, jóm echad. fact um íj né 
eß vefpere & mane, dies nnús. GEN. I. 5.

Le-akarván tudniillik Hefiodus rajzol
ni a’ Világnak, az égnek, főidnek, és a’ 
bennek lévőknek eredetét, a’ Fenitziái* 
avagy Hebrai Szókhoz folyamodott; hogy 
azt az eredetet azon fzókból ki - vezefsei 
M eg-vagyon a’ Teremtés könyvében a* 
Chaosk , Chaos fzó a’ Chofefc fzó-alatt; 
meg-vagyon az erebos, az ereb fzóban : 
meg-vagyon a’ Theia, és R heia, sőt a’ 
íapetos fzózat-is a’ Japheth, a’ Thohu, és 
a’ Ruach, fzózatokban; ’s valamint eze
ket a’ Sz. írás, a’ Jafet fzón -- kívül, a’ 
Teremtés elején emlegeti, fzintén úgy He- 
fiodus poéta-is az általa le-irt alkotványok’ 
kezdetekkor, előre rakogattya. Azokat 
az alkotványokat e’ képpen adja-elé: 

Leg-elöfzör a’ Chaos volt, azután a’

34 ?=52s=f
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j, ízéles mellyü föld : és a’Tartara a5 föld" 
„ belső réfzében. Az Eros, avagy a’ ize- 
,, retet. A’ Kháosból eredett azEreb, és 
„ a’ fekete éj. Az éjből és ErebbŐl fzü- 
„ lettettek ’E a z  aether, és a’ he- 
„ méra a’ Nap. A’ föld fzülé a’ t^illagos 
,, eget, a’ hegyeket, a’ tengert; azután 
„ az éggel egygyütt fzülé az Oceánuft, 
,, és a’ koiot, Kreiot, Hyperiont, Jápe- 
3, tét, Theiat, Rheiát* Themilt, Mnemo- 
„ lynét, az arany koronás Phoibét, The- 
„ tyít; utollyára Satumul!; a’ Tzikíopfo- 
,, kát. — Ezeket az apjok Titaneseknek 

hivá. v. 407. Az Ej fzülé a’ Fátumot, 
,, jiopov, a’ fekete párkát, a’ halált az ál* 
„ mat, a1 mómuít, a“* keferüséget; az He- 
„ fperidefeket, a’ Nemefiít; az öregséget, 

a’ vefzekedéft; a’ vefzekedés fzülé a’ ba- 
j, jós dolgot, feledékenységet, éhséget, 
„ fájdalmakat, hadakozáít, a’ hazúg be- 
„ fzédekét, wsvléag Áöybi; , a’ törvény meg- 
„ vetését, vagy a’ roí'z’ törvényt 5co<rvop,<vjvJ
,, a’ vétket az hamis esküvőit,-------
„  v .  3 7 I . A  Theia (a ’ földnek ’s égnek 
„ leánya) fzülé a’ nagy napot, vje/W rs 
„ géyay, ; és a’ fényes
„ holdot, és az hajnalt. — Rheia, Rhea 
„ Saturnufsal együtt fzülé vefiát, Cercfi , 
„ Junót Kúp, djpíyrspz, vípvp, Plutonem dk 
„  ^y, 05 tiro %£rov< lecpeocTX voust, qui fub ter- 
„ ra domos incolit v. 455. Neptunum , Jo- 
„ vemque fapientem, deórum patrem, at- 
„ que hominum. v. 4^6. 457.
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Ki ne látná, hogy a’ Költőknek, a' 
Poétáknak módjok - fzerént, a’ Terméfzet 
tulajdoniból ’s indúlatiból fzeméllyeket ál- 
lítt — elé „ per profopopoeam ; “ Hlyen köl* 
tött fzeméllyek a Themis — igafság: a’ 
mnemofyne =  emlékezet, a’ halál, az 
álom, éhség, vefzekedés, és a’ többi. Ki- 
ne látná azt-is : hogy Jupiter attyafiainak* 
tefzi ama’ pögányoktóltifzteltetett bálvány 
iíteneket, Plútót, Neptunuít, és ezeknél 
még fzeb’ Ifíenné tefzi az Erofi, a’ fzerete- 
tet, még-is Jupitert mind az ißenek, mind 
az emberek’ attyoknak hirdeti lenni. E"pog , 
car KoiWisog év ccSxvxtoivi SecPari Theog. v* 
120. ,* Amor, qui pulcherrimus inter mor- 
tales deos eít. “ Maga magával ellenke
zik; ’s nem állandó a" tételiben; a' mint 
a’ tudófok már éfzre-vették; a’ nemzés 
következésére nézve-is. Amott a’/bá/fzü- 
l é , úgymond, a’ tsillagos eget dpxvav x&  
p ósrj, v. 126. emitt, a’ Theia, az.égnek* 
’s földnek leánya fzülé a’ nagy napot vtk± 
Xiov [léyxv v. 371. Scholiafíes Theogo- 
„ nice. Cleric, m, v. Ó 8 8 -  Hefiodus Jovem 
„ pugnantem inducens una ex ccelo, ac 
„ olympo ; potentian Jovis imminuit; cum 
„ dicat, omnibus ei viribus opus eífe ad 
„ vincendos hoítes. Ccelum item, quod 
„ ajunt, terrae mifcet; ccelum habens pro 
„ olympo; porro Jovem Cretenfem mifcet 
„ cum Summo numine. — v. 737. de At- 
,, lanté loquens, in fequentibus íibi con- 
„ tradicit. v. 809. De Chao, de Titani-

nibus
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^ íiibus & c., poít omnia jam condita„Hae 
9, funt Teratologiae poeticáé, quee nihil ex 
,, verő dipunt. v. 826. fuperanthrec omnem 
„ TepxroXoyfoLV. v. 903. Non eít credibile, 
„ hős verfus effe Hefiodi , cum alios pa- 
„ rentes parcis tribuerit antea. v. 917. Ob- 
„ fervandüm, hic & alibi clare difiingvi 
„ Vpollinem & Diánám a’ föle & luna , 
,, qui v. 371. dicuntur Hyperione & Thia 
„ nati. Attamen conítat poítea Apollinem 
„ quidem & főiem iinum numen creditum; 
„ Lunam ac Diánám alterum. “* — Ellen
kezik egyebekkel-is Hefiodus : mert Pláto 
bizonysága - Ízerént , Száturnus - előtt a’ 
Régiek SaLútzidt, és Phorcynt, mint ég
ből, ’s földből letteket emlegetik. Tefsék 
az első K. 5. réfzére a’ 45-dik levél-lapon, 
tekénteni: Hefiodus Phortzynt az éj fz a ka’ 
késő fiának mondja v. 237. ellenkeznek a’ 
pogány ifienkék hirdetöji egymás között: 
mert a’ mint Cicero említti, ’s már említ- 
tém én-is, fok és fok féle Jupiterjük volt 
a’ Görögöknek. NATUR. deor. L. 3. 
num. 16. p. 301. „ loves quoque plures in 
„ prifcis Graecorum literis invenimus. “ n. 
21. Az első, és a’ máfodik Jupiter, úgy
mond , Árkádiában fzületett; de az egyik
nek az attya az ég volt; a’ máfiknak az 
aptya pedig az aither, ’s ettől fzületétt 
Proferpina , ’s Liber , avagy Bákkhus: 
amattól Minerva. A’ 3-dik Jupiter, Sá- 
turnus fia, Crésúban fzületett. Vulkánus- 
is több vagyon n. 22. „ Vulcani item com*
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„ plures primus ccelo natus, ££ az egyik 
az égből fzületett; a’ maiik Nílusból: „in  
„ Nilo natus. „ harmadik Jupiterből, ’s 
„ Junóbol: „ tertius ex tertio Jőve & Ju- 
„ none, qui Lemni fabrics traditur prce- 
„ fuiíTe , quartus Menálio natus. így be- 
fzéll Cicero egyéb Iftenkékrői. Merkuri- 
uft ötféiit fzámlál elé. „ n. 22. Mercurius* 
}> unus ccelo patre, . . alter Valentis , & 
„ Phoronidis filius, tertius Jove tertio natus 
,, & Maja, — quartus Nilo patre, quem
„ iEgyptii nefas habent nominare, _quin-
„ tus - qui & Argum dicitur interemiífe — 
„ Egyptiis leges & literas tradidiíTe. Hunc 
Aigyptii Thoth appellant. “ — Eskulápiuít, 
hármat, ’s háromíélit emleget p. 304. Apol
lót négy félit. Az első Vulkánus fia, a’ 
máfik Korybas vagy Korybántes magzat- 
tya ; a’ 3-dik Jupiterből, és Látonából 
fzületett. 4-dik Árkádiában lett a’ világ
ra , ’s az Árkás népnek törvényt fzabott. • 
A ’ Dionyfos, avagy Bakkhus is fok féle. 
„ n. 23. p«, 304. Dionyfos multos habe- 

mus; primum e Jőve & Proferpina 11a- 
tum : Secundum Nilo, qui Ny fám dici
tur interemiífe : tertium Caprio patre, 

„ eumque Regem Aliae praefuifiVdicunt, cui 
„ Sabazia Saba =^3.3 ingurgitavit femero 
„ fe obruit, jou ~  metum , vinum,funt 
„ infiituta: quartum Jőve &Luna: quin- 
„ tűm Nilonatum, &Throne, aquoTrie- 
„ terides confiitutöe putantur. “ Vénült négy 
félit fzámlál-elé n. 23. p. 304. „ Venu«
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„ prima coelo & Die nata'-— altera fpumst 
,, procreata — ex qua & mercurio cupidi- 
„ nem fecundum natum accepinius: tertia 
,, Jőve nata, & Diana: - quarta Syria; 
„ Tyroque concepta: quae Aßarte voca- 
,, túr. “ Minervát öt felit emleget, n. 23. 
p* 304. Dioskúrokat, Káfztoron, és Pol- 
lukfon — kívül egynéhányat; de még na- 
pot-is többet, n. 21. „ Soles ipíi quammul- 

ti. Egyik Jupiter fia, máíik Hiperioné, 
„ harmadik Vulkánüsé iXilusfiáé; negye- 
,, dik Achantusé ; ötödik a’ kiről mondják, 
„ hogy Kolkhisben — Aeetát, és Circét 
nemzé. A’ 2-dik Könyvben Cicero fok 
lilénkét emleget, kik az emberek közüí 
tétettek illyenekké : illyen úgymond az 
Herkules, Káfztor, Polluks, Bákkhus Se- 
mele fia; némelly ifienkék pedig, a’ ter- 
méfzeti tulajdonságokból forrottak. L. 2; 
de nat. deor. n. 24. p. 273. „ Suícepit autem 
„ vita hominum, consvetudoque commu- 
„ nis , vt beneficiis exceileníeis viros in 
„ ccelum fama ac voluntate tollerent. HinC 
„ Hercules. — — Aliaquoque ex ratione, 
„ & quidem phyfica -- magna fluxit multi- 
,, tudó deorum : qui induti fpecie human a 
„ fabulas poétis fuppeditaverunt ; homi- 
„ num autem vitám fuperfiitione omni re- 
„ pleverunt. “ — exfectum Ccelum a’fíliö 
Saturno &c.

A’ kik ezeknek az Ö neveket a’ deák 
fzókból akarták ki-vezetni, nem meflzife 
mentek* Cicero de nat. L. 3. 24. p. 305.
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„ S a tu rn u s ,  quia Saturat annis : M avors  9 
„ quia m agna v e r t i t : M in e rv a ,  quia mi- 
„ nu it ,  aut quia m in a tu s : Ceres a geren-  
„  clo. Q uam  pericu lofa  confvetudo , in  
,, multis enim  haerebitis. “

Valamint pedig ellenkeznek a’ po
gány, és bálvány-iíten-költök, ’s tifztelök 
egymáfsal, fzintén úgy, és főképpen el
lenkeznek a’ Sz. Iráfsal; noha onnét fze- 
degették az ó költött égi Naggyaiknak fok 
neveket; rofzfzúl érték azt tudniillik, vagy 
rofzra görögösítették , néhutt hímezték, 
fitserezték , a’i valót homályba takarák : 
hogy költőknek, találóknak láttafsanak 
lenni. Már példát adtam Heíiodus elejé
ből ; a’ hol a’ Thohu, Ruacli, Chofek 
Szózatokat Teira , Rheiára , Chaosrá vál
toztatta. „ Cleric, in; v. 371. Theogonice. 
,, In voce Theia ( Theia peperit főiem ma- 
„ gnum , lucentemque lunam , & Auro- 
„ ram.) In voce Theia videtur latere 
,, Phoenicium - Hebraicum- thohu =  inn? 
„ quod inanitatem significat. — In qua 
„ mutatione nihil eífe alienum ?a lingva- 
,, rum orientalium ingenio ii norunt, qui 
,, eas vei a limine falutarunt. “ A' föld 
pufzta vala, és üres írül inq =  thohu, 
vabohu. Teremtetett a’ felséges Iítentol 
a’ nap , és a’ hold; Hesíodus költő mód
ra; az a’ thohu, avagy theia, fzülé úgy
mond : a’ n a g y  Eelioít, a’ napot, és a’ Se-  
lánát vagy Selenét, a’ Lunát, a1 holdot.
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A’ Sz. írás mindeniket világosíttónak 
hívja; a’ nagyobbik világosíttó a’ nap; 
a’ kifsebbik világosíttó az hold. Ezt a’ 
fzót, nagy , meg-tartá Hesíodus ; a’ vilá- 
gofodás titulufsát meg-adván a’ holdnak. 
A’ Theia ízűié JeÁione peyav, AagpaVre <re- 
Xvyvy. A’ Selana (Doriae ) vagy trsXqiy, Lu
na, hold Hebrai Szó azttefzi: a’ mi éjsza
káz , éjjel (tündöklik) yy =  Sehe =  a’ ki 
m S— pernoctavit. — Selana =  quae 
pernoctat. A’ nap görögül vgXioq Elios, 
eelios. de az-is Hebrai =: Zsidó fzó , melly 
magafsat jelent az Araboknál, Hefiodus 
ha nem fatsarta-e azt az heljah Szóból? A’ 
Theiának Ura, kivel a’ napot, és holdot 
fzülé , úgymond Hefiodus v. 374. az Hype
rion volt. Ez a’ Hyperion, Felségeit je
lent. Azt-is ki-vehette a’ Sz. írás elejéből, 
’s tulajdon költeménnyére fordíthatta. Az 
A te -is Zsidó Szó, ex nun =  chata =  pec- 
cavit. Ate =  bűn.

Láfsuk ha a’ Koio - st. (Coeuít) és a’ 
Kreiot nem kaparta-e ki a’ rofzfzúl néze
getett Sz. írásból. Koios feleségét Phoibé- 
nek ; kreios , vagy Krios ( mert így-is ira- 
tik ) házas társát Eurybiának nevezi. 01- 
vaíta az Er eb fzót, ’s azonnal anyává tet
te ; noha az a’ Szó magában eítvéli időt je
lent: olvafia a’ rakia , jikra, és kara fzót, 
olvaíta a’ thohu, bohu Szózazot, ’s a’ laj- 
lát. Nem kellett töb’. Azokat mint a’ 
Chaoít, ésErebuft, atyákká, és anyákká 
változtató. Hihető doíog-é? A’ thohu
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fzó nála Thcia afzfzony anyává változott« 
noha nem azt jelenti a’ Sz. Írásban, hogy 
afzfzony volt; hanem hogy a’ föld pufz 
ta volt.

A’ thohu fzó-után a’ bohu ina fzó- va
gyon ; melly arra mutat, hogy a’ föld 
üres volt kellett néki a’ Krio fzámára egy 
Eurybia, vágy  bia nevű feleség; ki-tellett 
a’ bohu fzóbol egy kis betű változáfsal. 
Ott vagyon a’ Rakia, vagy raquia y-p-j, 
az az: firmamentum, erofség , melly el- 
válafzfza a’ vizektől. GÉN. 1. v. 6. Az rK 
betűt el-hagyá; ‘s elé-perdítté az egyik 
Titánnak nevét. A’ föld, és az ég nemzé 
úgymond, Ceuß, Keuß, vagy Koioß ; y>p 
~  K ia, Kié. Gondolát olvaítatik közel 
ezen fzóhoz a’ lajla éj ; Legyen az a’ 
Koios felesége , ’s neveztefsék Fhoibének, 
világosnak , világosítónak , más nevű hold
nak , melly éjjel világofodik, ’s az éj vi-. 
Iá «osíttására állíttatott. — Sokfzor em-O
legeltetik a’ vaikray kara fzó melly azt té- 
fzi hogy az Ur ezt, amazt, a’ mit terem
tett, ennek amannak, /zenezé-ki-fatsárá be
lőle a’ máfik Titán nevét, és nevezé azt 
Kreiomak. Krio-nak , a’ k\p,p , vagy ^pi 
a’ kara, ikra, vaikra vagy bekr fzóból; a’ 
feleségét pedig a’ bohu fzóból , biának, 
evry _ biának. Illy fatsaráfsal tette apá
vá anyává a’ CAízoít, az ereb-olt; a’ bo ê/- 
5= -)p2 az mellett áll, akár mi máit ér
tett valóban az alatt rajtok a’ Sz. Ige,
2äl nem törődött.
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A z o n  t z i k k e l y n e k  f o l y t a t á f a .

I I I .  R É S Z .

Az ö Theogonia nevű költeménnyé- 
nek elején le-akarván írni Hesíodus, mi- 
némü rendel következett egyik teremtett 
alkotmány a7 maiik-után, majd tsak nem 
íIly rendet fzab ; ha tsak a1 vers pengéfe 
kedvéért egyiket a7 máíiknak elejbe nem 
helyheztette. Az tsunya benne , hogy 
mind bagzásból állittya elé az artzátlan 
Őket, ki-vévén a7 Cháolt , a* földet, a7 tár- 
taruít, az erőit, avagy a’ fzeretetet, ezek- 
röL úgy fzóll, mintha együtt lettek volna 
a7 világ elején; a7 többiről pedig e kép- 
pen : v. 123.

A 7 Kháosból és Erebusból lett a7 fe
kete éj.

Az éjből az aither, és a7 nappali idő 
uiliepx.

Ezeket az éj az erebufsal nemzé.
A7 föld elöfzer fziilé a7 tsillagos Eget.
Azon-kévül fzülé a7 magas hegyeket,
A7 termékentelen pelaguft, Pontúit.
Az éggel-együtt fzülé a7 mélly örvé- 

nyii Oceánus-tengert: a7 Coeuít, a7 Croe- 
uít, Hyperiont, Jápetet, Theiát, Rheiát, 
— Phébét, Thetyft, Sáturnuft.

Az Ég azon-kévül nemzé a7 földel együtt 
az egy fzemü, kevély fzivii Cyclopfokat 
Bronteít, Steropeít, Argeít: v. 140* — —
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Szüle ismét az Ég és a’ föld három gonofz 
fiat: Kottáit , Briáreuít , Gygeít. Ezek
nek fok fejek volt, és igen nagy erejek. 
— A’ kiket és az Ég és a’ föld fzült, Titán 
nevet vifeltek. — v. 370. A’ Theia fzülé 
a’ nagy napot, és a’ tündöklő holdot. ’s a’ t.

Ézen tudósíttáfsal Hefiodus ki akará 
tenni, ’s ki-is tette, a’ mint turkálva akar
ta, a’ termett világ rendit: a’ fetétes föl
det, a’ tsillagos eget. A’ hegyeket, ten
gereket: embereket, a’ napot, holdot; ’s 
a’ honnét ezeknek eredeti lételeket fzede- 
gette; ugyan ottan találta a’ mindenható 
Teremtöjöknek Sz. nevét-is az Elohim fád
ban ; de azt, „ non Gcut Deum glorifica- 
v it;“ nem úgy mint Iíteni Felségéhez il
lett, ditsőítette; ’s noha ki-tette az Elo- 
him nevet, az Hyperion, “’s az Eetios fzók- 
alatt; el-ragadtatván bálványozó kedvé
től, ’s a’ bálványos Olvasóihoz hajlott hi- 
zelkedésétöl , azon - kévül költeményre 
fzánt Igyekezetétől ; úgy tette - elé a’ vi
lág’ teremtetéfe’ rendit, nem a’ mint ol
vasó; hanem a’ mint a’ pogányok’ fzájak 
izéhez alkalmaztató ; meg - marafztván 
mindazáltal az hallott, olvafott igaz való
ságnak nyomdokit az himvarrás - alatt-is. 
Néha Egyiptufi módra, úgy nézett a’ Sz. 
Igékre, mint jelentő képekre.

Éfzte vették a’ Tudófok ( p. o. Bo- 
chárt, Clerik) hogy, a’ miket a’ tsillagos 
ég’ teremtetéfe - után emleget Hesíodus ; az 
hegyek’, tengerek’ nála lévő görög neve-



©-dS2í=o

xeti; pelagns tudniillik, koros, oceanus ; to
vábbá Rheianak =  Rheának, és Sátur- 
nusnak — Kronosnak leánjn : Ceres avagy 
Demeter , Eftia =  Vefta , egyebekkel 
együtt: p. o. Minervával, eileithyával, 
Iiebével , tártarufsal együtt, Fenitziai, 
avagy Hebrai fzókból eredtek, és tsinál- 
tattak. Mert ugyan-isqn =  kar, kor,opo$9 
oros =  mons ^  hegy. =  pheleg =:
folyó v iz , phelegoth, viz réfzei.
Pheleg item alveus, in quem aqua deri- 
vatur. — pN Agan, Ogan, Ocan =  Phia- 
la, crater, {OJTN* chald. =  ogano =  circulus, 
crater, lacus ; cjuse omnia optime conveniunt 
Oceano. CLer. cfy =  de =  d i, ->q =  di =3 
daji bérség, p. o. gabona bévsége, földből 
növő fok féle eledelnek halma, rakáfa, 
fokasága; és így a’ Geméter =  föld anya 
=  demeter =  bövség’ annya. Cicerónál 
a’ Ceres — Geres, mintha ő vifelne minket 
rajta levőket; de eléb-való a’ Zsidó gyö
kere. A’ Veßa, a’ mint az első köny v- 
ben-is meg-mondatott, máskép’ Efta eftia 
rz: £?/;;; az Rfs — &\v fzóból eredett, melly 
fzó tüzet jelent. Minerva, Tritogenia ne
vű Hefiódusnál-is. v. 895- — Jupiter fejé
ből fzületett, a" mint a’ mesézok mond
ják. Az a’ Trito egynéhány Görög nép
nél fejet jelent; e’ pedig, a’ Kháldéai fye* 
Rith, réth , v a g y u k  Rifch, refch fzóból, 
melly annyi mint fej. Hehe az ;j.\? — ab, 
eb, Zöídellés fzóból. Hebe juventutis prse- 
fes. Lutzinát, Juno Leányát, kire a’ fzü-
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lés1 gondvifelését bízták a1 mesézök , Ei* 
leithyának nevezi Hefiodus v. 920. Ezt az 

j hilidia, heilidia fzóból lehet ki
vezetni. Az helid fzó pedig (Hiphil 
ex -jSl =  jalad, peperit) ann}ri mint, fe
cit parere , Szültetett. n“Vü t tarahh ?-= unal
mat fzerzett. Tarahtarah =  nagy unal- 
inu hely. ( Repetitio fuperlatjvo.)

A’ világ’ elejéről és az utóbbi időkről 
rettenetes dolgokat hallott, ’s olvafott He- 
siodus egyebekkel - együtt , a’ kiktől ta
nulta hallá, olvasá az első embereknek a* 
Paradicsomból való ki-üzetéfeket, a’ Bá
bel tornya építtöjinek büntetését, a’ to
ronynak el-intézett olly magafságát, hogy 
az eget érje tetejével: a’ v iz -ózont, a* So
dorna, Gomorrha és egyéb Arimai vagy 
Siriai, Kananéai várofok el-íilllyedéfeket,

Ezeket mesékbe keverte, ’s úgy árul
ta, hogy még-is ki-tefsék a’ fok fzemét —- 
közt az igafság , és valóság gyöngye ön
nön tündökléséből. Az első embereknek 
a’ Paraditsomi boldogságokat, egynehány- 
fzor említtvén az arany időt,nem de a’ hi- 
mezés alatt-is mutogattya? Azoknak azon 
boldogságból-való ki-hüléfeket nem de 
tsak azzal-is élőnkbe adja , a’ mit az ég 
fainak a1 föld-alá-való vettetéfekrol irkái? 
K  kik az Égből és földből fzülettek, úgy
mond, azokat az Attyok, az E g, a’ föld- 
alá rejté, meg nem engedé, hogy a’ vilá- 
gofságat lafsák, *c<nro/ yap yatájs, nőit ovpxm 
éfyyénvTo &c. v. 133. Thcogon. ,, Quot
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quot eiiim Tellure & Coeio procreati 
3, funt, potentifsimi filiorum , — omnes 
„ occultabat (Ccelus eorum parens) terrae 
„ in latebris — & in lucem non emittebat. “ 
Ezzel meg-vallya, hogy az emberek ele
je a7 földből lett; ’s az ég , és föld fiainak 
Titán nevet adván ; noha a’ Titán bünte- 
téít-is jelent; mert büntetésre fzánta a7 T i
tánokat, úgymond Hefi.odu's : de a’ Titán 
fzóban-is meg vagyon & föld  emlékezete, 
a’ mellybol vetettek, ’s lettek a’ világra. 
tf-'D =  T it, lutum, Sár, „ Titanes vocati 
„ funt a voce Phoenicia wd , T it , ideit 
„ lutum, unde pafsim dicuntur 
„ terra geniti, & 7rvjX ó y o v o i , e lüto nati, quae 
„ vox contumeliofa hominem e vili luto 
„ ad origenem fuam amandat. Cler. v. 
,, 207. lllos verő pater Tltanas cognomen- 
,, to vocabat. “ Az éjnek Hefperides ne
vű leányit-is , az almák , és a’ gyümöltsös 
fák Őrzésére , mefzfzire,. a’ nagy Ocea- 
nus-tengeren-túl igazítván ; hanem akarja 
e a’ gyümölts evésből eredett nyomorú
ságát hímezni : mert azon alma — őrző. 
Hefperides nevű leányzók tifztét, azon
nal a’ halál’ , és fok nyomorúság’ fzületé- 
fe-után említti. v. 211. S btsxs &c. Nox 
,, peperit — Parcain atram, & mortem, 
?, — fomnum, momum , aerumnam dolore 
„ plenam , Hefperidesque v. 215, — ?<nrepi- 
Zxg S ’ u'tg fufka ffepvp x X i' iü o x e x v o ' ic  %pti<r£a x * ' A x  

e<r/, <pê orjx 7s dsvdpsx Kxpiróv. Hefperi-. 
$esque, quibus mala trans inclytum Ocea-
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num, Aurea pulchra curee funt, frugiferse- 
que arbores.

Minden régi rettentő történetet jó
vagy gonofz lélekké , ’s irtóztató fzörnyü- 
séggé változtatván Hesíodus, említti az 
Arimiai, avagy Szíriái Typhaont, Typhont, 
Typhoéuít. Homérus azon talán Og Ba
sán Királlyát képzé; nevezetes ennek az 
ágya; ’s Homerusnál a’ Typhon ágya-is.

Tefsék az elébbi Könyvnek ( első Ké- 
fzületnek) go dik lapjára tekénteni. A’ 
Tuph — f|vj5 áradáít, meríttéít jelent. Oda
lett, úgymond Clerik Sodomával, Gomor- 
rával-együtt Sebőim vagy Tzeltoim váró- 
fa-is. Tzeboim , Kigjmt jelent. Azt a’ 
KígyótEchidnának nevezek; Echidnának, 
( a ’ Kígyónak) házás tárfa volt Typho. 
A’ Typho , tsufíttó rettenetes fzeiyéfz; v, 
304. nagy rontáít tett. O nemzé az Echi
dna nevű feleségével-együtt az Orthruít, 
a’ három fejű Geryonnak Kutyáját; az öt
ven fejű , réz hanghoz hafonló ugatáfu 
Tzerberuít, Plútó’ ebét, és a’ Lernai Hy- 
drát, mellyet Herkules ölt-meg ; sőt a’ tü
zet okádó , ’s ketskéhez , orofzlányhoz, 
és sárkányhoz hafonló Chimaerát-is , mel
lyet a’ vitéz Bellerofontes le-ölt ’s mellyet 
fzinl’ azzal a’ verfel rajzol-le , mellyel Ho
mérus, irpcsSs Xéccv, ottî sv dpcéxccy, psV- 
<r'/j oé %/gfapa. Prima leo poítrema draco, 
media ipfa chimaera. Theogonice v. ,323.

Bábylon tornyát, melly tetejének az 
«get kellett volna érni, ha nem példázta
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a’ Mefterivel-együtt, Átláfsal, ki az 
eget tartya a1 fejévei , és Állásnak Mája 
nevű leányával? JSÍemródoí pedig Dioriy- 
fufsal, Bákkhufsal, noha ezen IMoet-is pél
dázhattak? Átlás Afrikai magas hegy; de 
Heíiodus ki mindent öfzve-házasítt, a,’ mit 
a’ mefe mesézett, ennek a’ leányát Mája
rak hívja. A’ Bika nevű tsiliagzatok-közt 
fzemléltetik nem tsak az Hyas, hanem a’ 
Plejás nevű rakás tsillag-is, meily rakás
nak egyike Mája =  vizes: mert ezen tsil- 
lagzatokat vízzel, esővel járóknak lenni 
vették-éfzre. Atlás az eget a’ tsillagokat, 
és így az Ö Mája leánya tsillagát-is a’ fe
jével tartya, oily magas. Mind Mája, 
mind Átlas, mind a’ Dionyfos nevét ki le
het a’ Fenítzia, avagy Hebrai fzókból ve
zetni, ’s Dionyfusét ugyan másképp - is , 
mint az első K. 5-dik réfze’ végén irám: 
holott töb’ féle Zsidó gyökerére lehet mu
tatni azon görög fzónak , a’ mint Bochárt- 
ban-is példa vagyon. n^D — tala, annyit 
tefz, mint fel-akafztotta, pedig annyit, 
mint accumulavit, aggefsit, rakásra rakta. 
^n =  tel, tumulus, agger, domb, a’ gö
rög fzó-vég os őrs, és igen gyakran az előre 
járó n =  h. vagy az olvasás külömbsége- 
fzerént a’ Bábeli, nagy tornyot atlás-sís. 
változtathatá. A’ Máját a’ mi illeti, mert 
vizelt jelent, ex ^  =  mi =  aqua, viz □ o 
=  maim vizek; talán azért emlegetik At- 
Iá fsai: mert a’ vizektől félvén , fogtak o Iff- 
magas tprony építéséhez. Dionyfoft Cle-
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rik ebből a Zsidó fzóból vezeti - k i , tud
niillik Dionis — qui vi imperat, a’ ki-erő- 
fzakkal uralkodik. v-j ~  Di =  qui, a ki: 
D’Oik ones, onis =  vi imperat, eröfzak- 
kal uralkodik, parantsol. coä‘ — anas =  
coégit. Eleinten, úgymond Clerik, jobban 
érték a' Görögök a’ Zsidó, vagy a1 Feni- 
tziai nyelvet; mint utób’ : ’s ugyan-is a’ 
Görög betűkkel fzókat, és fok fzó - értélé- 
ket-is vettek tölök. Azomban Chamfia, 
Chus , Chus fia Nemrod. Gén. 10. Bar-chus 
=  Clius fia. Bochart. Chanaan. L. 1. Fe
lix conjectura ; de Cleriknek nem tettfzik.

A’ boldogult lelkek fzámára a’ tenge
ren tul-lévö egy olly helyet emleget Heíio- 
dus, a’ hol a’ boldogok fzigetében három - 
fzor terem minden efztendöben, fzámok- 
ra a’jó gyümölts. HESIOD, opera et Dies 
a v. i6ó. EV pxxxptüv vqrcKTi. In beatorum 
infulis. Azt a’ boldog fzigetet Homerus 
Eiyfionnak nevezi, avagy öröm-helynek. 
’EÁuV/ov 7TsZióv. ODYSS. E. 4. =  £ a v. 563*. 
Hallották tudniillik vagy olvasák hogy a' 
gonoízok büntető , és a’ jóknak jutalmazó 
Illene a’ gonofz embert a’ büntetés helyé
re ; a’ jót az örömre küldi, amazt Tartar
helynek; emezt Ely fiúmnak hivák. Ha- 
lizim, helizim Fenitziai fzó, ’sgau*
dentes örvendezöket jelent. STRABO L* 
1. & L. 3. azt irja; hogy Homérus a’ Fe- 
nitziai emberektől hallá, mi boldog ter- 
mékenységü a’ közép tenger végén , ’s a’ 
nagy tenger eleje táján Betika Orfzága, ’g



•  -̂ S£=r*>

azokat örvendezöknek mondogatván , oda 
igazíttá a’ boldogultak lelkeiket. CLE- 
RIK. in in op. & dies. v. 171.

IV. R É SZ .

Heßodusnak az OPERA & D IES  a’ Man» 
ka , V napok nevű Könyvéből éfzre - vé* 
telek.

l i t

Emlegeti Hesíodus az ú] holdelsö nap
ját a’ negyediket, és az hetedik napot; 
mellyet Sz. napnak nevez; az Apollónak 
fzületéséért. De tudniillik tsak köitemé- 
nyes ok. Hesiod. L4 „Dies v. 770. conti- 
nuatio cum L. Opera & Dies “ Primo no- 
vilunium ( Neomenia) quartaque & Sep- 
tima facer dies.

t ß v i v  euj, k:t éfidópq, íspov Z/pap. Errol 
az hetedik napról ki azt mondja, hogy a’ 
Zsidóktól vetetett; ki pedig hogy neminin- 
denik hétnek, hanem mindenik hónapnak 
a’ hetedik napját érté. De tsak ugyan Sz. 
napnak nevezi a’hetedik napot. Ez bl Szent 
nevezet pedig, hogy tudniillik az hetedik 
nap Szent, a’ Sz. Írásban vagyon. ENO- 
D I 31. 14. wnUHp'D =K iK odefs hia. San
ctum eítenim, vagy az egéfz verfet ki-ir- 
ván : Cußoditefabbatummeum: SANCTUM  
ejl enim vobis.

Az emberi nemzetnek földból-való 
eredetét, és a’ reá áradott nyomorúság-
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nak Kutforrását e’ képpen himezi-ki. Ope
ra & Dies v. 60. Jupiter azt parantsolta 
Vulkánusnak, hogy hamar földet kever
jen öfzve vizzel, ebbe a’ Keverék alkot
mányba tegyen emberi fzót, és erőt avagy 
lelket: azon alkotmány ábrázattya pedig 
légyen hafonló az halhatatlan Ifién alko
nyok’ ábrázattyához.

M<pxigov X é x íX e v c e  % epix\vrov 07/ 'jOLX ĉc 
y a w  idei f v p e iv , ev d aV̂ pcoTa S ep ev  cridyv 
xoacrSévos ( =  \Lvifi. ) ctSuvxTcu$ de S echs eís úitct 
éímiEiv.

Vulcanum verő inclytum jufsit quám 
Celerrime Terrain aqua mifcere, hominis- 
que indere vocem, Etrobur, immortalibus 
% erő deabus facie fimilem reddere.

íme az ó Sz. írásból vett; de hime- 
zéísel és tsábíttáfsal elé-adott igafság; az 
első embernek földi eredetéről. Adám Éva 
helyébe Pandára nevű aífzonyt helyhezte- 
tett. Azt ízépnek, és tsalárdnak mondja, 
és hogy kévül-belül fel volt ékesítve, min
den ifienkék ajándekiböl, fzépséggel, nagy 
kívánsággal, fzemtelen lélekkel, hazug, 
és keliemetes befzéddel, álnok erköltsei. 
Ebből eredett a’ íáradtságos emberek’nyo
morúsága. Op. & Dies. v. 80.

— — óvópvp/e de 7vjv de y'Jvx'xav 7ravdáp̂ y.
*t< rocne; őXvg7T/a dúpctT *ExoV]£S dicpcv tdccp âv. 
Vvjg’ ávdpcctnv aXtpvjŝ cr/z ,, Appellavit autem 
„ mulierem hanc Pandoram, quia omnes 
„ Ccelefiium domorum incolse donum con- 

tulerunt; detrimentum hominibus in-
„.dufirii “
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,, dustrii.“ Azt az aflzonyt minden aján
dékkal bévelkedönek (mert annyit tefz a’ 
Pandora neve) hivá, és nevezé: mert az 
olympufi házok lakosi minnyájan vaLamelly 
külső belső ajándékkal meg-ajándékoztálc 
Ebből eredett az áifázó, fáradságos em
berek nyomorgáfa. Az fzó =  Ai-
pheítes az ct\<?z alpha, vagy aleph betűből 
eredett, úgymond Sc'hrevel, ’s láttfzik-is. 
Az Alpházókon meíterség-taiálókat, vagy 
fáradtságos embereket értenek; de itt-is 
himezés fekhetik : mintha mondanánk : ab
ból a’ Pándorából (mellyen Éva anyánkat 
goromba Kép-alatt mutogathatok) eredett 
azon embereknek nyomorúságok, kik el
sők voltak az alpha betűvel vagy a b o 
ve] élök-közt; az első emberek-között. — 
A’ Pándóra ládátskáját midőn Epimétheus 
fel-nyitotta, a’ nyavalya és nyomorúság 
el-terjedett a’ világra ; de a’ reménység 
meg maradt benne, a’ ládában tudniillik, 
az onnét ki nem reoült. — Éva" vétke-ütánx
következett a’ büntetés; de reménység-is 
adatott: hogy az afzfzony állat az ö mag- 
va-által meg rontya a’ késért Ö Kígyónak 
fejét. Prometheus a’ Jupitertől el rejtett 
tüzet el-lopta: azért büntettetett, úgymond. 
Azon a’ lopott jófzágon m ég-le hét, hogy 
alma-evéít képzé. (Azomban a’ Prometheus- 
ról azt-is repesgetik a’ költők, hetet havat 
öfzve hordván, hogy földből embert alko
tott, ’s Minerva adott abba lelket. Fol
dás. foltozás. Meg-lehet, hogy más más

H
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módon kepzelék az első ember’ létét vétkét, 
büntetését. Huetzius Pandóra piksifsén , 
vagy ládáján a’ jó és rofz tudás fáját érti. 
Meg-vallya tudniillik Hesiódus, hogy az 
emberek, és az úgy nevezett Ifiének alko- 
tás-által vötték eredetüket, ’s eleinten nem 
voltak. Op. & Dies v. ic8*

üg opóxev y£<yctx<n Ssot Svvfloh' uvjpuxoi, ut 
fimul nati funt dii, mortalesque homines; 
aureum dii fecerunt hominum illud genus.

Hesíodus némelly láthatatlan lelkeket, 
dx/poveg, névvel illet, azokat e’ földi halan
dó emberek’ örízöjinek, sót jutalmazóinak 
mondja lenni. Azok igen fokán vannak , 
úgymond : „ harmintz ezerből állanak. “ 
Oper. & Dies. „ v. 252. rp/g yxp pípioi. Tér 
decies milíe; az emberek-közt járnak, éfz- 
re-vévén jó és rofz’ tselekedetöket; tsak 
a z , hogy emberekből lett angyaloknak 
hirdeti őket; kik az arany időben, el-alu- 
váshoz hafonló tsendes halállal multak-ki 
sl világból. “ Op. & Dies a v. 117.

— Sn/yrxov dug ixvu dsdpujjxhoi----Morie-
„ bantur autem ceu fomno obruti, verum 
„ pofiquam hoc genus (hominum aurei fe- 
culi) terra abfcondit.

ro‘ [iei dx/psyeg sin diog peyciXs Sia ßa\x5, 
é<rS\oi énx áoúoi, <pí\axsg äŷ juv xi/Spúxuv. 
vei, vt hi verfus in Platonis Cratylo le- 
guntur: (ol giy dx/poveg xyvoi, éxix 3 ówt xx- 
Xiov̂ ai eSXo'i, xXtfyxxxot, tpvXxxsg Snf7wy xv- 
Spúxuv.) — 0/ px <pv\xr<ruTiV redíxxg, xx\



s - X ^ X i x  íp y t r ,  y e p a  e< r< n íp i.£vo j x a m j  < p M ju v je s  e x ’ 
t W ,  x A Ü T O ^ Ó T X l. & C .
„ Ii quidem daemones funt Jovis magni 

,, consilio.
,, Boni, in terris verfantes, cufiodes 

■ „ mortalium hominum ;
„ (Vei: hi quidem daemones puri in terris 

,, verfantes vocantur
,, Boni, maiorum fugatores, cufiodes 

„ mortalium hominum)
,, Qui quidem obfervant, & jufia, & pra- 

„ va opera,
„ Opum datores.
Az Angyalokról-való tudósíttását He- 

siodus az ó Sz. írásnak fok rrTzeiből ve- 
hette-elé. Péld. okáért Teremt. l\-nek 
dik réfzéből, 24-dik verséből; a’ hol az 
élet fája uttyának Őrzésére lángos Kardu 
Cherubim (Angyalok) rendeltetnek; továb
bá T E R E  M T K-nek «8-dik réfzéböl, és 
a’ 19-dikbol, a’ hol amott a’ tellyes Sz. 
Háromság Képében három Angyal jelent 
meg Abrahámnak; emitt Sodomába, annak 
büntetésére meg-jelentek, férfi ábrázattah 
Több példát moft egyfzerre elé nem fzáin- 
lálok.

Olvafta Hesiodus, vagy annak Mate
ri': hogy az Ifién mindent lát, tud, és ért; 
ezen Illeni tulajdonokat az egy Ifién’ nevé
vel együtt a’ Jah^n"1 névvel együtt, Jupi
terre ruházzá ,, Op. & Dies v. 267,

A f t í í ,  x x i  Z X ',‘V M 0 ','i< rX { .
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Omnia videns Jovis oculus, & omnia intel
ligens. Hafonló mondáit adtam-elé Home- 
rusból az első Könyvnek 4-dik Réfzében 
P- 3 4.

Hogy a’ világ’ elején fokáig fzoros 
volt az Iítennek az ö Angyali-áltai az em- 
berekkel-való társalkodása, emlegeti Tzel- 
fus-ellen, O R IG E N E S  L. 4. Hesiodus- 
ból, melly tudosittás az ó Sz. Könyvekből 
vetetett. Nam tunc commune er ant epulce 
commutiesque fades immortalium deorum , &
mortalium hominum.

A’ Sz. írásnak azt az igéjét, melly- 
fzerént az ember, artzája’ verétékében, 
ejendi a’ Kenyeret. G É N . 3. így említti 
Hesiodus: Op. & Dies. v. 397. épyctfyv 
j/vfr/e rspcnj spyu, rár’ clvSpcÓTroi<n Seói 
pxrjo. „ Labora fíolide Persa labores, 
„ quos hominibus dii imposuerunt. “ Ha
fonló ehez Epikármusnak ama’ mondáfa: 
„ az illenek nékünk mindent dologgal ad- 
nak-el. 703»/ xovcov iroXhcnv vpív iráv̂ x rû aSct. 
JLaboribus vendunt nobis omnia bona. “ 
Jól mondá ezeket meg-fontolván, Grévius: 
Hsec hauferunt Graeci ex Möyfe, ut infini- 
ta alia.
A ’ mértékletefséget ajánlya a’ Sz. írás. Ha 
nem onnét vette-e azt, a’ mit arról ir Op. 
& Dies. v. 40. „ Oktalanok, nem tudják,
„ mennél fellyeb-való a’ fél az egéfznél.— 
Vartól é̂ ’kracr/vfűVto'tXsov yju/rv Impru-
3f dentes, neque fciunt, quanto plus fit di- 
„ xnidium toto. “ Ditséri ezt a’ mondáit

o**S&*o
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Plató. 3. de Legib. quandoquidem damno- 
fum eft rem totam accipere: dimidium tan- 
turn accipere moderatum eft.

V. R É SZ .

A' nevezetes íróknak ide fzólgáló Bizonysági.

LelkeíTen inti a’ Pogányokat Tetulliá- 
nus Apologetici c. 11. hogy ne gondollyák 
azokat a’ bálvány iíteneket, kiket Sátur- 
nustól, ’s annak fiaitól eredetieknek dobol 
nak, a’ világ’ jótévöjinek lenni: mert ab
ban, a’ mi az ételre, italra, 's egyéb* 
fzükségre-való, már mind meg-volt Jupi- 
ter-elott, Tzeres, Minerva, Bákkus, Sá-
turnus termése-elott. „ Mundi corpus_—
„ nihil Saturnum, & Saturni gentcm ex- 
„ pectabat —- — (addit) omnem frugem 
,, ante Liberum , & Cererem, & Miner- 
„ vám , imo ante ilium aliquem principem 
„ hominem de terra exuberalfe. “ Foly
tatyán fzavait az a’ nagy tudományu Ta- 
níttó , Moyfes , úgymond : meg - előzte 
idővel a’ nevezetes nemzetségeket, és vá
rótokat, sőt még az iíteneket, templomo
kat, és jövendő-mondátokat, mellyeket a* 
pogány irók repesgetnek. Az ó Teűamen- 
tomi Sz. Könyveket (Zsidóul, vagy leg- 
aláb görögül) olvasván a’ pogányok, a’ mi
ket azokban leltek, az ő leselked Öfzem 
fiilefségek fzokása fzerént, tulajdon költöt
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ifién ke] ifidre ruháztak. Olvashatták pedig
Görögül a’ hajdani Sz. Iráft : mert azokat 
Filadeifus nevű. Ptoloméus görögre fordít- 
tattar és az a’ fordíttás máji napig-is mu- 
tattatik az Aleksándriai Biblíothékában 
mellynek neve Serapeum; mutattatik pe
dig a’ Zsidó Köny vel-együtt, mellybol a* 
fordíttás kéfzűlt. ,, TertulL. Apolog. c. 
„ ip. narrat: íibros, fermones, vaticinia, 

& miracula Prophetarum referentes, ju- 
„ bente Ptolomaeo Philadelpho in Grcecum 

Stylum fuiffe translatos , & hadié apud 
„ SERAPE UM Ptolomcei Bibliothecae cum 

ipßs Hebraicis Uteris exhibentur. — -*—■
Moyfes praecefsit ipfas gentes , & urbes. 
infignes, imo & ipfos Deos, ipfa templa, 
ipí'a oracula. C. 46. veritatis cognitio , & 
omnis Sapientia a Prophetis , facrisque 
Scripturis-efi egrefsa, & Philofophiß quid' 
in Jacris Scripturis offender unt digeßis , pra 
inßituto Curirßtatis, ad propria opera ver- 
terunt.

Tsudállya , rs méltán magafztallya 
Skaliger Tzeízaréai Rufebiusnak az Evan* 
geliomi’ kéfzületrol irt derék munkáját,, 
melly hogy el-kéfzüllyön , Egyiptusnak , 
Fenitziának, ’s a’ Görögségnek minden 
köbyvházit el-keíi vala járni, ’s ki-bön- 
gézni az írónak : hogy meg-mutalsa, hogy 
a’ miket a’ pogányok helyeién , és az igaz
hoz közel-járva, vagy avval egyezve, ta
nítottak, azt mind a* Zsidóknak fz. KönyA 
Veiből ízedegették-ki* „ EUSEB L. n ,
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„ Praep. Ev. pertotum, evincit, quodGrae= 
,, ci artes omnes, literas, & fcientias, ex 
„ iis ipiis mutuati fuerint, quos barbaros 
„ appellabant, & praefertim ex Hebraeis, 
,, quod evincit imo: Suorum [Sctriptorum 
„ teftimonio : 2. Ex limilitudine doctrinae
„ Platonis cum M oyfe, aliisque Hebraeis, 
,, quos profecto quolibet Graeco fcriptore 
„ antiquiores fuiffe nemo inficiatur quae 
„ conformitas & similitudo quandoque tan- 
„ ta eft, vt Plato nonnifi graece rediderit 
„ quod ifti Scriptores facri fuo idiomate 
„ confcripferunt. Inde excerpfit Plato fua 
„ dogmata de Dei unitate, ineffabilitate, 
„ de trino principio , de DEO fummo bo- 
„ no, de virtutibus incorporeis], quarum 
,, aliae bonae funt, aliae malae, de animae 
„ immortalitate , de mundi creatione , ver- 
„ bi opificiis, de judicio. Cur non ergo, 
„ ajebant Graeci; Platonem fequimini po- 
„ tius, quam Moyfem ? refpondet: quia 
„ illius dogmata humana funt; Moyfis di- 
„ vina. Item, quia in moralibus abfurda 
„ tradit &c.

Egybe fzedte Nátális Sándor, Haetzius- 
után azokat az hímezett pogány mefe tö
redékeket, mellyek a’ Sz. írásban fel jegy
zett Személlyekböl, és Történetekből ve- 
fzedelmes képekké változtattak. lm’ egy
néhány példa belőle* Midőn a’ Görögök 
Bákkhus (avagy Dionyfus) titkos tsinta- 
lanságu innepén tombéroznának, Kígyók
kal koronázván magokat, Évát kiáltának.
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Plutarch, in Alexandra. Azt az Évát ein* 
jegelvén tudniillik, úgymond Aleksándriai 
Kelemen, melly-által a’ világra a’ fok és 
mindennémü keferves rofzfz következett. 
C/c'/tz. Alex. in Protrept. Feretzidesnek O- 
phioneuifa-is , avagy Kigyósdia hafon 16 
módon MojfesbŐl faragta tott Origen. L. 
ó. contra Celfum. Sáturnuít és Jánuít Noé 
történetéből koholták. Erről az i. K-nek 
2-dik és 8-dik réfzeben már volt befzéd a* 
mint Homérus emlegetéséhez illett. Sá- 
turnus a’ réfzegek Fejedelme, ’s a.' fö ld  
aízfzonynak, mini feleségének Ura a’Poé
táknál. Hogy valakinek a’ föld légyen a* 
felesége, ugye merő költemény ? Tudniil
lik „ Pictoribus atque poetis quidlibet an- 
dendi Temper fűit aequa poteítas. “ Hi me
zes mind a1 kettő ’s egyenefen mind Noé 
réízegedésére, mind arra mutat, a’ mit 
róla a’Teremtés Könyve mond: hogy föld 
és fzőliö - mívelö ember volt. GÉN. 9. A* 
Kafza vagy Sarló Saturnus kezében a’föld 
miveiok aratáfoknak jele. Noha Hefiodus- 
ban puruttya más oka adatik a’ hol fze- 
rentse , ha a’ teremtés meg-fzüntét nem 
akarta goromba pékíázattyával ki-tenni: 
mert egy azon - költeményu fzeméllyt a’ 
valóságos Személlyek , és Történetek’ 
több-több tulajdoniból rakogatták- öfzve. 
Sáturnus és a’ Rhea , úgymond a’ költe
mény. Otzeánusból, és Thetisböl fziilet- 
tek. (E z mind a’ kettő tengert jelent) Az 
az : Noé a’ tenger-viz-özönből ki-fzaba-
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dúlt feleségével, ’s gyermekeivel-együtt. 
Saturnus minden gyermekit meg ette, ki- 
vévén Jupitert, Neptunuít, és Plútót, kik
től ofztán az emberi nemzet eredett. így  
ir a’ költemény. Mi a’ valója , avagy a’ 
veleje? Látni vajó, ha én nem mondom- 
is. Chám =  Ham, Hamon nevű Jupiter, 
’s a’ t. Hát Jánufon hogy hogy érthették 
Noét? Egy az, hogy, ha el-vefzfzuk Jan- 
us-ból az Us végző fogáft , marad Jan, 
melly. a riJV* =  Jona fzóból eredhetett. 
Jonah — galamb. Ki ne tudná Noénak 
galambját? más az, hogy mint ha látnok 
Noé vagy Noáh nevét-is ama’ fzóban: 
harmadfzor, Jánus két ábrazatu bifróns, 
himezett ember, nem de Noéra mutat, ki 
mind a* viz-özön-elött , mind a’ vizözön 
után való világot fzemléite ? Nemrotbói 
Bákkhus ; Magogból Prometheuíi formál
tak a* költők; úgymond Bokhárt a" Faleg- 
ben. L. 1. c. 2. és én-is jelentém. A’ Bá
bel tornya tulajdonit, Sodorna, Gomorr
ha égését a’ Gigáfokra , Aloidákra , Fáe- 
tonra fordítták , Merkurius avagy Hermes 
foha fe volt a’ világon. Nílusból fzületett, 
törvénytevő, páfztorok , utazók , és tolva
jok Iftene, Ifiének hirhordója; Caduceus 
tartó, Jupiter menykőjének igyekező tol
vaja. Kell-é még töb’? Illyeneket hol az 
edgyik hol a’ máfik a’ költők-közül fü- 
tyülget egy fohonnyai bálvány ifienkéröl, 
kinek neve Merkur. Hermes. A’ toldaíé- 
Jíos jádzi bálvány , melly ofztán gonofe
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tifzteleíre fordult, Mojfésnek Nilusba-va- 
ló vettetésébol; Egyiplusnak Iítentöl pa- 
rantsoltatott, ’s általa lett meg-fofztásából, 
az literinél különös forgolodásából, tsudá- 
latos veíTzeibol, a' tiz parantsolat ki-adá- 
fakor-való menydörgésből fértzeltetett öfz- 
ve* Sok törvény , és Iíteni fzolgálatkori 
rendtartás, mosódás, dézma adás , és töb* 
a’ féle vetetett a’ pogány októl- által Moj- 
fesnek Könyveiből. NATAL* ALEX.Dis- 
fert. í. aetatis. art. 1, Ex Mofaicis Libris 
complures variárum gentium leges ac ri- 
„ tus manaíTe, viri eruditi jam priclem de- 
„ monítrarunt, & inter alios vir in hoc li- 
„ terarum genere incomparabilis* D.Hue- 
„ tius modo (tempore Natalis) Abiincen- 
,, tis Epifcopus Demonftrationis Evang.

Prop. 4. c. l i .  Lufirationes, & Purifica- 
„ tiones ab Hebraeis ad iEgyptios Graecos, 
„ & Romanos pérvenerunt, quarum me- 
?, minere Euripides, Homerus &c. — Pri- 
„ mitiarum, & decimarum Deo offeren- 
„ darum ritus ab Hebraeis ad alias gentes 
„ derivatus eit. Idem Natalis Difiért, io. 
„ 4. aet. Moyfes omnibus Gentium Philo- 
„ fophis Hifioricis & Poetis antiquior eit. 
,, Prophetae quoqpe Philofophis omnibus 
„ aetate fuperiores. Omnes enim Gentium 
„ Scriptores Troja excidio recentiores funt; 
„ Moyfes autem multis feculis ante Trojae 
„ excidium vixit, fcripfitque. Philofophos 
,, verő pofieriores Cyro Perfarum Rege 
l, fuihe conitat; quo regnante Solon Athe*



nienfis, & 7. Greecise fapientes florue- 
„ runt. Porro Cyri temporibus antiquio- 
„ rés funt Prophetse. &c.

HoJJzafan elé adja végtére NátálisSán- 
dór azokat az igéket mellyeket Plátó, Só- 
fokles , Theognis és egyebek ki-fzedeget- 
tek a’ Sz. írásnak külömbféle réfzeiböl.

Huetziushoz, Nátális Sándorhoz ha- 
fonló munkát űzött Holté, és a' mint ná
la olvafom, Lavaur, „ Hiftoire de la Fa
b le ;“ Ki meg-bizonyittya : hogy a’ régi 
Poéták a’ Sz. Könyveket az Ö meséjek 
Koholására fordítták. Holle p. 23. ., La- 
„ vaur ductis variis parallelis, aperte evin- 
,, c it , prifcos poetas facros codices de- 
„ 1cripfiffe, & in rém fuam detoríiífe. “ 
Sok erről ottan a’ példa. Hafonló munkát 
„ űzött Gverin a’ mint, a’ mi az Egyiptu- 
„ íiakat, a1 Görögök meíterit, illeti, a* 
„ Refpofarum nevű Könyvemben bőven 
meg-inutatám. Az Egyiptomiak a* Görö
göknél eléb olvasák Mójfeít, és a’ Sz.írás
nak másréfzeit; azoktól tanulván (mert 
oda jártak tanulni) meg-tanulták az hi- 
mezö költeménynek mefíerségét-is. Ad- 
junk-elé Lavaurból Bakkhus-eránt egy pél
dát. Bákhus, úgymond Lavaur? a’ Poé
táknál az Egyiptuíi Nílusból ízületik. Moj- 
fes a’ Vízből, a’ mellybe vettetett, fel-ve- 
teték, a’ nevében-is meg vagyon a’ víz
nek emlékezete. ( -ft =  moi ^Lgyptii a- 
quam vocant. Duham. in Exod. 2.) A’Zsi
dóknál qtj =  maim aqua, víz, Conßrur*
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ctive *>ő =  mai Gén. 2. v. 10. (Filia Pha- 
roonis adopíavit ) in locum f ilii , vocavitque 
nőmén ejus M.OYSKS, dicens: Quia de A- 
QUA túli eum. Bákkhusnak két anyát ád 
a’ mefe; Mójíefi tudniillik mind az édes 
annya, mind Fáraó leánya anyai kegyes
séggel táplálá. Bákkhus JNisán Arabia he
gyén nevelteték. Mojfes 40. efztendeig 
forgott Arabiában, és Sina hegyén fok- 
fzor. Nifa — Szár. Azért költék, hogy 
Bákkus Jupiter fzárából fzületett. Bakkus 
az ö veíTzejével ki-hajtá Aíiából az Indu- 
fokat, kiket meg-gyözött. ( Valamint Ni- 
sát Sina helyébe, úgy Indult, Juda-helyé- 
be tehették ) a’ tsudálatos veízfzövel biró 
Móyfes Judát ’s tárfait ’s a’ többit áltai- 
vezette a’ tengeren* Bákkhus Likurgus- 
tól kergettetvén, a’ tengerbe fzaladt, azon 
fzáraz lábbal által-költözött. Láthattfza 
itt is Mójfes életét. A’ Korybafok Bákhu- 
fon fzarvakat láttak. Ez.is Mojfesnek fé- 
nyefsen ragyogó fejéből himeztetett. Bák- 
huít méztalálojának mondák. Mójfes a’ 
népet bé-vezette a’ téjjel mézzel folyó föld
re. — Hafonló kép pen fordítták a’ költők 
Jofue, Sámfon , Gedeon töttit Herkulesre , 
Thefeusra. Az Egyházi régi írók meg
mutatták , hogy a’ pogányok bálvány ille
ni emberek voltak. Azok életét költemé
nyekkel keverék,’s a’ Sz. írásból lopott tu
lajdonok kai fel-ruházták.
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A ' régi Pogány oknak tudósíttási, arról, hogy 
a Zsidók Egyiptusi Jövevények , \r hogy 
a pogány okéval ellenkező ay Törvények; 
igen hajdaniak, V a t.

Azon régi pogány ok-közt, kik a’ Zsi- 
dók-felől Írnak, nevezetefek azok, kiket 
Flávius nevű Jófefből ezen Szakafzban-4s 
emlegetek; és a’ Refponforuni nevű Köny
vemben-is elé-adok. De hogy azonvá- 
lafztott népnek régisége, Törvénnyé, és 
egyéb tulajdona még látzatosban ki-tes
sék, azoknak ellenségeit-is méltó meg fon
tolni. Sok tsábíttáfsal adják ugyan elé a’ 
Zsidóság történetit ; de még azokból ki* 
mutattya ragyogva magát a’ Sz. Iráfsai 
egyező igafságnak fénye. Szitziliai Dio
dorus, Görög iró, Plinius, Tátzitus, Jufz- 
tínus , azok közt nagynevűek. Plutárkus- 
fal-együtt.

D I O D Ó R U S .

Szitziliai Diodórus, Milefiai Hekatéufi 
( a’ mint mondja) követvén, a’ Zsidókról 
igy ir az ő 40-dik Könyvében Fótziusnál, 
cod. 2 1 4 - Pag* 347- — Midőn Egyiptusban 
fok, és külömbféle jövevények laknának, 
és az Áldozati evésben kűlömbkülömb Pzo- 
káfokat tartanának, az ifiének tifzteleté-
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nek othon-való módja meg-tsükkent. A z  
í^gyiptufiak tehát ebből vefzedelmet vár
ván, a’ jövevényeken ki-adtak.

A’ ki-vert idegenek-közül némellyek 
Görög, és más fzomfzéd Orfzágokba ta
karodtak : azoknak, a’ Görög Orfzágba 
futamodottaknak vezérek ezek voltak: Dá- 
naus, és Kádmus. — „ Statim itaque ex 
„ ejectis profugis prseítantifsimi, efficacif- 
„ simique, in Greeciam, locaque vicina 
„ illapfi funt, praeítantes habentes ducto- 
„ res, quorum principes Danaus, & Cad- 
„ mus extiterurít, “

A’ ki-hajtatott egyéb nép pedig közel 
Egyiptushoz , abba a1 Tartományba vette 
magát, melly mólt Judeának mondatik, 
’s melly egéfz addig pufzta volt. , , ( / « -  
„ dceam) in illa usque tempóra penitus de- 
„ fertam occupavit. “ — De a’ Diodórus 
befzéde noha nem igazat tart a’ Judteának 
pufztaságáról; még-is leg-aláb’ fzörnyü ré
giségre mutat. — Ezeket az Egyiptus- 
ból ki-költözott embereket oda JWoyfesve- 
zeté , ki éíTzel, és erővel egyebeket m e g -  
halladott. — Imé Mojfesnek nagy, ré
g i, hire neve. _ Az azt a’ tartománya
el-lepvén, fok váróit épített, ’s egyet a* 
lobbi-közt, melly moß leg-nevezetefseb’ f 
és Hierofolymának neveztetik. — ( Moj- 
fes bé fém ment Júdeába; nem hogy Je- 
rusálemet építette volna) — Meg-tanitot- 
ta ezen népet Mójfes az Illeni tiízteletre, 
áldozattevésre, és azokról, a’ mik a kö*



zönségheztartozandók, törvényt tett. ,, Sa- 
,, crijicia edo cuit, & de eis , quce ad rempu- 
,, blicam pertinent, leges túlit & decreta. In 
,, duodecim tribus populum divifit. 4Í Tizen 
két nemre ofztá a’ népet. Az ifteneknek 
képeket nem faragott: mert azt tartá, hogy 
az Ifién emberi fzinben nem láttatik ; — 
és az ö parantsolattyával mindeneket ve
zérel. Egyéb nemzetségeknek áldozat
hoz, ’s élethez tartozandó módjától kü- 
lömbözo áldozatokat, és rendtartásokat 
állított-bé; a’ többi-közt, hogy a’ Papok 
legyenek a’ népnek fejedelmi birájj, a’ tör
vénynek örízöji. Nem rendelt a’ Zsidók 
fzámára K irályt; hanem a’ fő hatalmat 
a’ leg okofsab , és erköltsel leg-tündöklob* 
Papra bízta. Hunc fummum Pontificem ap~ 
pel lant. Ezt Fo Papnak nevezik. Fel-va
gyon téve a’ Törvény* végén: „ Ezeket 
„ Mojfes mondja a’ Zsidóknak, engedel- 
„ meskedvén az Ifiennek. “ Iicec Mojfes 
loquitur Judceis, obediens Deo. Sokat ha
dakozott Mojfes külőmbféle népek-etlen, 
és nagy tartományt el-foglalván, a’ Nép
nek egyenlő réfzeket adott, és ofztott be
lőle, de a’ Papoknak nagyobbakat: hogy 
többet bírván, baj-nélkül örökké áldozat 
tevésben foglalatoskodjanak. — Külöm- 
böztek a* Zsidók egyéb népektől mind a* 
házafság, mind a* temetés-eránt. — A’fok 
háboru-után fokát vefztettek ; a’ Persák- 
nak és azután a" Mátzedon-bélieknek Ura
ságakkor. -r* Ezeket el-befzélvén Diodó-



rusból; Fótzius, így ir: LátFzik, mi To* 
kát hazudva hibáz Diodórus, ki ezek-után 
ezt veti: Ezeket a’ Zsidókról Miléíi He- 
katéus hagyá Írva. Ezt a’ régi írót emle
geti Flávius Jófef, Apion ellen Írván, ’s 
azt bizonyíttya : hogy Abdérai Hekatéus 
a’ Zsidókról hoífzas tudósíttáít irt. — Szint 
azon Diodórus az 6 34-dik Könyvében Ír
ja, fokát hazudván, úgymond Fótzius: pag. 
347. hogy a’ béipoklofság-miatt verettek-ki 
hajdan Egyiptusból, és hogy ofztán An- 
tíokus Epífanes zaklatta ókét.

Mojfesnek , a’ Juda névnek , az Men
tői adatott Törvénynek, a’ Zsidó 12.nem
nek, a’ F ö, és egyéb Papoknak, Zsidó 
rendi! különös Áldozatoknak , az egy Men
nek, ki mindenek vezére, faragottképek- 
nélkül-való tifzteletének R É G I S É G E  
Hekatéusnak, és Diodórusnak írásiból ki- 
tettfzik^ úgy, hogy azoknak Tudósittá- 
fok-fzerént mind ezek Cádmusnak, ’s a’ 
Görögökhöz vitt Alpha, beta, gamma és 
egyéb Betűknek idejével a’ régiségben fei- 
hfsenek(söt azokat fellül-mullyák ) k i - tett- 
fzik, hogy az említett törvény a1 többivel- 
együtt oliy régi, hogy a’ Persák, és Má- 
tzedonok hatalmaskodó idejek-elött felsé
ges hatalmú , és ditsöfségü volt az az Egyip
tusból a’ pufztába ki vezettetett, ’s Palefz- 
tittába ültettetett nép.
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Nagy nevű ennek a’ Veípafiánus ide* 
jekori Pliniusnak Terméfzeti Hiftoriája* 
Abban azt Írja; hogy a’ tudományok fé* 1 
n y e , és a’ Görögség’ mesézéfe az ifienkek* 
röl ’s töb’ a1 féliröl, Európának abban a’ 
£zurdekában kezdődött, (Epírusban, Ak* 
háiában , Lákoniában, Attikában, Thes- 
isáliában , Matzedóniában Thrátziában ) 
mellyet a’ Görögök lakták. P L IN I U S  
Hifior. Natural. L. 4. Prooem. pag. 49. Om* 
nis Grceciee fabuloßtas, ficut & Uterarum da
rbt as ex hoc primum ßnu ( Epiri, Thefsaliae ) 
tßulfit»

A ’ Zsidóságat jobbára úgy említti, a* 
mint közel az ő idejéhez Judéát lakták; 
annak, ’s a’ fzomfzéd Határának Zsidó ne
vű várofit, ’s helységit említti. Hiß. nat, 
L. 5. c. 19. Siria, jPalaefíina, Judaea, Coe- 
l e , Phoenicia, Damafcena , Babylonia,
„ Meíbpotamia (inter Euphraten, & Tig* 

rin). Armenia, AÍTyria, Arabia, Idu*
„ maca, Judaea, Gaza, Samaria, Afcalo,
„ Azotus, Joppe, Hierichus, Emmanus,
>, Hierofolyma Jordánes, Genefara, Ma*
„ cherus , Decapolis, N yfa , Carmelus,
,, Tyrus; Sidon artifex vitri, Thebarum- 
„ que Boeotiarum parens — L,. 4. c. 7»
„ Mons Libanus, Nazerinorum Tetrar*.

chia, — Palmyra, Babylon; &c. “ — 
Joppet, mint régi roppant helységet úgy 
említti Plinius, meljyxöí dir a’.hir,; úgy*x
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mond, hogy a’ vizözönnél régieb’. Libro 
3* c. 13. p. .72. Joppe Phoenician antiquior 
terrarum inundatione, a/ feruiit. Inßdet col
lem prcejacente Saxo. Joppe ki-kötö rév
nek a’ neve meg-vagyon a’ Jofue Könyvé
nek 19-dik réfzében. Japho név alatt. 
JVlofi-is Japha a’ neve Jerusálemet az egéfz 
Napkeleti várofok-közt leg-nevezetefseb- 
nek mondja. L. 5. c. 14. Jerofolyma lon- 
ge clarifsima urbium orientis , non Judoéce 
modo. Emlegeti Jordánt, PaneasKuttyát, 
Afphaltítefi, mellyet úgymond, jobbára 
Genefarának hívnak. Az Efsenufokat, 
Macherufi, Engáddát. Belus vizéről igy  
ir c. 19. Belus vize Carmel tövéből
ered. Azon víznek fövenye üveges. Ri- 
vus Pagida , ßve Belus, vitrifertiles harenas 
~parvo littori mifeens. Jpfe e palude Cenda- 
via a radicibus Carmeli profluit. Nem ta
láltam fel benne egyéb’ Próféták, vagy 
Zsidó Királyok, vagy Ifién emberinek ne
vei emlegetését, hanem tsak Mojßesdt. Ezt- 
is tsak a’ nagy híréből, ’s némelly pogány 
írókból vette úgy tettfzik: mert az ó Sz„ 
ír á s , melly Vespáfián’ idétt görögül-is meg
volt; úgy tettfzik, ismeretlen volt előtte. 
Egybe keveri Mojfefi a’ gonófz bofzorká- 
nyokkal. Hiß. Natur. L. #0. c. 1. p. 538* 
Mß & alia magices f actio a JHojfe, & Jam- 
7ie , & Jotdpe Judoeis pendens. Jotape he
lyébe Sz. Pál Apöfiol iá. T I M Ö T H .  3. 
a ’ Mámbrefi nevezi. Nevézi Jannefi - is. 
Ezen nevek* Mojfbsbeit meg nintsenek. V.
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E X O D I  7. Joannes és Mambres nevét 
Sz. Pál vagy az hagyományból, vagy l£> 
teni jelentésből vévé. (Duhamel hicj Quem- 
admodum Janncs & Mambres rejiiterunt JMoy- 
s i : ita & hi reßjlunt veritati. A’ nagy irigy
ség, g}áilölség arra vitte Plinius mefierit, 
hogy egybe keverné Mójfes méltóságát 
szókéval, kiket meg-fzégyenílett, ’s kik 
magok-is meg-vallák, hogy Mójfes Iíteni 
erő által győzte-meg Őket. E X O D I  8. 
a v. 18- Feceruntque similiter malefici incan- 
tationibus fuis , vt cducerent * Sciniphes, & 
non potuerunt: erantque Sciniphes tam inho- 
minibus quam in jumentis. E t dixerunt ma
lefici ad Pharaonem: Digitus Dei ejt hic, 
Mójfes tsudáinak fzemfényvefztő ellensé- 
git a’ Sz» írás E X O D I  7. 11. ezen fzók- 
kal ’s titulufokkal illeti: □■'ODri — choch- 
mim =  bőltsek; és — mechasphim
=  bofzorkányok. radix 3í£T) P. praeítigia- 
tus eít. =  chefaphim =  prsefiigia,
maleficia. Leg-aláb Pliniusból, ’s annak 
mefíeriből azt tanullyuk, hogy Mójfes tsiK 
datételekkel jeleskedett; mellyeket az Epi- 
rusi iítenkék’ nagy mefe - mefe - töttöknek 
hirdetoji mágiára meg-vetendő babonára, 
magyarázták: mert illy tituluít áda’ babo
nának Plinius L. 30. pag. 537. Prooem» 
JSIagicas vanitates. — A’ mi a’ Zsidókat il
leti magokat, kik az Ő bizonysága-fzerént- 
is olly roppant városokkal bírtak , azokról 
igy ir Plinius Hiítoriae naturális L. 13. c. 4. 
pag. 232. Judoé a gens eontumelia numinum,
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insignis. A’ Zsidó nép igen jeles azzal, hogy" 
sl pogány ifieneket meg-veti. ’S ez annak 
s l  népnek hajdanig terjedő, és a’ Sz. Irás  ̂
nak bizonyságot adó nagy} ditsérete.

T Á T Z I T U  S.

Tátzitus öfzve-gyüjtvén minden régi 
hirhordáít a’ Zsidók’ eredetéről, azt Írja, 
hogy a’ Zsidók’ nemzetsége Sáturnusnál, 
és Jupiternél régieb’ : mert némellyeknek 
vélekedéfek-fzerént Kréta fzigetébol futva 
költöztek Líbiába. A’ Krétai Ida nevű 
hegyről Idéusoknak, avagy Judéufoknak 
neveztettek. (Itt tsak azt vetem-közbe, 
hogy Judától fzakadhatott idővel mind a’ 
Krétai, mind mesés Trója-táji Idára, sőt 
Bákhusnak Indiájára-iS az Indu, Hindu, 
Juda, Ida nevezet. — (Indus, ideß, de 
India hebraice dicituj hodu, ideß laudatio, 
Hebraic. Chald. Grase. nomin. Interpretá
ló  affixa ad calcem Bibi.) T A C I T U S  
Hißor. L.5. a n. 2. Judeeos Creta infulapro» 
fugos> novfsima, Lybiae infedijfe memorant, 
qua tempeßate Sa turnus vi Jovis puff us cejfe- 
rit regnis. Mások, igy ir Tátzitus: Ifisnek 
orfzáglásakor, mikor igen nagyon neve- 
kedett volna az Egyiptusi népnek fzáma 
a’ Zsidókat onnét Hierosólimus és Judás, 
Vezérek, a’ Szomfzéd tartományba ki-ve- 
zették. Quidam, ajunt, regnante Isidé, 
exundantem per JEgytűm multitudinem, duci- 
bus Hierojolymof ac Juda, proximas in tér-

0 - ^ * 0
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ras exoneralam. Az Egyiptusból-váló ki
költözésnek, Judának, Judeufoknak, Hie- 
rusálemnek régi hírek, tsudálatos terjedé- 
fek, Sáturnus’, Isis idejével egyező hajda
ni nagy tselekedeték nevezetes volt a1 po- 
gányoknál:

Azt-is Tátzitus írja, hogy a’ Zsidókat 
fokán Ethiopiai fiáknak mondják lenni; 
és hogy Cepheus Királyságakor költöztek- 
ki: mert féltek tőlök egyebek, és gyűlöl
ték Őket. Azomban hogy Cepheus az E- 
gyiptusi üldöző Cheops Királlyal egyez, 
tefsék a* Refponforum nevii líönyvben fel
ütni.

Mások, ugyan azon Tátzitusnak foly
tatott befzéde-fzerént, a’ Zsidókat Afsiriá- 
ból Egyiptusba költözött népnek hirdetik 
(Itt mintha Israelnek ’s Israel fiainak Ká- 
nán földéről, Egyiptusba-való takarodására 
tekéntene) Azután, úgymond Tátzitus: 
Egyiptusból Siria tájára mentek: városo
kat építettek az Hebréus földön. Sunt, qui 
tradant, AJJyrios convenas, indigum agrorum 
populum , parte JEgypti potitos, mox proprias 
Urbes , Hebrceasque terras, & propiora Syrice 
coluijfe. Némellyek, igy ir továbbá. A’ 
Sidókat Homérus Solimuísainak mondják 
lenni. I B I D .  Clara alii Judceorum initia : 
Sólymos, carminibus Homeri Qelebratam gen- 
tem , conditce Urbi Hierofolymam nőmén e 
fuo fecijfe. tTsak az, hogy mind Salem, 
mind Jerusalem Zsidó eredetű fzó, és a’ 
Bibliák végén így fejtetik: Salem vei Sál-

i i
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lem — Pax : Jerufalem, vei Jerofolyma =  vi- 
sio pacis, visio perfecta.  ̂ Jobbára az írók; 
így befzéll továbhá Tátzitus: abban meg
egyeznek, hogy R okkor is , Egyiptusi Ki
rály, mint fekélyes, ifienek-előtt gyűlöle
tes embereket , Hámorinak, bálvánnyától in
díttatván , veré-ki őket. (Bokor-is=z bekor. 
V. Refpons. E. 3.) Kalauzok volt Mójfes 
a’ pufztában. Sic conquisitum , coUecticmque 
valgus, poßquam irafiis Locis relictum f i t , ce- 
íerár per lacrymas torpentibns, JMoyfen union 
exulurh monuijfe, ne quam deorum , hcminum- 
ve operaexpect arent, utrimque ár fér t i , fed  

Jibimet ut D U C I  C O E L E S T I  credercnt, 
primo cujus auxiiio credent es , prccsentes mi- 
ferias pepuiiffent. Affenfere, atque omnium 
ignari, fortuitum it er incipiunt. Séd nihil 
eequC, quam inopia aquce fatigabat. Mintha 
nyomról nyomra követni akarná Tátzitus 
a’ Sz. Iráft: mert, hogy fém ember, fém 
balványifien nem kedvezett nékik; ’s hogy 
a' mennyei mindenható tette Mójfefí vezér
ré hathatofsá ; azt Tátzitus tudósíttóji a’ 
Sz. írásban olvashatók; de a’mikor azután 
ir, meg mutattyák, hogy, az irigykedök 
módjára, tsak felibe harmadába követté a7, 
Sz. Könyvek tudósíttását. Mert a’ viz fzer- 
zéfekori nagy tsudát, a1 fzamarakra fejti. 
Jamque haud procul exitio, totis campis pro- 
cubuerant cum grex asinorum agrefiium e pa- 
ftu in R U P E M nemore opacam concefsit. 
Sequutus Moyfes conjcctura herbidi Joli , lar
gos aqua rum vénás aperit. Id lévőmén, & con-<
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tinuum fex dierum iter emensi, feptimo pul- 
ß s  cultoribus, obtinuere terras, in quibus 

Urbs & templum dicata funt. IBID.  c. 4. 
effigies animalis, quo monßrante errorem , fi* 
timque depulerant, penetrali facravere. Meg
lehet, hogy Tátzitns, a’ melteri-után a’ 
Salamon Templomában lévő oroízlány, 
ökör, és Cherubim képeket, fzamár ké
pekre fordította, v. 3. R E  G. 7. a v. 27. 
JEt fecit decent bafes ceneas, quatuor cubito- 
rum longitudinis bafesßngulas, & trium cubi-
torum altitudinisi   29. JEt inter coronulas
& plectas, leones & boves & Cherubim. Hát 
ha azon költött vad fzamarak nevét abból 
faragták, a’ mi Mójfesnéi olvastatik. V. 
G V E R I N .  Tom. 3. p. 333. Tu & Aaron. 
Te és Aaron ; Zsidóul pndig pnw HÍK ~  
Athe vaaron, vei: athe vaern\ a’ külömb 
olvasásként, mert prtN Ahron ugyan Aá- 
ron; de azt így-is olvashatták némeliy 
nagy fülűek: pii>í - Athon =  asina, és 
har =  mons, hegy. V* N U M E R .  
20. V. 7. Loquutusque eß Dominus JAoyfen, 
dicens: V. 8- Tolle virgam , & congrega po- 
pulum y tu & Aaron fráter tuus, & loquimini 
ad petram coram eis, & illa dabit aquas. A’ 
Tlön =  chamor, vagy cmor fzó-is fzamarat 
téfzen; meg vagyon pedig a1 következen
dő 10-dik versben az emrim ~  fzó,
melly párt ütőket jelent =  rebelles. Itt is 
a’ pártütök helyett fzamarakat olvashattak. 
N U M- 20. v. 10. Congregata multitudine 
ante petram, dixit que eis: Audit e. R E B E L -
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L E S . Az a' tsufság, mellyet említt Tá- 
tzitus, mintha a’ fzamár fejnek képét a* 
frigy ízekrénybe zárták volna, emlékezet 
kedvéért, abból forhatott; mert olvaíták % 
hogy Áron vefzfzeje pro# — mthe, a’ frigy 
fzekrény mellé helyeztettetett. N U M.  17. 
v. 10. Dixitque Dominus ad JMoyfen: Refer 
virgam jlaron in tabernacutum teßimonii, vt 

férvétur íbi inßgnum R E B E L J L I U M filio- 
rum Israel. (Ez a’ vers a’ Zsidóban a* 17-dik 
réfznek 25 dike: mert a’ 17-dik réfz Zsi» 
dóul, ott kezdődik a'hol deákul a’ 16-dik 
réfznek 37dikét olvafsuk.) Imé az említett 
versben az mthe »vefzfzö, melly hellyet 
egy betü-változtatáífal ? az az >
homlokot olvashattak.

Emlegeti ofztán Tátzitus Mójses tör-. 
vénnyét; melly másokéval ellenkezik. 
TACIT, hifi. L. 5. c. 4. JVovos rítus, con-■ 
irariosque ceteris mortalibus indidit: emle
geti bojtyeiket, kováfztalan kenyereket * 
a’ hetedik napon a’ dologtól - való meg- 
fzünéít; említti azt - i s , hogy sokan az ide- 
genek-közül - is a’ Zsidók törvénnyé meg-, 
tartására fzánták magokat: hogy a’ fze- 
mérmeket környül-metélik; ama1 hozzájok 
erefzkedett emberekkel - együtt hogy má
sokkal nem efznek; a’ háborúban ’s bün- 
tetéssen ki-múltak lelkeit örökké lejen- 
doknek tartyák. (M ásokét-is) Az Egyi- 
ptusiak t igy ir továbbá Tátzitus : az álla
tokat ti íz telik; a’ Zsidók egy örökké-valá 
Istent imádnak. Aegyptii pleraque animality



qffigiesque compqfitas venerantur. Judoéi mérv 
te fola , unumque numen intelligunt. — Sum
mám iUud & cet emum, neque mutabile, ne- 
que interiturum. Igitur nulla fimulacra urbi- 
bus fu is , nedűm templis funt —- Non. Regi- 
bús hcec adulatio, non Coefaribus honor. —-  
Emlitti Tátzitus Sodorna, és, Gomorra tá
ját a’ Zsidóknak néhaifogságokat, Antid- 
kus idejében a’ Törvénnyek - miatt - való 
Zaklatásokat, fel-fzabadulásokat; deirigy^ 
tollal. Jerusálemet, és a’ Templomát ma- 
gafztallya.— A’ miket Tátzitusban olva
sunk, azok igen-is bizonyíttyák a’ Zsidó 
Törvénynek régiségét, fzentségét. Soha 
se Tátzitusnak se más a’ féle pogány író
nak efze ágában se v o lt, hogy az Isten
ről -való vallásra, ’s törvényre, isteni tifz- 
teleire - nézve valamit erefztettek volna 
magok-közé az idegen vallásból, tifzte- 
letböi ; sőt hogy az idegenek-közül sokan 
állottak a’ környül metéléssel, és böjtéi 
terhelt Zsidó törvényre. — Hogy Törvén
nyek titkos volt a’ pogányok - előtt, arra 
tsak ama’ Poéta mondása - is elegendő. 
Tradidit arcano qucecumque volumine Mojfes.

J U S T Í N U S .
A’ pogány Jufztínus, Trógusnak Sum- 

mázója, sok hazug keverékkel adja-elé av 
Zsidó Történeteket.— Dámáskusnak, úgy
mond Jufztínus Trogusból: Dámáskusnak, 
Siria le g -nevezetesb városának; Dámas- 
fcus , A zel, és Ador-után, Királlyá volt
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Abrahám azután Israel. — Nagy régiségre 
mutató de által - ugorja Isákat, ’s a’ genea
lóg iát, a’ vérfzerént- való következést 
rofizfzul helyhezteti. Israelt, úgymond, tíz 
fiainak (miért nem tizenkettőnek) fzeren- 
tsés fzületése , nagy attyánál tündöklöbbé 
tette. Ez a’ hozzá tartozandó népet tiz or- 
fzágra ofztá , és tiz fiainak adá. Ismét nagy 
az ugrás, és a’ befzéd igen fogyatékos. 
Minden fiára Judának, ki az ofztál-után 
meg - halt, nevét fzáilította; omnesque (fi- 
lios fuos) Israel, nomine Judoé, qui poß di- 
vifionem decejferat, Judceos appellavit. — 
Nem úgy: mert az ofztály Kánahánnak 
földén nem efett Jákobnak, vagy Isráel- 
nek éltében. — Azt a’ Sz. írásból vehette, 
a1 mi következik: hegy Jákobnak leg-kis- 
sebbik fiát, Jósefet, az idegen kereske
dőknek báttyai el -adták,  ’s hogy azok 
Jósefet Egyiptusba vitték. — De az Jufz- 
tinusban hamiskodás, hogy Josef ott a’ ba
bona mesterségeket meg-tanulván , a’ Ki
rálynak. Kedves embere lett: tudta mind 
az Isteni, mind emberi törvényt. Jöven
dölt valóban. — Maga magát meg-tzáfol- 
lya Juítinus, mondván: Josef jövendölései 
nem embertől, hanem Istentől adatottak- 
nak láttattak lenni - főképpen az Egyiptuíi 
éhség’ m eg-jövendölése, és annak Jósef 
tanátsa- által el-kerülése. JUSTIN. L. 36. 
c* 2. p. 480. Jofephus Israelis filius — pro- 
digiorum fagacissimus erat, & fomniorum
primus intelligentiatJi condidit, nihilque divi-
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ni juris, humanique ei incognitum videbatur ; 
adeo, ut etiam ßerilitatem agrorum ante mula
tós annos provident; periifsetque omnis Aegy- 
ptus fame , nifi monitu ejus Rex edicto fer- 
vari per multos annos fruges jufsijjet: tanta- 
que experimenta ejus fuerunt, ut non ab ho- 
mine, SED A  D EO  RESPONSA dari vi
de rent ur. . .

JVIÓJSEST Jufztínus ezen Egyiptusi 
tsudálatos, álomfejtö, éhség-előző. Iste
nes Jósefnek fiává tefzi, nagy, idő ’s kö
vetkezés bontással. Áront pedig , kit Ar- 
vassá változtat, Mouses fiává, azután Pap
pá-is de Királlyá-is; azt-is oda tévén: 
hogy egyéb’ Királyok Arvás - után követ
kezvén, mind Papi, mind Királyi hiva- 
talyt és méltóságát viseltek. JUSTIN. 1. 
cit. Fiiius ejus (Jofephi) Moyses f ű i t , quern 
prceter paternce SCIENTIAL hcereditatem , 
etiam F O R M A  pulchritudo comtnendabat 
Felséges fzókkal ditséri Mójses tudomán
nyá!, és fzépségét. Mójsest, igy ir továb
bá : a’ rühes betegekkel Egyiptusból ki
verték: arra intetvén a’ felelő bálványtól: 
hogy másokra ne kennyék a’ nyavalyáju
kat; refponfo moniti, ne peßis (fcabies, vi
tiligo) adplures ferperet. pag. 481. Mitsoda 
befzéd ez? Magok kéredzetek-ki Mójses- 
nek engedvén; ’s igen ellenzetté. Fáraó a’ 
ki-költözést sokáig; nem hogy sürgette 
volna. — Hallyuk továbbá Iustinust: Dux 
igitur exulum f actus, facra Aegyptiorum fúr- 
tofußulit: quce repetentes armis Acgyptii,
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domum redire tempeßatibus compulß funt. 
JMójses a’ fzámkivetettek Kalauzá tétetvén, 
az Egyiptziusok fzentséges efzközit el
lopta. (olvasta, vagy hallotta, hogy Illeni 
parantsolatból meg -fofztá a’ zaklató Egyi- 
ptuft Vide jfixod. 3. v. 22. & ibid. c. 11. v. 
2* & c. 12. v. 35. 36.) utánnak az Egyiptu«. 
siak. >— Az igaz, — Nem bírtak velek, 
úgymond; a’ fzélvéfz haza hajtá őket. —* 
Nem úgy; hanem a’ Kergetöket a’ tenger 
el-borittá. Sokféle képpen hémezékhámo- 
zák a’ pogányok azt a’ fzörnyü tsudát. De 
valamint azt meg-engedik, hogy Mójses 
azon néppel különös tulajdonságú , ’s az Is
teni kegyelemre nézve Jósefhez hasonló 
ember volt, hogy Egyiptusból ki-költö
zött, hogy az üldözői vifzfza verettek; 
úgy meg kell azt-is engedni nékik , akár 
mikép hertzehurtzállyák , azokat-is a’mi
ket a’ Sz. írásban egyvégben találnak. 
JMojses Jelöniem Since occupat. Mojses Sina 
hegyét el-foglalta, quo feptem dierum j  ej unió, 
per deferta Arabice cum populo fuo fatigatus, 
cum tandem venifset, Septimum diem morcé 
gentis, fabbathum appellatum , in omne ceixum 
jejunio jacravit. A’ fzombatot, különös rend
tartásokat ’s tob1 e’ felit emlegetvén , noha 
sokat rofzfzúl ír a’ Zsidókról, de a’ Sz. 
írásban lévő fzeméllyeket, igéket, némelly 
Történeteket tsak ugyan em lítti; sokat 
másra fatsarván , ’s el-fikkafztván.
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Noe Barkáját és abból ki-’s be repülő 
galambját emlegeti Plutárkus, Deukalion 
mithologiája, avagy hímezett meséje-alatt. 
PLutarchus L .  de Solertia animalium. oi pév 
eív p v^ oX óyo / tco AsvxctXíuvt qokti nepisepx ix Tys 
Xxpvxxo; x̂ íspsvvjv ,  dvjAoo[ix ysvétrSxi, xsip.d5vog 
pev, £/<rto KxXív evdvcp,£vvjv, ev&ág de ccTro'rr'jcíirciv. 
A ’ mesézok mondják, hogy Deukalion bár
kájából a’ galamb ki-költözvén, és ismét 
vifzfza bele repülvén, rofz’ időt jelentett, 
jót pedig el-repülvén.

Typhon, és Typhoeus aT Régieknél 
ártalmas tsuda fzemélly jelentő volt. Az
zal födözve képzék a’ vizözönt-is. ’S ugyan
is í03l f i =  tuphna= diluvium =  viz-özön. 
Chaldéai nyelven; Arab nyelven Tufán- 
nak mondatik. Ezen az özön vizen az 
Egyiptusiak a’ közönséges őzönt-is képze- 
lék, és ama’ máfikat-is, mellybe Fáraó 
süllyedett. Erről a’ Typhonról azt hirde
tik a’ többi-kőzt, hogy Abaris nevű várral 
bírt. Joseph. L. 2. contra \pion. Aßxpig — 
ttoXií - Tvípúviof. Annak temérdek bástyákat 
tulajdonítottak; azt akarván azzal homá- 
lyosíttani, a’ mi a’ veres tengeri áltál-köl
tözéskor esett, midőn tudniillk az Hebréu- 
sok által-költöztek (abar =  által-költozni) 
’s a’ tenger vize mind a’ kétfelől fel-állott, 
nékik bátorságos utat engedvén. EXODÍ 
14. 22. Er at enim aqua quafi murus a dextra 
eorum & Iceva. JVI ójse s t ̂  ’s táján az egéfz



népet-is érték azon a’ tsudáiatos Typho- 
non. ’S ugyan ide fzolgál Piutarkus de Isi
dé Tom. 2. pag. 363. apud Gverin Tom. 2. 
pag. 3ÓÓ. ci fii Xeyoneg ex ríjcr pcáxw ’«rí óva 
tw roípcow <puyvjv £7T7x Répáig yevégSxi, xx) 
vicdénx ysvvycrxg vxihxg tepoToXvpioy, xx'i 1 oiüxrov. 
Mondván-az ütközetből fzamár háton Ty- 
phon el -ízaladt- az a’ fzaladás hét napig 
tartott. Azután így fel-fzabadulván ízűié 
(nemzé) Jerosoly-must, és Judéust. Ki- 
tettfzik ebből a’ tsábíttásból a’ valóság, 
leg-aláb’ , mint a’ ködből a’ nap. — T y- 
phont, ölö =  Seth névvel-is illetik. Plu
tarch. de Ifidé. =  seht, vei sehet =
fugulavit, occidit. Említti Plutárchus ugyan 
Isisről Írván, Osirisnek bárkáját, vagy 
hajóját, mellyet Typhontól vett. Toy ru- 
fáyx hlóvxt $upov avTcc rvp Xdpvxxx — — e[iißxvTX 
tov *Otripiv. Tzetzes Chiliad. v. apud Gverin. 
Tom. 1. pag. 282- vOcnptg Atovvo-og , orrig és) 
Nco£. Osiris, az az Bákkhus, ki Noé, Azon- 
kévül-is fzitziliai Diodórus L. 1. n. 9. Osi- 
riít fzöllö, és bor első fel-taíálónak, és 
ivónak Írja lenni, "Ortpiv — topervjy aprsAa —  
9rpcoTO'/ orv a xp^<rcĉ xl-

Szitzion Korintus táji régi orfzágots- 
ka. Mindennek, mind Egyiptusnak régi 
Históriáját a’ fabulák vakmerő költemén
nyé meg z a v a r á . A z é r t  az hímezett fzók- 
alatt kell keresgélni. A ‘ Szitzioni orízág' 
eredetét ki Abrahám , ki Mojses idejére 
helyhezteti. Szint úgy a’ Peloponésus;

14«



Argufi orHzág elejét i s ; mellynek első épít- 
töje Inachusnák mondatik. De taxán ez a* 
fzó Inak - us Fenitziából erede. A’ Feni* 
tziusok magokat Enakim fiainak nevezék.

Lásd Magyar Könyv-ház L. 290. Pe- 
tavius Rationar. Temp. pag. 9. Aegyptio- 
rum &  Syciniorum origines fabularum licettr 
tia  corrupit.
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Sanctce Scriptures non temernrios &fup er
lös accufatores, fed diligentes & pios Lecto• 
res deßderant. S. AUGUSTIN, contra Adi- 
mantum Manichseum. Lib. 1. c. 3 . p. 66 .
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lézelsusnak, és a meg - Tzdf blójánák 
Ismertetése.

M N g - i rám az Anya Sz. Egyháznak 
Történetiben, Urunk 126-dik esztendejét 
emlegetvén, a’ 3-dik k-ben , a’ 05-dik le
véllapon : hogy meg nem elégedvén a’ Po- 
gányok a’ Kerefztyénekre terjedett kínok
kal. Könyvekkel-is üldözék az Anyafz. 
Egyházat. Ezen üldözök-közt nevezetessé 
tette n^gát , Epikurus’követője, Tzelsus. 
Ezen Epikurista Adorján’ Tsáízárságakor, 
és azután-is élt, és irt. A’ melly könyvel 
a’ kerefztyén Hitet ’s vallást gyalázá , azt 
ílly tzégerrel, és ílly titulufsal kinálá. 
Igaz Befzéd.

Minthogy töb’ iliyen Epikuristák víj- 
ják, ó fájdalopi! a" kereíztyénseget, ’s 
annak záfziója - alól rút pártütésseí el-áll- 
ván, moHanság fő - képpen hartzo inak édes 
Annyok-ellen, méltó dolog, hogy ezen 
nyelves káromkodókat meg-tzáfollyuk.

K 2
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Az említett üldözök, az ó, és új Epi- 

kuristák’, mérges fegyverekkel hadaráz- 
nak: sok féle nyelvit nagyob’ ’s aprób’ 
könyvekbe fzorítván amazok’ hitetéseket; 
az elébbiektöl ’s útóbbiaktól már meg-tett 
tzáfolásokat el-sikkafztván. Vegyük - elé 
tehát az új Tzelsusok - ellen azoknak írá
sit, kik mind az elébbieketmeg-tördelték, 
mind az utóbbiaknak vifzfza-verésekre jó 
fegyverrel fzolgálnak.

A’ leg-nevezetefseb’ Tzelfzus Köny
vének Orígenes felelt-meg, kit az Anya 
Sz. Egyház Történetiben meg-ismértettem. 
Azon felelő,könyvei, mind elöb’ sokfzor, 
sok helyen mind utób’ Virtzburgban gö
rögül , a’ melly nyelven Írattak; és egye
temben deákul ki-adattak. Mostanság ez
zel élek; „ Origenis Adamatitii contra Cel- 
„ fűm. — — Virceburgi 1780. “

Irá ezt az ö drága ditséretes könyvét 
Orígenes Sándor Tsáfzárságának vége tá
ján, vagy-is inkáb7 FILEP Tsáfzársága- 
kor., ki Urunk 249-ben halt-meg. „• EUSE- 
„ BIUS Hiftoriae Ecclef. h. 6. c. 36. fub 
„ idem tempus (Philippi Imperatoris) octo 
„ libros compofuit (Origines) adverfus li- 
„ brum quendair. Celfi Epicureí contra 
„ Chriítianos, qui (Celfi Liber) de. vera 
,, doctrina infcribitur. Prsefat. p. 9. “ Annyi
ra betsülte BASILIUS, és 1NÁZIANZI 
Gergely OrigenesnekTzelsus ellen ki adott 
írásit, hogy az ö Filokália nevű könyvö
ket jobbára annak ki-fzedegetett töredék!-



bol kéfzittenek-el. Nagyon ditsérte azon 
könyvek’ erejét Sz. JERÓNIMUS ep. 83* 
al. 84- HUETZIUS L. 3. Origenianorum, 
Origenesnek egy munkájában fém ismér 
olly nagy tudományt, és olly nagy hat
hatósságát, mint Tzelsus ellen irt köny
veiben. Már hatvan efztendeit életének 
meg halladá Origenes , ezeket Írván. „Ge- 
,, org. BALLUS in Defenf. fynodi Nicse- 
,, nae: octo in Celfum Libri omnium con- 
„ fenfu: Summo Auctoris ítudio maxima 
,, eruditione, idque ab ipso jam fexagena- 
„ rio majori elucubratifuere. (í Azon nyoltz 
hosfzas könyveknek e’ következendő a’ 
summája.

M Á S O D I K R É S Z .

A  Tzelfus- ellen irt könyvnek Riói járó Be- 
fzéde , és az első Könyvnek eleje.
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O' gfv (rccTuip — — A’ mi üdvözíttönk, 
és Urunk a’ J e s u s  Kriítus, midőn hamis 
tanúbizonyságokkal terheltetne, halgatott: 
mert bizonyos volt abban, hogy egéfz tu
lajdon élete, és a’ Zsidók-közt véghez-vitt 
tselekedeti jobban meg-tzáfollyák a’ ha
mis tanú bizonyságokat, és ellene költött 
gonofságokat; mintha magát fzóval védel
mezné. Te pedig, ó Ifient fzeretö Am
brus, nem tudom, mi okra nézve akarád, 
hogy azokat a’ rágalmazáfokat, mellyek-
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kel Tzelfusnak ki-adott Írási a’ Kerefztyé- 
íieket, és az Ekiésiák’ hitét károroollyák, 
viífza-verjem ; mintha azon rágalmazáfo- 
kat nyilvánságofan meg nem tzáfohiák ma
gok a' dolgok; ’s mintha ofzve nem tör
delné azokat az a’ Taníttás, melíy min
den írásnál hathatólfab’ ; úgy hogy Tzel- 
fzusnak nyelveskedésében egy parányi hi
teles méltóság fe maradjon. A’ Jéfus min
denkor hamis tanubizonságokkal terhélte
tik; és mivel-hogy mindenkor meg vagyon 
az emberekben a’ rofzfzaság, mindenkor 
vádoitatik. Halgat ugyan ezekre máinapig- 
is , és fzóval femmit lé felel, de az Ö igaz 
tanítványinak életekkel védelmeztetik. Az 
a’ védelmezés , rnellyet, ó Iítenes Ambrus! 
tőlem kivánfz, erötleneb’ a’ J e s u s  hatal
mánál, melíy a’ nem fzinte oftobáknál va
lóban tudva vagyon, fzót fogadok mind- 
azáltal; noha az Hivek-közott nem gon
dolod valakit oliyannak lenni, hogy iráfa 
valakit meg-tántoríttson. Ki válafzt-el min
ket Krifíus fzerelmétöl? p. 19. Nemtettfze- 
nék nékem az , a’ kinek a’ Krifztushoz köte
lezett hite, vagy a’ régen meg-holt Tzel
fusnak írásival, vagy akármi befzédnek 
hitető erejével fel-fordúlhatna. — JVIindaz- 
által minthogy a’ Kerefztyénség allyában 
talán Kárt tehetnek Tzelfus írási, ’s hafz- 
nálhat a" védelmezés, ezen kárvallás’ meg
előzésére fel-tettem magamban , hogy meg- 
tzáfolom a’ tőled hozzám küldetett iráft, 
xnellynek neve, igaz befzéd; noha ezt



nevet meg nem érdemli, okoflab’, a’ ki azt 
olvasván , tellyefséggel meg-veti, p. 23. 
„ Sápit magis, qui illud legens, totum 
„ quantum tfi, contemnit. Quod fimplex 
„ quisque fidelis per inhabitantem in fe fpi- 
„ ritum non immerito facit. “ ( Bár az új
Tzelfufok’ Könyvök-is még vettetnének.

Origenes’ első Könyve. A ’ Kerefztyé- 
nek Agape nevű fzövetségek, és afztali 
tárfalkodáfok tilalmasok, úgymond Tzel- 
fzus. Arra azt feleli Origenes: hogy nem 
minden tilalmazó törvény igafságos. p. 25. 
— Midőn Tzelfus a’ Filosofiát, avagy a’ 
böltselkedö tudomány módját hányná-vet- 
né, így mutatá eléb-valónak lenni a’ Ke- 
refztyén oktatáít: A’ Görög vetélkedő tu
domány’ módja, mellyel az igafságat meg
akarja mutatni, nem hafonlíttathatik a’ Ke- 
refztyenségnél fzokott azon módhoz, mel
lyel az igafság’ meg-mutatásához lát. Ea- 
sl mód a’ Léleknek, és erőnek ki mutatá
sában áll. In oßensione jpiritus & ̂ virtutis : 
Spiritus quidem propter prophetias, quarum 
omnium perspicuitas, & evidentia , quemvis 
Lectorem persvadere poteß , ut ea prcefertim 
credat, quce ad Chrißum pertinent: virtutis 
autem propter miracula. A’ mód, mellyel a’ 
Kerefztyének az igafságat meg mutattyák, 
sl Léiéit ki-mutatása, a’ JövendŐ-mondáfok* 
miatt: mellyek olly nyilván-valók, hogy 
minden embert, ki azokat olvaífa, el-hi- 
tethet arra nézve, hogy főképpen azokat 
hidje-el, a’ mik a’Krifztushoz tartózandók.

K 4

o ü g » s #  »5»



J 52 0 !0

Az említett mód továbbá az erőnek meg
kutatása, a’ tsuda-tételek miatt: mellyek’ 
végbe-vitelének foganattya és hatalma hogy 
a’ Kerefztyéneknél vagyon, azt mind más* 
féle fok okokból meg lehet bizonyíttaní, 
mind abból főképpen, hogy azon tsudák- 
jiak nyomdoki meg vannak még mofi-is 
azoknál, kik a’ Kerefztyén törvénynek 
parantsolatihoz fzabják az ö életeket. „In 
„ oítensione virtutis propter miracula, 
„ quorum patrandorum vim ac potefiatem 
„ penes Chrifiianos eífe, cum ex multis 
„ aliis, tűm inde maximé efficitur, quod 
„ eorum adhuc fupersint veítigia apud eos, 
„ qui ex legis Chriftianae praeceptis vitám 
„ haam moresque exigunt. “

Tzelfus: A ’ Keresztyének titkon tanít- 
tanak : hogy az halált el-kerüllyék ŐRI- 
G E N E S :  (Titkos, és meggyőzött ta- 
níttásé melly olly fókáktól ofíromoltatott, 
’s mindenkor nevekedett még-is? de te- 
gyük-ki erről Orígenes fzavait: *) A’ Ke
refztyén taníttásnak ellene állottak a’ Ro
mai Tanáts-béli Urak; kiilömbféle idő-bé
li Tsáfzárok, Katonák, népek, sőt ma- 
gok-is az híveknek attyokfiai. Illy fok 
ellenség-közt kétség*kévül el-nyomattatott 
volna; ha tsak Iíteni ero-által védelmez- 
tetvén , ’s ki-fzabadúlván, az ellene öfz-

(*) a ’ t itk o s  ta n ít tá sr ó l e g j k e v e s é  u tó b b i f o g  
fz o lla n i.



ve-esküdt egéfz világot meg nem győzte 
volna, öáov kot̂ ov.

T Z E L S U  S. A’ mit a’ jóságról tanítt 
a’ Kerefztyénség , nem újság : már 
illyeneket tanítottak a’ régi böítselkedök. 
O R I G E N E S .  Ha erkölts-vezérlésre fzol- 
gáló közönséges ítéletek meg nem volná
nak az embereknek leikeikben, ’s azok 
azokba nem volnának bé-oltva; el-kerüi- 
nék az Illeni bíintetéít, a’ kik az Illeni 
igaz ítéletet magokra ferkenték, Az lilén 
itélete-elott fenki fe mentheti magát, mi
vel hogy fenki íintsen, a’ kinek ízivébe 
nem volna írva a’ törvényhez tartozandó 
érzékenség. p. 27. Ut JDeo judicante nullás 
e.xcufatione úti pofsit; cum nulLus ß t > qui 
fensum legis in corde fuo fcriptum non habe at. 
(Sz, Pál Apollóinak ama’ mondására v i
gyáz itt Orígenes, melly meg-vagyon a’ 
Romaiakhoz irt Levélnek 2-dik réfzében 
V* 15. Qui oßendunt opus legis fcriptum in 
cordibus fu is , teßimonium reddcnte illis con- 
fcientia ipforum &c. T Z E L S ,  Hogy éíz* 
ellen-való dolog a’ bálványozás, azt ta- 
níttá már az előtt Heráklitus a’ Persákkal 
és (Tzittiei Zenóval-együtt) ŐRIG.  Tud
niillik ebböl-is nyilván-való , hogy a’ bál- 
ványozás-ellen-való Ítéletet, az Iften önté 
az emberi fzivbe.) ( * ) M E N O C H I U S 
in c. 2. Rom. a v. 14. Cum enim Gentes. 
,, &c. Objection! tacitae refpondet, quo- 
modo gentiles, fi non funt auditores legis, 
ejus factores eíTe pofsint, aut transgreílb-
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„ res. Refpondet, quia, inquit, quando Gen- 
„ tes, quae legem non habent, quae funt legis, 
„ naturaliter, ideit natura duce , &finedo- 
„ ctrina exterioriori faciunt, tunc ipfimet 
„ funtfibilex, idelthabentin se ipßs & in 
„ corde fuo dictamen rationis naturale, 
„ judicans bona & mala opera, profequen- 
„ da & fugienda, quod dictamen habet in- 
3 ,  liar legis etc. “ j

H A R M A D I K  R É S Z .

Or ig cries' első Könyvének folytatása.

Meg-engedé Tzelsus , hogy a’ kerefz- 
tyének ördögöket űznek; de mindazáltal 
Így ira : Ördögi nevék emlegetésével, és 
babona fzókkal vifzik-végbe a1 kerefztyé- 
nek az Ördög üzést. ORIGENES erre : 
Nem : hanem a’ Jésus’ nevét ki-mondván, 
és az Evangeliomokat olvasván *) pag. 29. 
Pronunciando nomine Jefu recitandisque Evan- 
geliis: hcec enim fcepe ex hominibus dcemones 
extruferunt, idque maximé, cum ii , qui re- 
citant, puro animo recitant, & Integra fide. 
Quin imo tanta nominis Jefu contra dcemones 
vis efi, & potentia, ut eos aliquando vincat

*) Tessék a’ többi-közt tsak itt-is a’ Mkház ezen 
VI. Szakasszába vifzfza - nézni a’ G v á r á n  é s  

o t t  a5 P. GAVALLÉRÓ név-alatt.
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€tiám ab improbis pronunciatum. p .  37. Evi
dens éji, nullám a Chrißianis incantationis 
artem adhiberi; fed Jefu nőmén aliaque non- 
nulla, quce Scripturce divinee credenda ejfe 
docent. A’ kerefztyének ördögöket űznek, 
a’ Jefus nevét ki-mondván, és fel-olvasván 
az Evangeliomokat: mert ezek az embe
rekből sokfzor ki űzték az ördögöket, — 
ezen névnek az ördögök-ellen olly nagy 
az hathatóssága, hogy meg győzze azo
kat néha, ha rofz emberek-is, a’ kik azt 
ki-mondják.Nyilvánságos valóság az, hogy 
a’ kerefztyének semmi babonás - mester
séggel sem élnek, hanem a’ Jesus nevével, 
és némelly más egyebbekkel , mellyeket 
az Istenes, avagy a’ Sz. írások elé-adnak 
taníttásul hitel-végett.

Meg-felel Orígenes Tzelsusnak ama 
mondására, mellyet már emlegetett. A’ 
kerefztyének titkon taníttanak, úgymond 
Tzelsus: hogy az halált el-kerüllyék. ORI- 
GENES : Minthogy pedig Tzelsus a’ mi 
taníttásunkat alattomban-valónak mondja, 
abban-is meg kell őtet tzáfolni : holott az 
az egéfz világ-előtt, isméretesb, a’ Böl- 
tselkedoknek tettfzéseiknél, vagy tanítá
soknál. „Toti orbi magis cognita, quam 
„ ipsamet placita philosophorum. “ Ki ne 
tudná, hogy Jésus fzületett, kerefztre fe- 
fzíttetett ? ’s a’ t. Hogy pedig a’ kerefztyén 
taníttásban némelly tzikkelyek méllyebr 
bek,  ’s nem adatnak mindenek eleibe, 
az a’ kerefztyének-nél közös a’ Bölttselke-
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dók’ fzokásával. Pithágorásnak némelly 
tanítványinál elegendő volt az dvrog eyx. ö
mondotta.

Tzelsus magával ellenkezik ; nem iga
zán bánik olvasóival. Tudjuk, bogy Epi- 
kúrust követi; még-is meg-engedi a’ lélek
nek léteiét: hogy tudniillik vagyon az em
berben a’ mi a’ testnél felly eb’-való, és 
atyafiságos az Istennel. Két Tzelsusnak 
hallottuk hirét, mind a’ kettő Epikurista: 
az edgyik lerónak Tsáfzárságakor; emez 
pedig Adorjánnak idejekor élt, és azután- 
is. Azt óltsállya Tzelsus, hogy így tanít- 
gatnak a’ Kerefztyének: „ Ne keresgélly, 
ne hányd, vesd; hanem inkáb’ hid’-el. 
Felelet. Ha az emberi élet’ fzükségét meliy 
a’ keresgeléít meg-hátrállya, és az emberi 
gyarlóságát meg-fontollyuk , hol lehet an
nál job’ , ’s könnyeb’ mód az emberi nem
zet segítségére , mint a’ mellyet Jéfus az 
nemzetségeknek nyújtott ? Mert kérdez- 
zük-meg az Hivek sokaságát, és azokat, 
kik az ő elébbenyi vétkek’ motskaiból ki- 
tifztúltak, hafznossab’-e az nékik, hogy 
visgálás-nélkül hittek, ’s el-hivén mind a’ 
bűnök büntetését, mind a’ jóság’ jutalmát, 
erköltsöket meg-jobbítták; vagy pedig el
lenben meg vetvén az együgyű hitet, ha- 
eléb a’ jobbuláshoz nem fogtak volna, 
míg a’ taníttásnak minden tzikhelyit, ’s 
fundamentomit ki nem keresték volna. 
Nyilván-való dolog , hogy, egynéhány em
bert ki-vévén , a’többiek arra a’ jobbulásra 
sem jutnak a’ mellyet mások együgyü hit
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tel meg-nyertek, hanem ellenben az Ö fes- 
lett életekben meg - maradandanak. p. 35. 
JManiJ'eßum ejt, perpaucis except is, reiiquos 
tie id (/aidem ajjfecuturos, quod alii Jimplici 

ßde confecuti fun t, Jed in corruptifsima fria 
vita remanfuros. Es hogy a’ kerefztyén val
lás Istentől eredett taníttás, ugyan ez a’ 
többi-között a’ fontos bizonyság, annak 
nagy hafznára nézve: mert tudniillik az 
együgyű hit-után igen sokan meg-jobbúl- 
nak* p. 37. Quocirca inter argumenta, qui- 
lus conßat tanifalubrem hominibus doctrinam 
Deo auctore ad eos pervenijfe, hoc, ß  quod 
aliud locum habere debet. Az ájtatos ember, 
azt a’ teíti orvoft fe gondolná Isteni gond- 
viselés-nélkül, a’ városokba és iNemzetek- 
közé bé-fzállotnak lenni, a’ ki sokakat 
meg-gyógylttana: mert Isteni gondviselés- 
nélkül semmi jóhoz se férnek az emberek: 
mennyivel inkáb’ tehát ezt kell mondani 
arról, a’ ki sokaknak leikeiket meg-terít- 
t i; ki arra tanítt, hogy egyedül az egy 
Istentől fiigjünk; hogy minden tselekede- 
tinket annak tettfzéséliez alkalmaztassuk, 
és hogy kerüllyünk minden fzót, tseleke- 
detet, és gondolatot, melly.c néki nem 
tettrzenék. Azt a’ visgálás-nélkül-való hi
tet tehát, mcllynek ellene tsatáznak, ta- 
pafztalván, mi nagy hafzna légyen sokak
ban , megvallyuk , hogyjavasollyuk azok
nak , kik minden dolgaikat el nem hagy- 
hattyák, hogy tellyességge! vallásunk ki- 
tamUásába rnerullyenek. Mert ugyan-is a’
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böltsselkedésnek meliyik nemét válafzíyák 
visgálva, a’ kik nevezet-fzerént a’ Pláto- 
nikusokhoz, Stoikusok, Peripátetikusok, 
vagy Epikúrus iskolájába fzegödnek ? úgy
hogy mindeniknek egymás-ellen-való el
lenvetéseit előre meg-fontolnák ? Mindent 
tudok, úgymond Tzelsus, a’ mi a*kereíz- 
tyénséghez tartozandó. A’ mire én azt fe
lelem : hogy igen fel-fuvalkodott ember
hez illendő ez iílyen mondás. Ha el-ol- 
vasta volna a’ Próféták’, Evángelisták’ , 
Apostolok1 írásit, és azok’ értelmébemél- 
lyen erefzkedett volna, ezt nem mondaná 
olly nagy bátorsággal. Azt mi se mernénk 
magunkról hirdetni; noha ahoz nagy ta- 
núlássai, és fáradtsággal láttunk.

TZELS. A* bolondságát ditserik a’ 
kerefztyének. ORIGENES. Nem akár
miféle balgatagságat ditsérnek; hanem azt, 
melly a’ pogányok-elott balgatagságnak 
mondatik; magában pedig Isteni böltses- 
ség. Hlyen a’ predikállás balgatagsága, 
melly-áítal az embereket az Isteni Böltses- 
ség iidvözitti.

TZELSUS mindenféle bölts nemzete
ket elé-fzámlálván, a’ Számból a’ Zsidó
kat ki-hagyá ; mintha nem a1 böltseb’ nem
zetekhez volnának tartozandók. ORIGE
NES arra, a’ többi-között így felel: Hi
telre méltók-e az Egyiptusiak, midőn az 
Ö Historiás Könyveikben a’ Zsidókat bo- 
fzusággal illetik; a’ Zsidók pedig hazud
nak-e, midőn azt Írják, hogy az Egyiptu-
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siaktól sokat fzenvedtek igasságtalanúl, 
’s hogy azok azért az Istentől meg-büntet- 
tettek. Ó ! mennyivel igazab’ Tzelsusnál 
Numénius Filósofus, kit igen tanúit, okosr 
embernek mutatnak sok hagyott Írási, ki 
azokhoz a’ Nemzetekhez, kik test-nélkül 
valónak hirdetik lenni az Istent, fzámlál- 
lya a’ Zsidókat-is. (L. i. de Bono) Pithá- 
gorás az o tudománnyát a’ Zsidóktól vezet
te Görög Orfzágba ; a’ mint Hermippusnak 
a’ Törvény-tevökröl irt első könyvéből bi- 
zonyíttyák. Jósef a’ Zsidók’ régiségét sok 
régi hiteles bizonyságokkal helyessen tá- 
mafztya. Az ifjabbik Tátziánusnak köny
ve, mellyet a’ pogányok-ellen irt, min
den ember kezében forog , abban nagy tu
dománnyal elé-fzámlállya azokat a’ Tör- 
ténet-irokat, kik Mójsesnek, és a’ Zsidók
nak régiségeket bizonyíttyák. Valóságos 
igaz tehát, hogy Tzelsus nem az igafság- 
nak fzerelmétöl indíttatván, hanem gyü- 
lolségtől viseltetvén, irkáit.

Linust, JMuseust, és egyéb Poétákat 
Tzelsus a’ régi Böltsek-közt említti, nem 
MÓJSEST; oktalanúl gyomroskodván tud
niillik: holott Linusnak az emberek job
bítására irt, (ha irt;) könyvei sohal se 
láttatnak ; Mójses törvénnyét pedig magá
val hordozza fzéles e’ világra terjedett nagy 
nép. p. 49. Vesd-egybe Tselse, Linus, JVlu- 
séus, és egyebek írásit Mojsesével. Ama
zok tsak az hímezett fzók-ala rejtett taní
tással fzolgálhatnak, (ha az övékV neve
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két viselő írások) Ellenben Mojses, mint 
a’ féle derék Orator, valami jóra-való be- 
fzédi-himezést ki-gondolván , egy fzót sem 
ejt , mellynek kettős értelme ne lehessen ; 
az Ő öt könyveiben fzinte ezen regulát tár- 
tá-meg; és így sem a’ Zsidóknak, kik az 
ö Törvénnye-által vezéreltettek, nem adott 
alkalmatosságai a’ vétekre , sem az elmés
seb* olvasókat nem hagyta ollyanok-nél- 
kül, mellyeket méllyeb’ értelem fzerént 
értene. — Továbbá a’te Böltseidnek köny
vei ki-vefztek , úgy tetfzik.— Mójses Köny
vei pedig még az idegenekkel-is el-hitet- 
ték, hogy mindenek Teremtoje a1 felséges 
Isten. Mert illett, hogy az egéfz világnak 
alkotója, a’, ki az egéfz világnak törvényt 
fzabott, olly erőt adjon az Ö befzédinek, 
melly minden embert maga-aláhajthasson, 
p. 53, Abrahám, Isák, Jákob nevét emle
getik az Ö némelly tselekedetekben az 
Egyiptusiak, midőn valami tsodálatos dol
got akarnak végbe vinni; noha azon fzók 
valóban Zsidó fzók. p. 59. A’ világ minden 
réfzeinek egybe-tartozandósága, ’s egyes- 
séges volta, annak az ö egy Teremtöjére 
mutat valóban, p. 63.

N E G Y E D IK



N E G Y E D I K  RÉ S Z .
Az első Könyvnek bé -fej ezéfe.

A’ Kerefztyének kéfzfzebbek a’ hálál
ta , mint sem hogy az Istent, Jupiternek, 
Sáturnus és Rhea fiának* nevezzék.  A’mi 
Urunknak a’ Jesus Kristusnak felséges ere
jét abból mutattya-meg továbbá Origenes, 
hogy fzámtalan embereket vezetett az o 
taníttásával a’ gonofz életből a’ tekélletes 
jóságra, és arra, hogy a’ fzabad gyönyö- 
riiségektől-is meg-tartóztassák magokat. p«. 
6g. Továbbá meg-gyözte azt a’ sok féló 
hatalmas ellenséget, melly taníttása-elleri 
támadott minden-felöh p. Jesus böl- 
tsességgel, tsuda tétette!, taníttással tettó 
a’ jóra-való változást; nem úgy mint ti- 
ránnus, vagy lator; hatalommal, eröfzak- 
kal , vagy mint gazdag, ajándék-ofztássalj 
és tsak jóra taníttá halgatóit; nem úgy 
mint azok, kiknek senki sem állott elle
nek; hanem sok ellenzések-között. Senki 
el nem hitetheti magával, hogy az Apo
stolok olly sok veízedelembe keverték vol
na magokat, ha el nem hitette volna 
velek a’ Krifztus mind a’ Sz. életet, miíid 
a1 fzentséges Hitet. p< 83- Szüztöl-való fzü- 
letése Urunknak Isaiásból meg-mutattatik; 
Az a’ fzületés jelül jövendöltetett: mi derék 
jel, ha az Anya nem fzüz?

Krifztusnak Sz. Annyáról, Egyiptiisi- 
lakásáról, sok tsunya költeményt árúi



Tzelsus nála befzélgeto bizonyos Zsidó
nak képében. Mindent vifzfza-ver helye
sen Orígenes. Urunk Egyiptusi babonával 
nem kereskedett, p. 93. En , úgymond Orí
genes, nem értem, hogy kogy taníthatta 
volna a’ babonáskodó az ő ha/gatóit arra, 
hogy minden tselekedetekben gondollyák- 
meg az Istennek mindenre ki-terjedö íté
letit.

Azt mondani, hogy Krifztus tanítványig 
kik minden tudomány-nélkül fzükölködvén, 
’s ama’ böltselkedo hitető mesterségei nem 
hirván , tsuda-tételek-nélkül vitték-végbe 
a’ világon azt a’ nagy újjítáfi, helytelen
ség. Ha pedig tsuaákat tettek, hiheto-e, 
hogy baboháskodók lévén, olly sok vefze- 
delmek-közt hintegetnék azt a’ taníttást, 
melly a’ babonáskodást tiltya ? p. 103. 
Tsuda-tételek-nélkül az embereket arra 
nem bírhatták volna, hogy el-hagyván ha- 
zabéíi vallássokat az új taníttást bé-fogad- 
ják életek vefzedelmével-is. A’ Szent Eé
lek múnkájinak meg vannak a’ jelei most- 
is a’kerefztyénségben : mert ördögöket űz
nek , nyavalyákat gyogyíttanak, és az 
Ige-akarattya-fzerént a’ jövendőket előre 
láttyák. Nam dcemonia eiiciiint, morbos c h 

i'ant , & volente verbo futurapvcevident. Ne
vesse bár Tzelsus; mindazáltal az igaz, 
hogy a’ kerefztyén vallásra sokan, mint 
egy akarattyok-ellen, állottak; bizonyos 
Léiek-által úgy meg-változtatván, hogy 
az elébbi ellene-forralt gyülolséget le-ten-
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nék, és érette az halálra kéfzfzek lenné
nek. p. 107.

Bizonyságom az Isten , hogy a’ JESUS 
taníttását nem költeményekkel, hanem 
nyilván-való bizonyságokkal akarom meg- 
erosítteni. Jósef (Zsidó író) mind kerefz- 
telo Sz. Jánoít, mind Jakab Apostolt em- 
lítti. p. 107. p. 113. JNem fzeretett Krifztus 
magáról befzélleni: mert azt akará, hogy 
inkáb’ tselekedetibol ismértessék Krifztus-
nak, mintsem mondásiból* _ Chrißum fc
ejfe, maiebat operibus, quam diet is comprobare,

Békét hágy annak Tzelsus, hogy Mój- 
ses Urunkat meg-jövendölte a' Mójses-elott, 
és annak-utánna élő Prófétákkal egyetem
ben : p. 115. mert, úgy tettfzik , meg nem 
tzáfolhatta azt a’ bizonyságát, melly on
nét vétetik, hogy sem a’ Zsidók, sem egy 
Eretnekség sem tagadá azt, hogy KRISZ
TUS a1 Prófétáktól meg - jövendöltetett. 
Opinor, non potuit refellere argumentum in- 
de due turn , quod neque Judoéi , neque uLLa us~ 
quam hoereßs Chrißum prcedictum ejfe negave- 
rint. Elé'fzámlállyá itt Orígenes a’ régi jö
vendöléseket. _ Miért nem engedtek te
hát ezeknek ollyan sokan a’ Zsidók ? Az 
tudniillik a’ vefzekedés. fzerelmének és 
a’ meg rögzött vélekedésnek ereje; ha 
még annál rutab’-is, a’ mit követ. Az 
Egyiptzius kéfzfzeb’ a’ halálra, hogy sem 
meg egye azt az állatot, mellyet istennek 
tart. Ismét a’ régi jövedölésekröl fzóll 
Orígenes; Bethlenemről, a’ hol fzületett

L 2,



1&4
Krifztus, arrói az időről, mellyre a’ Zsi
dó uralkodás meg-volt határozva a’ jöven
dölés^ fzerént.

Az a’ vallás, melly nem Istentől-va- 
ló , idővel ki-fogy; mint példának okáért, 
Simon Mágusé: Nunc verő non arbitror in 
toto őrbe reperiri pojje triginta Simonianos. 
p. 131. Miért üldözte volna a’ kisded Krifz- 
tuít Heródes i úgymond Tzelsus? Felelet'. 
Mert vak a’ gonosság. p. 137. Cceca enim 
res eß malitia.

A ’ fzemfényvefztők tselekedetihezgo- 
noízúl méregeti Tzelsus a’*mi Urunk tsu- 
dái t : mert egy a z , úgymond Origenes p. 
137. hogy senki se jobbittya-meg a’ fzem- 
fényveíztök-közűi az ő tselekédetivel az 
embereket, és a’ fzemfényvefztők-közül 
rofz életűek. Az Ur Jésus az Ö tsudájival 
meg-jobbíttá halgatójit; arra tartott fzent- 
séges példájival-is. Az első könyv végén 
azt veti Tzelsusnak ízemére, hogy ká
romkodó nyelvességgel lát a’ dologhoz. 
Es ezt ízemére veti a’ 6»dik könyvben-is, 
a’ mint majd ki-tettfzik.

Ö T Ö D I K  R É S Z .

Origenesnek Tzelsus-ellen idik könyve.

Krifztus kinfzenvedése-után már a’ Zsi
dóknál sem tsudatétel, sem Próféta nin- 
tsen. A’ kerefzty éneknél nagyobbak a’tsu-



dák , mint a’ néhai Zsidóknál, p. 179. „Ma* 
„ jóra quam apud Judaeos fuere, miracu- 
,, la fiunt. “ R t f i  hac in re quid ponderis ha
bet nofirum tefiimonium , nos ipfi vidimus. 
Hogy az Ö anya városokból a’ Zsidók ki
hajtattak, abból a’ városból. Mellybe az 
othon-való Isteni fzolgálat bé-határoztatott, 
azt fzenvedik tudniillik mind egyéb sok 
gonosságokért, mind a’ Jésus^ellen el-kö- 
veíett istentelenségekért főképpen.

Ezen második könyvben p. 183. Krifz- 
tus Istenségét, kettős terméfzetét, egy fze- 
méllyét védelmezi , és fejti Orígenes. p* 
I87. Hogy az Apostolok igazán Írtak Krifz- 
tus-feiöl: az igaz fzivu embereknek abból 
nyilvánságosan ki-tettPzik ; mert olly so
kat, és olly fzörnyiieketfzenvedtek azért, 
kit Isten Fiának hittek lenni. p. 189.

Hathatós volt Krifztus’ tanittása még 
a’ tolvaj, áruló Judásbanis: mert az ki 
nem vethetvén elméjéből, magát fel-akafz- 
tá. Judásról a’ Zsoltárnak jövendő mondá
sát emlegeti. ,, Epifcopatum ejus . . . “ 
Hogy a’ régi Filosófusokat némelly tanit- 
ványi el hagyták, azért azokat nem ol
tsál lyátok ; miért tehát az el-hagyott Krifz- 
tust ?

Ki ne tsudálkozzék azon, hogy az ö 
tanítványi az Ö vallásáért, a’ Királyok, 
és fő Tifztek elejbe fognak vitetni : hogy 
a’ ki Ötét meg-vallya az emberek-előtt, 0- 
is meg-vallya azt az Ö attya-elött? hogy 
az Evangehcm az egéfz világon ki foghir-
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dettetni : hogy Jerusálemet az ellenség bé- 
környékezi és a’ földhöz veri. Mind véghez- 
ment. Egyéb'* vallásokért nem vitettek a’ 
vallók a’ Királyok ejejbe: mert oda az 
Epikuristákat kellett vala leg-föképpen ra
gadni , kik a’ Gondviselésnek ellenségi; 
a’ Peripátetikusokat, kikaz imádságát, és 
az Istennek le-ölt áldozatokat haízontala- 
■noknak mondák. Flegon az ő Krónikájának 
jQ-dik, vagy 14-dik könyvében meg val- 
lya , hogy Jésusnak jövendölési bé-tellye- 
sedtek; noha el-véttvén nevét, helyette 
Pétert nevezi, p. 199.

Orígenes, Jésusnak Isteni és emberi 
terméfzetét ismét vallya* p. 203. Az elő
re 1 átás nem kénízerítti a' lelket, p. 207. 
,, Celsus utitur, ait Orig, captione, quam 
,, dialectici vocant inertem, & ignavam 
,, rationem, omnesque captionem eile ju- 
,, dicant. . . —- “ Nec enim dicimus eum , 
qui prcedixit, caufam ideo ejfe , cur rés fu tu • 
r a j i t , quia prcedixit earn ejfe fu t uram', fed 
cum rés futura f i t , etiamfi prcedicta fionejfiet, 
illám fiúi prcedicendce locum proebuijfe illi, qui 
prce/ioficit.

Böltsesség könyvét Orígenes a’ Sz. 
íráshoz fzámlállya. p. 57. L. 5. — Noha 
Tzelsus sok helyen egy bakot nyúz , ismét 
felelni méítóztatik ; noha már azon ellen
vetésre meg-adatott másutt a’ felelet. Azt 
is méltán Tzelsus Izemére veti Orisenes, 
hogy az Evangeliomot sokfzor úgy rázza 
ellenünk ? hogy ki-fzedegeti a’ miket el
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hiTz ; el-hadgya, a’ miket fzintén úgy ei 
kell vala hinni. L. 2. p. 2/5. Evangelii par
tes quasdam adm ittit, quasdam rejicit pro ar-  
bitrio CeLsus , ex calumniandi libidine. p. 299. 
Úgy bántak a’ Zsidók Krifztus tsudáivaí s 
mint MójseséveJ, bornyut imádván.

H A T O D I K  R É S Z .

Orígenesnek Tzelsus - ellen 3-dik , és negye
dik könyve.

16j>

Nem igaz, a’ mitTzelsusmond, hogy 
a’ Kerefztyének böltseket nem akarnak ma. 
gokhoz bé-venni. Sőt jöjjenek, intyük. 
Jmo accedat eruditus , fapiens, prude ns , cum 
voluerit. — A’ gonofzokat a’ kerefztyének 
ki-rekefztik az ő gyűlésekből; főképpen 
a’ paráznákat. Ha meg-jóbbúlnak, vifz- 
fza-erefztetnek ; noha későbben ; mint sem 
azok, kik elofzör vetetnek-bé ; ’s Egyházi 
tifztségre nem erefztetnek. R t quia p oßpro- 

fejjam reUgionem lapfi fu n t , ab omni pojlhac 
dignitate, & prcefectura in Rcclefia Dei ar- 
centur. —  Az afzfzonyokat el-távoztattyuk 
a’ tiíztátalanságtól, az Urokkal-való gyű
lölködéstől, a’ teátromok, tántzok balga
tagságától, a’ babonáskodástól, a’ fajta- 
fanságra pezsdiilő gyermekeket meg-zabo- 
lázzuk.; meg-mulatván nem tsak a’ fajta
lanság betsteienségét, hanem a’ jövendő 
nagy büntetést-is p. 417. Többen tértek hoz,

L  4



K>a

iánk a * kerefztyénségre azok-közül ,  kik 
nem fzinte felötte rendetlenül éltek, mint-« 
sem a’ nagy gonofz-tévök-közül.

. A’ Görögök, úgymond a’ 4-dik könyv
ben Origenes * ismérték az Angyalokat; 
de más név-alatt. p. 485. Egregice illce & 
fetices natúr#, quas vos bonos genios, nos 
J)ei Angeios appellare folemus. •— Tzelsus- 
nak a’ Sz* írás Igéji-ellen-való törekedésit 
fantilogias apparentes) rendre meg-fojtya 
ezen könyv. (Azokról a’ többit közt Tirí- 
vas egéfz nyalábat kéfzített. A ’ ki azokon 
meg-akad, TANULLYON, tanúllyon.)

VádolúTzelsus a’ kerefztyéneket azért, 
mert azt hirdeték, hogy az Isten mindent 
az emberért teremtett; ’s azt akará meg« 
mutatni, hogy az oktalan álla tokért tereim 
té azokat; nem aiáb’-való képpen. ORI
GENES : Ezen vádolással Tzelsus a’ Stoi- 
kusoknak-is ellenek mond. Azomban , a’ 
vásár-birók az Ö Tifzteketaz emberekért 
vifzik-véghez ; mindazonáltal azon fzorga- 
lomnak hafznát vefzik az ebek-is: fzintúgy 
az Isteni gondviselés az éfszel biró álla
tokra leg-föb gondai (vagy intézettel) vi
gyáz; mindazon-által a1 párás állatok-is 
hafznát vefzik, ’s a’ t. p. 585. Tzels. Kön
nyű az oktalan állatok élelme, úgymond; 
az emberek dologgal keresik életek’ táplá
lását. ŐRIG. —■ kéfz az oktalan állatok’ 
eledele ; ruhája; mert a’ mesterségekre nem 
atkalmatosok. A ’ mi emberi fzorgalmunk 
ttéküttk ítagyob’ segítségünkre vagyon;



mintsem az oktalan állatoknak fegyverek, 
’s erejek : mert azokat hatalmunk-alá haj- 
tyuk éfzfzel, fzorgalommal; noha nálunk
nál némellyek sokkal nagyobbak. Mint- 
hogy pedig a’ GONDVISELÉS teremté 
a’ világát, és az Isten mindeneknek vezér
lő Urok, fzükség-képpen, az első Embe
reket némelly nemesseb terméfzetü vigyá
zok őrizték; ’s igen fzoros volt veiek az 
Isteni terméfzetnek társalkodása. Ezt a’ 
Tételt, úgymint Pogánynak, Tzelsusnak, 
HESIODUSBÓL mutattya-meg. Ki úgy
mond, így ir: Nam tunc communes erant 
epulce, communes Jedes immortaLium deorumy 
& mortalium hominum. Azután Mojses’ köny
véből kér bizonyságát. — Helytelen, a’ 
mit Tzelsus ir : hogy eleinten inkáb’ a’va
dak ették-meg az embereket, mintsem el
lenben : mert nem az embert vetette Isten 
a’ vadak alá; hanem az embert áldá-meg 
olly éfzfzel, hogy mestersége-után a’ va
dakat meg-holdíthassaé — —

H E T E D I K  R É S Z .

Origenesnek Tzelsus-ellen 5*dik k~ből.

*69

ŐRIG. O! vajha az írásba foglalt Be- 
fzédemmel-együtt bé-vehetnem magamat 
mindazoknak lelkeikbe; kik Tzelsus Írá
sába akadnak, hogy az istenes fegyverrel 
fel nem fegyverkezett, meg nem erösö-
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dött, ’s így meg sebesíttetett fzivekböl a* 
nyilat kj-ránthatnám , ’s alkalmatos orvos
sággal segíthetném egésségtelen hitű olva
sóit. Valóban semmit se tennék ennél örö
mesteb’. Holott pedig az egy Istennek a’ 
munkája az, hogy láthatatlan képpen az 
ö Lelke a’ Krifztus leikével meg-fzállya 
azokat, kiket arra a’ látagatásra valóknak 
ítél, nékünk, kik befzéddel, és Írással 
jgyekezzük az embereket a’ hitre vezetni, 
qui cum fermone, turn fcriptis homines ad fi- 
dem conamur adducere, az az egy a’ fel-tett 
fzándékunk, hogy rmndent tegyünk a’ vég
re , hogy meg-fzé^yenülhetetleri, munká
soknak hivathassunk; helyessen bánván az 
igasság’ igéjével.

Ezen foháfzkodása-után, Tom. 2. L. 
5. elofzör Tzelsusnak azt a’ mondását veri- 
viPzfza, mellyel azt állíttá , hogy az Isten 
soha az embereknek meg nem jelent. Ez, 
úgymond Origenés: nem igaz. Mert

Ez a’ vallás, hogy az Isten, Jöven
dölve, Orvosolva, meg-jenlent az emberek
nek , sok régi Emberek-közt meg-rögzött 
vallás; ’s azt Tzelsus másutt maga-is meg- 
yallá. De ö tudniillik magát-is pofozza. 
És így ha igazat tart. Sem Apollo Pithius. 
Sem Eskulápius meg nem jelent; vagy nem 
istenek tehát ezek , hanem ellenben ördö
gök. — — Valóban nem-is lehet ezeket 
isteneknek tartani, kik az egy Istent ille
tő tifztelettol az embereket el-állítták. Az 
Ur Jésust kell Istennek vallani, kinek

170



ím mi nagyok, mi fzentségesek a’ mun- 
káji.—

Az Angyalok az emberek’ imádságit 
az Istenhez nyújtyák. p. 9. A’ daemon fzó 
(̂ a/gcoiö tsak az ördögöket illeti, p. 11. 
Tudatlan gorombasággal fogta Tzelsusazt 
a’ Zsidókra, hogy az E get, és az Angya
lokat imádják. Ez nem igaz. —

Nem meg-vetendo az emberi test; ha 
ki-ment-is a’ Lélek belőle; mert azt a’ Lé
lek lakta; főképpen ha fzerette a’ jóságat, 
és erköltsöt (betsületre méltó) azért azt az 
igasság-fzeretöb’ törvény betsülettel temet- 
teti. p. 47. Non autem {vile) humánum cada
ver , quod anima incoluit, & prcefertimßfuit 
ßudiofa virtutis. Hoc enim cequiores leges do- 
nari fepultura volunt, idque honorifico ritu , 
qui tűm adhiheri fölét. p. 95. — A’Pithágo- 
rikusok, a’ lelkek bújdosása-felol költött 
mesére vigyázván, nem efznek elevenyt; 
mi pedig ha mikor attól magunkat meg- 
tartóztattyuk, azt azért tselekefzfzük, hogy 
a’ testet sanyargassuk, p. 95. — Enochnak 
könyveit, mellyekből vette Tzelsus, úgy 
tettfzik az ellenvetést, az A. Sz. Egyház 
nem vefzi-bé fzinte mint Istenes könyveket, 
(mint Szent írást) — senki sem olly osto
b a , hogy az Angyaloknak emberihez ha
sonló könyhullatást tulajdonítson. p. 105. 
— Nem a’ kerefztyénség vétke az , hogy 
abból ofztán eretnekek támadtak. Vala
mint sem a’ Böltselkedök, sem az orvosok 
ízemére nem veti senki, hogy a’ böltses-
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ség , és az orvos mesterség olly sok véle
kedésekre , ’s magányod vallásokra fza- 
kadt. p. 113.

]N Y O L T  Z A D  IK RÉ S Z.

Tzelsus-ellen a 6~dik, j-dik , 8~dik könyvből.

172

Tzelsu* a’ miket némelly eretnekek 
könyveiben ollvasott, azokat az igaz ke- 
reíztyének terhelésére fordíttya. De ori- 
genestől fzégyenben hagyatik. p, ígj. —- 
Platónak némelly fzép mondásit ditséri 
Qrigenes. p. o. hogy meg nem foghatni a’ 
leg föb’ jót; de a’ Sz. írás azt bizonyíttya, 
hogy a’ jó mondások sem fognak a’ fziven, 
ha a’ mondónak, az hathatós mondásra, 
Istentől hathatósság nem adatik, virtus, 
bwotpig. p. i '25. Adatott a’ Görög tudomány
ban nem forgott Apostoloknak , kik olly 
sok nemzetségeket vontak az igasságra. — 
(A ’ pogányok sok jót mondván, rofzfzat 
tettek;) Diánnát, Eskulápiust tifztelték, 
az igasságat az igasságtalanságban tartóz
tatták.

Mójses, és a’ Próféták nem tsak Pla
tónál, Homérusnái; de még a’ Görög be
tűknél-is régiebbek; ’s még is imé mi sok 
nálak az Istenhez illendő , és felséges is- 
mérettel telly es mondás. Ezek valóban 
Plátótól nem tanultak, ki az Ő idejekben 
nem-is fzületett. Az Apostolok pedig halé-
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fzok lévén, Plátót, valóban, nem olvasák. 
Krifztus, a’ mint az Evangelium igazán 
mondja, a’ Zsidó, Görög, és egyéb olva
sók nem tanuló.

Voltak Orígenes’ idejében az Anyafz. 
Egyházban nagy tudományu emberek-is. 
(Venerunt ad Ecclesiam) ea, quam carnis 
vocamus Sapientia prcesignes. — P L A T O  
a’ Zsidóktól tanuló, a7 miket Fedrus nevű 
beízédében mondott, ’s a’ Prófétáktól-is 
fzedegetett. — Sokfzor hazugságokban, 
és merő nyelveskedo rágalmazásban ka- 
patott bizonyoffan Tzelfus. p. 191. Celjus,
;_ mendacii jam fcepius, abfur dar unique ea-
lumniarum convictus ejt. Apollómuít bato- 
náskodó Filofofusnak bizonyíttya Oríge
nes. p. 195. M E N A G E N E S  non Chri- 
ftianus, fed Philofophus , fcripsit rés Ápol- 
lónii Tyancei, magi Jimul & Phiíofophimcmo- 
rabilis. — Ismét ízemére veti Tzelfusnak 
Orígenes a’ nyelveskedo rágalmazótokat. 
L. 6. p. 261. Cum decuijfet ferio difputare 
(Celfus) omifsis rebus nugatur, & fcurram 
ágit, quasi comcedias, aut fatyras fcriberet. 
—- Quoniam verő irr ide t , ludit, fcurratur , 
dicemus ilium gravium rationum penuria, 
revera nec bábuit, /zee cognovit, in tant am 
nugacitatem incidijje.

— A’ Zsidókhoz jött Krifztus. a’ kik
nél meg-jövendöltetett. p. 271.

L. 7. Tzelfus Pithiás’ jövendölését re- 
pesgeté. O R Í G E N E S  Arifztótelesnek, 
és a’ Peripátetikufoknak fok féle igéjekbwí
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meg-mutattya, hogy Pithiás jövendő mon- 
dási meg-vetendok. p. 277. Azon-kivül-is 
Pithias a’ jövendölő erőt, valahányfzor jö
vendölt, azon tifztátalan réfzein vette, 
mellyet nézni, nevezni, illetni, gonoíság. 
p. 279. Fel-is dühödött, valahányfzor jö
vendölt. Ez valóban nem a’ fz. Lélek mun
kája. Id. certe Spiritus divini non ejt opus. 
Az ördög a z , ki az elmére ílly dühös fe- 
tétséget vezet; az ördög, kit az együgyű 
Kerefztyén-is ki-ver a’ teltekből: daemones, 
quos ex obfefsis proßigant e Chrißianis mul
ti , — foiis precibus, fimplicibusque adjuratio- 
nibus , quales veißmplicior homo popsit adhi- 
here — quique nec in probandis ßdei rebus 
verfatus ß t.  p. 281. Apollo, a’ jövendölés
re , ha Ifién lett volna, vagyböltset, vagy 
fzüzet válafztott volna , ’s jövendölésével 
az emberek jobbulására tartott volna. A' 
Zsidó Próféták fzentek voltak. — p. 289. 
Signa autem Spiritus Sancti extiterunt fub 
initium preedicationis JES U, plura poß ejus 
ajfumtionem, poßea pauciora. ( — Azon rá
gódik Tzelfus, hogyan holt-meg az Ifién? 
hitték tehát a’ meg-holt J e s u s t  Iftennek 
lenni a’ Kerefztyének.) — Emlegeti Orí- 
genes a’ Kerefztyének’ tifzta életeket, a’ 
Papok notelenségét. p. 361. Simul atque 
JES Udifciplinam amplexi Je Deo commiferunt, 
tantum ab obfccenitate & impudicitia, & om
ni venerearum votuptatum dedecore abfunt, 
vt more perfect or um Sacerdotum, cj ui ab om
ni coituabßinent, multi ear um Je omni ex
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parte puros prceßcnt, nedűm cum feminis rém 
habeant. Tpozov rccv tsásiuv ispeocv. — Az Iíten- 
nek igaz tifztelöji, a’ Teremtöhöz tartják 
ízüntelen fzemeiket, minden imádságaikat 
néki mutattyák-bé minden tselekedeteket, 
annak reánk néző ízemére vigyázván vi- 
fzik végbe, ki által-láttya gondolatinkat- 
is. — p. 307. Az rettenetes Tzelfusban, 
hogy Herkulesnek, Eskulápiusnak, Or- 
feusnak tiízteléséhez igazíttya a’ Kerefz- 
tyéneket: hogy főképpen Orfeuß tifztel- 
lyék, ki Homerusnál több tsunyaságokat 
irt az ifienekrol ’s méltó, hogy a’ józan 
közönségekből ki-tsapafsék*

A’ 8-dik if-böl, p. 413. Ha Tzelfus ál- 
tal-érfette volna az Ur Jéfusnak eme’ mon
dását; Én és az Atya egy vagyunk, nem 
gondolta volna azt, hogy a’ Felséges Ifie- 
nen kévül más Ifient imádunk. Si Celso 
perfpectum fuijjet ißud, £go & Pater vnum 
fumus, — non ßb i eum inducturum fuifje in 
animum, aliuma nobis, quam ßimmum Deum 
coli. — — A’ ki az Ige Tefiét eízi, min
denkor Husvétot, avagy által-költözéR üli. 
EVSvowa' tvq (nzpxcg ro hója. — Ez a’ fzó: 
a’ J  e s u s  nevében, fokakat megszabadí
tott az ördögöktől, és a’ nyavalyáktól.
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K I L E K T Z E D I K  r é s z .

Némelly régi egyéb’ Egyházi írókból fzedegé» 
tett Réfzek a Kerefztyénség védelmérek 
Orígeneshez fzolgáló Toldalék gyanánt.

Sz. K V Á D R Á T U S ,  az Apoftolok 
tanítvánnyá , Athénai Püspök , Urunk 
126-dik efztendeje tájál), iráfsal védelmez* 
vén a’Kerefztyénséget, igy ir a" többi kö
zött. „ A ’ kiket a’ Jéfus, a’ mi Urunk, 
fel-támafztott , nem tsak egéfségefeknek 
láttattak lenni, nem tsak fel-támadtak ha* 
lottaiból; hanem ugyan ugy-is meg-mara* 
dának; és nem tsak az-alatt, míg az Üd- 
vözítto e’ földön élt, hanem fokáig az- 
utánn-is, Menybe - menetele-után. Azok- 
közűl egynehányan éltek még az én időm
ben-is. Adeo, ut nonnulli eorum (quos Chri* 
ßus refufcitavit) ad noßra usque tempóra per- 
venerint.sig tbc ujpeTipsg %povsq. EUSEB. L. 4. 
Hiß. c. 3. p. 123. Valesian. ed. S. HIERON, 
in Script, in Qvadrato. p. 104.. (*)

(*) M a r t y r  R o m .  26. Maii. Athenis natali beati
Quadrati Apoítolorum difcipuli, qui in perfe- 
cutione Hadriani Eccleíiam grandi terroré di- 
fperfam , fide &  induítria fua congregans , li- 
brum pro Chriflianae religionis defenfione vál
ik  utilem, & Apoítolica doctrina dignum , 
eidem porrepit.

Sz.



Sz. J U S T Í N U S ,  Urunk 150-dik efz- 
tendeje táján, az Ö Romai lakálakor, vé
delmező Íráít mutatott-bé a’ Kerefztyén- 
ség fzámára, Antoninus Pius nevű Tsá- 
fzárnak. Abban így fzólí: Azt hozza ma
gával az igafság, hogy a7 kik valóban ke
gy elek, és böltsefség - fzeretök , az egy  
jgafságat betsüllyék, és kedvellyék; az Ő 
Elejek vélekedésétől pedig állyanak-el ha 
gonofzok. T i, Felséges Fejedelmek, kik 
kegyefeknek, és böltsefség -fzeretőknek , 
e’ felett igafság - Örizőjinek, és tudomány 
kedvellojinek hivattattok , ha illyenek 
vagytok-e? majd el-válik. Mert élőtökbe 
nem azért járuiánk, hogy ezzel az íráfsal 
néktek hízelkednénk ; hanem, hogy arra 
kérnénk benneteket, hogy az Ítéletet ízem- 
füles vigyázásra vegyétek.

Könyörgünk : kereífetek azokra az 
iftenlelenségekre , mellyekkel a’ Kerefztyé- 
nek gyaláztatnak, és, ha reájok bizonyod
nak, úgy büntefsétek-meg Őket, a’ mint 
egyebeket illik meg-büntetni. Ellenben, 
ha femmi fém találtatik-fel ollyan, a' mi
ért fzenvednek kellenek, nem az okofság 
parantsollya azt, hogy a’ rofz7 hir-miatt 
az ártatlan emberekkel igafságtalanúl bán- 
nyatok, A P O L O G I A  i .  p. 45. —  Ha 
azok-közül, a’ kik bé-vádoltatnak , valaki 
magát hitünk tagadójának vallya; bátor 
tsak egy fzavával tagadja-is el az ö Ke- 
refztyénségét, azt el - botsáttyátok olly 
mentegetéíTel, hogy fémmi vétkére le le-

M
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bet mutatni; amazt pedig, a’ ki magát 
Kerefzty énnek vallya, tsak a’ vallásért-is 
büntetés-alá fogjátok. — Rajtunk áíl val
lásunk’ meg-tagadáfa; de mi élni fém aka
runk az hazugsággal-való Kereskedés - ál
tal: mert minthogy az örökké-való tifzta 
életet óhajtyuk, abba az hajlékba igyeke
zünk jutni, melly meg vagyon az Mentői 
(vagy az Ménéi) úgymint mindenek At- 
tyánál , és Alkotójánál ígérve. Sietünk-is 
élőtökbe Hitünk vallására: minthogy el
hitettük magunkal, és hifzfzük: hogy 
ezeket a’ jókat azok fzerezbetik-meg ma
goknak, a’ kik az ö tselekedetekkel meg- 
bizonyíttyák az Mennek, hogy utánna jár
tak, és meg-fzerették azt a’ lakáfí, a’ hol 
femmi rofzfzaság fém álhat ellenek. *— T i , 
midőn azt hallyátok, hogy Orfzágat vá
runk, gyanakodva rofzfzul magyarázzá
tok azt a’ világi Orfzáglásra; holott mi 
azon tsak azt értyük, melly az Mennél 
vagyon. Ez abból-is ki-tettízik, mert a’ 
kérdésután magunkatKerefzty éneknek val - 
lyuk; noha tudjuk, hogy az illyen Valló’ 
(ConfeíTor1) fzámára büntetés vagyon ren
delve. - - Néktek pedig minden egyéb* 
embereknél, job’fegíttő társaitok vagyunk, 
a’ békefség fzámára: mert azt taníttyuk, 
hogy Men-előtt el titkolhattya magát a’ 
gonofz-tévő, a’ fösvény, a’ lefelkedő; 
vagy ellenben az erköltsel tellyes ember. 
Azt^taníttyukp hogy ki-ki az örök bünte-



lésre, vagy az örök életre mégyen az ö 
tselekedetinek érdeme-fzerént. —

A ’ Kerefztyén Hitnek hathatos erejét 
ígv rajzollya-le. M i, kik néha napján pa- 
ráznasághan gyönyörködtünk, moít egye
dül a’ tifztaságat kedvellyük: a’ kik bű
bájos mefíerséggel-is éltünk, magunkat a* 
jó Iítennek bé-mutattuk : kik minden igye
kezettel tsak a’ pénzt, és a’ jófzágat kere- 
ítük, moh mindenünket egybe - hordjuk, 
és azt minden iigye-fogyottal közöllyiik r 
kik az-elött egymáít gyűlöltük, öldöztük, 
és azokkal, kik velünk nem egy tarto
mányból ízakadtak, a pogány vallás kü- 
lömbözéfe-miatt egy tűzhely mellett meg- 
nem fértünk, moít már Krifztusnak meg
jelenése-után egy afztalról efzünk, és el
lenségeinkért imádkozunk, ibid, p, 52* A” 
Kerefztyénységben a’ fzüzeségre-való gon
dot így említti: fokán, mind a’férfi, mind 
afzfzonyi rendből hatvan és hetven egéfz 
efztendös korokig fzüzeségben meg-ma- 
radtanak, kik tudniillik gyermekségektől- 
fogva Krifztus’ taníttásán nevekedtek. És 
én igazán Ígérem, hogy illyeneket min
denféle renden mutatok tinéktek. Mert 
minek-is emlegetném azoknak fzámtalan 
féregét, kik a’ bujaságból meg-tértek. — 

A’ mi a’ Lélek halhatatlanságát illeti, 
azt még a’ pogányok-is hirdették, úgy
mond ; és ezt a’ bálványok’ fzollamlási- 
ból, az ördögtől meg-fzállott embereknek, 
’s a’ bofzorkányoknak tselekedetekböl-is
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bizonyítták. Nem kell a’ kerefzty én séget 
azért zaklatni, 'hogy ezt az halhatatlan
ságai a’ telt fel-támadásávai-együtt predi- 
kállyák: holott meg-is tudják ok azt bi- 
zonyíttani. —

M E L IT O , Ásiában Sárdesi Püs
pök, Urunk 168-dik után igy ira Márk- 
Aurelius Tsáfzárhoz: „ Az Ur fzolgáival 
az egéfz Asia kegyetlenül bánik. Ha ezek 
a’ te parantsolatidból mennek - véghez , 
meg-engedem, hogy igazán foly a’ dolog; 
mert az igafság-fzeretö fejedelemtől igas- 
ságtalan parantsolatok nem eredhetnek; 
és így örömeit megyünk az halálra. Egy
re kérjük kegyefíegedet: hogy azoknak 
állap ott}" á t , kik úgy adatnak-bé , mintha 
engedetlenek volnának, Te magad néze
gesd-meg. — — Ebből a’ mi vállárunk
ból még a’ Birodalomra femmi féle kár 
fém következett: hanem ellenben minde
nek kívánsága-fzerént mindenek boldo- 
gúlnak, és ditsöfségefen folynak. MELITO 
apudEufeb. L. 4.

ATHENÁGORÁS, kerefztyén Böl- 
tselkedő, Urunk 176 , vagy 177-dik efzten- 
dejében, Márk Aurel, és Kómmodus Tsá- 
fzárokhoz nyújtá-bé az Ő védelmét. (Poss. 
opp. S. Justini p. 282.) Abban; Könyör- 
günk, úgymond, gondolkodjatok már ml 
felolünk-is : hogy légyen már egyfzer vége 
ellenségeink’ rágalmazó hazugsági - által 
keresett halálunknak. Három féle gonos- 
ság költetik ellenünk: az jstentelenség /

ISO
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tudniillik: Tiefztes vatsorája, Edipus há
zassága. Ezek ha igazak, senki nemessé
gének se botsássatok-meg: fogjátok bün- 
tetés-alá az átkozott véthet: gyökerestől 
fzaggassatok-ki bennünket házas társinkal, 
magzatinkal-együtt; de, ha eztsakheába- 
való befzéd , és merő fzidalmazás, az a’ 
ti kötelességtek, hogy magunk viselését, 
tanittásunkat, hozzátok, házatokhoz, Bi- 
rodalmotokhoz hajtott akaratunkat, és fzoL 
gálatunkat vegyétek tekéntet-alá, ’s né- 
künk leg aláb’annyi kegyelmet engedjetek, 
a’ mennyit ellenségeinknek. Meg-gyözzük 
őket hitessétek-el magatokkal: mert mi az 
igasságért le-tefzfzük örömest éltiinket-is. 
— — Bálványt nem tifztelünk; de egy 
Istent imádunk, kit a* régi Böltselkedök, 
és Költök-is meg-ismértek. Egy Istennél
töb’ nem-is lehet.------ Sokan nálunk mind
az afzfzonyok-közül nötelenül maradnak. 
=: Az egymáít üldöző bajvívókból, vagy 
a’ vadakból indíttatott játékot, kiváltkép
pen mikor azzal a’ népet Ti mulattyátok 
Felséges Fejedelmek , ki ne kívánná fzem-: 
lélni? de m i, holott azt tartyuk, hogy 
majd mind egy, embert ölni, ’s meg-ölését 
fzemlélni, az illyen játék nézésétől meg- 
vonnyuk magunkat. JVLikép’ vetemedhet
nénk tehát a’ gyilkosságra, kik annak 
még fzemlélésétöl - is őrizkedünk ? hogy 
azzal valami gonosságba ne essünk. És mi 
azokat az Afzfzonyokat-is, kik ollyas or
vossággal élnek, hogy azzal el űzzék azt,

igi
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a’ mit méhekben fogadtak, gyilkosoknak 
tarty uk, ’s azt taníttyuk , hogy erről Isten 
előtt fzámat adnak, hogy hogy mernénk 
embert ölni ?

Sz. THEOPHILUS, Antiokhiaineve
zetes Püspök, Kómmodus Tsáfzárnakide
jében élt; Urunk i8o-dik táján. Annak Au- 
tolikushoz irt hármas könyve olvastatik. 
Teófilus a’ Sz. írás olvasgatásából tért- 
meg-a’ pogányságból: mert, midőn éfzre- 
venné az ott megárt jövendő-mondásoknak 
bé-tellyesedett ágazatit, igaznak tartá a’ 
többit-is. A’ kerefztyénekre nyelveskedo 
Autolikushoz, kit egyébként Teófilus el
més tudósnak ismért, így ir az első köny
vében. Tkeophil. Antioch, p. 338. inter opp. 
s. Justini. „ Azt mondod (Autolike) énné- 
kem: mutasd-meg Ifienedet; én pedig azt 
mondom: mutasd - meg nékem embere
det, ’s én-is meg-mutatom nékem Istene
met. Mutasd-meg tehát, ha az elméd 
fzemei látnak-é? fzived fülei hallanak-é? 
mert az Isten azoktól láttatik, a’ kik azt 
láthattyák, ha tudniillik lelki fzemeik nyit
va vannak* Vágyon fzeme kinek-kinek; de 
némellyeké homályos , meilyekkel a’ nap
világot nem fzemlélik. Azért mindazáltal, 
hogy a’ vakok nem látnak, maga a’ nem 
világtalan; hanem ezek magoknak tulaj
donítsák, ’s az Ő fzemeiknek azt a’ fogyat
kozást. Mikor a’ tükörbe rozsda esik, nem 
láttatik benne az ábrázat; fzintén úgy, 
mikor vétek fekfzik az emberben, az Istent



az illyen nem fzemlélheti. Mutasd-meg te
hát magad jöfzte, hanem vágyé házasság- 
töro , parázna, tolvaj, fofztogató, ember- 
gyalázó , átkozodó , harag-tartó , irigy , 
fenn-hejjázó, kevély, gyilkos, fösvény, 
fzüleidhez engedetlen , liaid árulója: mert; 
a’ kik ezeket tselekefzik, azoknak az Is
ten meg nem jelenik; ha eléb’ minden 
motsokból ki nem tifztíttyák magokat. — 
A’ fel-támadásról igy ir a’ többi-között: 
Ugye a’ magvakban , és a’ gyümöltsökben- 
is vagyon némelly fel-támadás az emberek’ 
hafznáért? példának okáért a’ buza-fzem, 
vagy más a’ féle mag midőn el-vettetik, 
elöfzör mintegy meg-hal, és el-ofzlik, az
után fel-éllyed, ’s kaláfzfzá válik. A’ fák 
terméfzete pedig nem de bizonyos időkre 
Isteni parantsolat fzerént olly gyümöltsö- 
ket hoz, mellyek az előtt se benne, se 
rajta nem láttattak? Sőt néha a’ veréb, 
vagy akármi madár, midőn az almának, 
vagy a’ fügének a’ magvát el-nyeli, el-rö- 
pül egy kőíziklás dombra, vagy valamelly 
koporsóra, ’s a’ magot ofztán hasa terhé
vel edgyütt ott hadja; az a’ mag gyökeret 
ver, és fa kerekedik ihol abból; a’ mit más 
már meg-evett, és olly nagy forroságon 
által-ment. Ezeket pedig az Isteni böltses- 
ség azért miveli, hogy tsak ezekkel-is meg- 
bizonyíttsa a’ közönséges fel támadásnak 
lehetséges voltát. Továbbá ved’-éfzre, hogy 
a’ fel-támadás már benned-is véghez-ment 
(az ö módja-fzerént') Talán Te-is valaha
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valami betegségbe estél és húsoddal ed
gy ütt erődet, lenedet el-vefztetted; de ir
galmat, és orvosságát találván az Istennél; 
vifzfza-nyeréd húsodat, fzinedet, erődet, 
és valamint nem tudod, hová lett húsod', 
midőn a’ betegségben el*tünt, fzintén úgy 
azt se tudod, honnétkerült vifzfza, éshon- 
nét jöve-meg. Mondod, az étkekből, és 
a’ vérré váltlevekből: helyesen. De az Is
teni munka, ki tsak maga tudja ezt így 
véghez vinni, ’s Ő kévüle senki sem. — 
El-olvasván Autólikus ezt a’könyvet, öfz- 
tönözé a’ Püspököt, hogy folytassa továb
bá írásit. Az ő második könyvében tehát 
Autólikushoz Írván Teófilus, a’ pogány 
istenkék lieába-valóságát rázagattya, és 
a’ Próféták Írásit ditséri kik tsak azért-is 
sl Sz. Lélek sugallásából fzóllottak , mert 
már bé-teiiyesedtek, ’s egymásközt egyet 
értenek.

Plinius kerefztyén nem volt; demind- 
azáltal fzép bizonyságát tefzen a’ kerefz- 
tyénség-mellett. Bithiniának fő Tifzte lé
vén, Trájánus Tsáízárhoz így ir : L. io. 
epiß. 97. p. 902. — Vallyon a’ kerefztyén 
atyákkal azoknak ártatlan magzattyaikat- 
is le kelle kontzolni ? vagy nem. 2. kegye
lemre méltóknak kell e’ azokat Ítélni, kik 
végtére Krifztustól el-állanak ? 3. Elegen- 
do-e a’ büntetésre egyéb gonofz tevés-nél- 
kül az egy kerefztyén név ? Azomban én 
(Plinius) eddig így bántam vélek: kétfzer 
háromfzor kérdésre idéztem őket, és nagy
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fenyegetéssel egynehányfzorkérdém tölök, 
ha kerefztyének e’ vagy nem ? A" kik álha- 
tatossan kerefztyéneknek vallák magokat, 
az ollyanokat mind halálra vitettem : mert 
tsak azt tartám , hogy akármiben állyon 
az vallás, az ilíyen meg-általkodott aka
ratot se kell büntetetlenül hagyni. Némel- 
lyeket, minthogy Romai Polgárok , Ro
mába küldöttem. — Néméllyek már előt
tem meg-tagadták, ’s meg-átkozták Krifz- 
tust; és velem együtt a’ te képed-előtt 
temjént, és bort mutattak - bé áldozatul. 
Ezeket el-botsátottam : holott azt hefzéllék 
hogy az igaz kerefztyén illyeneket nem 
tseiekfzik. Magokra a’ bé vádolt kerefztyé
nek ezeket vallák: hogy Ők bizonyos idők
ben a’ nap fel-serkenése-előtt öfzve fzok- 
tak gyülekezni: hogy Krifztus’ tifzteletére, 
úgymint Istennek, bizonyos énekeket mon
danának együtt. A’féle gyülekezetkor öfz- 
ve-eskíifznek nem valami gonofz végre; 
hanem a’ gonosságnak ki-irtására: meg 
fzokták tudniillik fogadni eskiivéssel, a’ 
tolvajságnak, ragadománynak, házafság 
törésnek, és töb’ a’ féle vétkeknek el-ke- 
rülését. A’ Gyűlésből illy foglalatosság- 
után el-ofzlanak ; de a’ különös afztal-ked- 
véért ismét egybe-mennek. Ezen vendég
ség pedig éppen takarékos nálak, és ár
tatlan. Azomban ezen gyüjekezetektől-is 
meg-tartóztattyák magokat, mióitaparan- 
tsolatodat tudtokra adtam. — A’ kerefz- 
tyén vallás (igy ir továbbá Plinius) nem
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tsak a’ városokat, hanem a’ falukat-is el
fogta ; a’ mi (pogány) templomink a’ miatt 
már régolta igen el-pufztultak. p. 908. Pro- 
pe jam defolata Templa.

Sz. ATHANASIUS, ki az A. Sz. Egy
háznak Nitzéai nagy Gyűlésén jelen volt; 
és Aleksándriai fö Püspökké lett, a’ Po- 
gányokat így oktattya : Oratio, contra Gen
tes. Tom. í.E d it,S. M. ,,A’ Pogány oktsu- 
„folván és nevetvén bennünkét, Krifztus 
„kerefzténél egyebet nem tudnak Üzemünk
ére vetni. De ezen állapotban fzánakodás- 
„ra méltó az ő ostobaságok. Holott ezek , 
„a1 kik a’kerefztet kissebbíttik, éfzre nem 
„vefzik , hogy annak hathatós erejével fzé- 
„les e’ világ tellyes. — Ha a’ Kerefzt fel- 
„emeltetése-után öfzve-romlott az egéfz bál
ván yozás ; ha a’ kerefzt jeie-áltai minden 
„ördögi mesterség el-üzetik, ha maga a*' 
„Krifztus imádtatik; általa pedig az Atya 
„meg-ismértetik; ha elvégre az Ö ellenzöji- 
„nek artza-pirulást kell fzenvednek, maga 
„pedig az ö ellenségeinek fziveiket alattom- 
„ban mindennap változtattya, hogy hogy 
„tartyák azt emberi munkának lenni ? — 
A ’ költött istenekről így ir :“ Ha Jupitert 
egyebekkel - együtt valóságos isteneknek 
tartották volna azok a’ tanúit emberek, 
’s főképpen a’ Poéták’ fejedelme Homérus, 
soha sem hagytak volna felölök Írva a’ fé
le tselekedeteket, mellyekbol nem istenek 
nek, hanem oktalan embereknek láttattak 
lenni: mert azok a’ tanúit írók tudták bi-



O —J5&— o »87

zonnyára, mi féle tselekedetek’s tulajdon
ságok illessék az Isteni terméfzetet. A’ tűz
nek munkáját senki a’ viz tulajdon tsele- 
kedetének nem fzokta mondani. Víjjaazon 
könyvben azokat-is, kik e’ világát tifzte- 
lik Isten - gyanánt; meg-mutatván nékik: 
h o g y , holott a’ világnak egyik réfze se 
lehet-el a’ másik-nélkül, edgyik réfze sem 
Isten, mivel hogy az Istennek semmire 
sintsen fzüksége. — Az emberi Létekről. 
Az ember, úgymond a’Sz. Atya: a’ távul- 
lévö dolgokróí-is gondolkodik : azokat vis- 
gállya, fontollya, köztök válafztást okkal 
és móddal télzen. A’ fzem hivatallya tsak 
sl látás , a fülé tsak a’ hallás, ésmiinden 
érzékenységnek más más a’ munkája: egyik 
érzékenység sem vifzi-véghez a’ másiknak 
tifztét. Minthogy tehát egyik tagunk sem 
arra-való, hogy a’ dolgot fontollya, ok
kal és móddal ezt amaktól meg-válafzfza, 
másnak kell valaminek bennünk lenni, a’ 
mi azt véghez vigye. Végtére mi az , a’ mi 
mikor tettfzik, a’ fzemet a’ látástól, a’ ke
zet az illetéstol, a’ kostoló érzékenységet 
a’ kóstolástól meg-tartóztattya? mi az, a7 
mi ezeket a’ testi indúlatok-ellen véghez- 
vífzi? ezek bizonnyára arra mutatnak, 
hogy éfzfzel biró lélek vezére a’ testnekv 
p. 31. oratio, cit.

A’ második befzédben a’ Sz. Atya, 
Urunk fel-támadását a’ világnak jóra-való 
újjúlásából, és így-is bizonyíUya : Hogy 
hogy lehetséges, ha fel nem támadott, ha



nem halott most-is, hogy az ördögöket, 
kiket a’ popányok hazug néven isteneknek 
hívnak, és tifztelnek, óhajtsa, kergesse, 
és rontsa? mert a" hol Krifztus, és a’ 
Krifztusban-való hit neveztetik, onnét min
den bálványozás ki-omlik, és az ördögnek 
minden tsalárdsága ki-világosodik; és tsak 
egy ördög se tűrheti nevét, hanem mihent 
hallya, ízalad. Ez bizonnyára nem holt 
embernek, hanem igen-is élő embernek a’ 
fnúnkája. A’ kerefzt jele-áital minden bo- 
fzorkányság meg-fziinik-; minden babona 
füstbe mégyen; a1 bálványok el-hagyat
nak, az efztelen gyönyörűség le-tsillapítta- 
tik; *s már a’ földről minden ember az égre 
néz; kit kell tehát halóinak mondani? 
Krifztust-e? ki ílly nagy dolgokat vifzen- 
véghez ; de lám nem tulajdona a’holt em
bernek, hogy valamit tegyen, p. 73. ry le 
crt/tpw T'd setups. Signo crucis omnis ars magi
deficit.

A’ Zsidóknak Urunkat az ó Testamen
tumból mutattya-meg. Ifaios 7. numer. 24. 
Ifaice 8. & 53* Deuteron 28. Jerem. 11. Pfal. 
21. Foderunt. Ofee 11. etc.; nevezet-fzerént 
abból, a’ mit Ifaias 35-dik réfze befzéll: 
hogy az Isten maga jövend-el, ’s hogy ak
kor a’ világtalanok meg-gyógyíttatnak a’ 
siketekkel, némákkal, és sántákkal egye
temben. Krifztus jövetele-elött a’ Sz. írás 
illyeneket nem említt; hogy történtek vol
na , hogy mind a’ Sánta járjon, mind a 
vak lásson, ezt se mulatta volna elhalga-
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tással. Minthogy pedig ezekről a* Sz. írás 
nem emlékezik, nyilván-való dolog, hogy 
az-előtt nem történtek. Ugyan-is látván 
ezeket a’ Zsidók, mondák: öröktöl-fogva 
nem hallatott, hogy valaki meg-nyitotta 
volna izéméit a’ vakon ízületeinek. S. A t h a - 
nas. p- 8«* Dániel Próféta’ 9-dik réfzével, 
és Teremtés könyvének 49-dik réfzével a* 
Zsidókat így oktattya. Ha most a’ Zsidóknál 
vagy Király, vagy prófétálas, vagy jöven
dölő látás vagyon, vagyon talán mire nézve 
tagadják Krifztusnak meg lett el-jövételét; 
de ha ellenben már se királlyok, se látá
sok nintsen, ’s minden prófetállas bé-pe* 
tsételtetett, ’s a’ város a’ Templommal 
fogságba esett, miért olly istentelenek , mi
ért követnek-el olly nagy vétket, hogy 
látván a’ meg-lett dolgot, Krifztust, ki 
ezeket véghez-vitte , tagadni merjék? Mi 
féle tselekedeteket várnak még attól, a’ 
kire várakoznak? azt várják-é, hogy a’ 
nemzeteket hívja ? demár hivattattak : azt- 
é , hogy a’ Prófétát, a’ Királyt, a’ látást 
el-vegye közülök? de már az-is véghez- 
méne: azt-é, hogy a’ bálványok ifiente- 
lenségét ki - nyilatkoztafsa? ki-nyilatkoz- 
tatta; és ki-adott rajtok: azt-é? hogy a’ 
halált öfzve-rontsa ? öfzve -rontatott. p, 
81. 82. Arra, a’ mit a’ Pogányok repes- 
gettek; miért nem jött édes üdvözíttőnk 
valami fényes teremtett állatba öltözvén, 
napba, holdba? azt feleli Sz. Athánáíius: 
mert nem azért jött a hogy magát muto-

1 8 9



190 e^SZ^=o

gafsa, hanem hogy rajtunk fegíttsen, min
ket taníttson, és gyógyítson, p. 84* Jöjjön, 
úgymond továbbá: a’ ki a’ kerefztvetés’ 
hafznát tapafztaini kivánnya, ’s az ör
dögnek fzemfényvefztéfei - közé állván, 
éilyen a’ Kerefzt1 jelével, mellybol ama
zok tsufot űznek , ’s Krifztusnak leg-aláb' 
tsak a’ nevét említtse ; majd meg-láttya, 
mi hamar üzze-el az ördögöket; mi ha
mar fzünnyék-meg a’ jövendö-mondás, és 
minden bofzorkányság. p. gg. Siquidém 
foto crucis figno adhibito omnes illce dcemonum 
fraudes repelLuntur,
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M Á S O D IK  K Ö N Y V .

EGY UJ

T Z E L S U S  - E L L E N .
“  1 N > ‘ ^

E L S Ő  R É S Z

Az uj Tzelfusnak ismértetéfe.

J \ l Z új Tzelfufoknak, kik tudniillik a’ 
Kerefztyén Hitet, Reménységet, Szerete- 
tet oítromollyák, fok féle a’ nevek, egy 
a* Szándékok: külömbféle nyelvűek a’fok 
könyvök; de tzéllyok egy azon. Meg-is- 
mértették ezeket már mind egyebek , kik 
az Igafságat védelmezik, mind nevezet 
fzerént az Auguízta várofi új Könyv-birák; 
de főképpen a’ Rajnán-túi élő új áldozok.

A’ többi-között, a’ Wolfenbütéli Frag- 
mentifia név - alatt , emlegetik Gothold 
Efraimot, ki németül egynéhány Iráfsal 
támadta-meg mind az ó, mind az új Te- 
fíamentomot. Ezen Könyvei, némelly 
Schmidt-által adattak-ki, és a’ kerefztyé- 
nek késértetére még a’ Papi nevelő Há- 
zakba-is be-dugafzoltattak. Ingyen, pén
zen , fogadott, logadatlan Árofok, Kő-



mívefek, Klubifiák, 's új Propagandifiák- 
által fzórattak mindenfelé : Xem egyéb 
ez a’ Leí'singofchmidius hanem újDeifia, 
’s a’ régiebbeknek új nyeiveskedö tanít
vánnyá. En néki új Tzelfus nevet adok; 
(noha új Mánikéusnak-isnevezhettem vol
na) mert a’ kerefztyén igafságra támad
ván, hafonló annak ama1 hajdani károm
lójához. Kezembe fe vettem volna , ha 
JV1ÉLTÓSÁGOS egy öfztönözés, meílynck 
méltán F E JE T kell vala hajtanom , arra 
nem birt volna , hogy feleletem-nélkül ne 
hagjrafsék.

Reverendifsimo D* Joanni Bapt. Molnár 
Abbati Eccl. noßrce Scepnßenßs Cano- 
nico & fed Conf, .A Hello r. Reveren- 
diíf. D. Canonice, & Frater in Xto. 

Dum fecundo jam praeclarum opus Tuum 
Refponforum duobus Tomis comprehen- 
fum perlegereni , venit ad manus meas 
opufculum in duobus Eibeliis a Eefsingio 
editum, & ab amico mihi traditum; dum 
illud attenlius legerem, ac complura in eo 
deprehenderem , quorum refutatio fum- 
mum Ecclefiae nofirae unice falvificae emo- 
lumentum adferre pofsent, fciam autem 
Te Reverendifsime Frater libenter in iis, 
quae ad tuendam, defendendamque Eccle- 
liam fpectant, defudare , ac omnem ad 
conterendos, ac evellendos hujus aevi cum- 
primis perniciofos errores conatum fan- 
ctumque zelum adhibere, ideo praefenti- 
bus, Te Reverendifsime Fraterjoro? ve

ils
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lis praedicto operi Tuo, aut diítinctum Tó
műm, aut verő appendicem adjicere, ac. 
errores eos, quos in libellis his deprehen- 
cleris, &, quorum reíutatio in opere tuo 
adhuc deíideratur, pro fingulari Tua do- 
ctrina & eruditione, conveliere, adjicio 
illos his; utere iliis pro Gloria D ei, & 
infigni Eccleíiae, in íirmifsima petra aedi- 
íicatae emolumento ; reportaturus immor* 
tale praemium ab Lo, in cujus nomine pa- 
ternam Tibi peramanter irnpertior Bene- 
dictionem, períifio Tuus Rdífe Frater An
tiqua villáé f'ub Commifsione liimtanea die 
t i ,  Aug. 1793-

Öble quiff addictifsimus 
Frater

Joann Eppus 
Scepus.

Co. de Reva. mpr.

A \m i az ó Teítamentomnak Szeméi- 
lyeit illeti, kiket rútul gyaláz, Abraha- 
m ot, Mójfefi, Dávidot, Salamont, azért, 
hogy okét az új Tzelsus mártzangollya, 
nem másféliek, hajiéin tsak oliyanok, a* 
minemüeknek magától az O Teítamento- 
mi Sz. írástól mutattatnak lenni. A’ ne
veket fe tudnád, ha ezen kút főből nem 
merítettél volna. Meg-engeded , hogy 
Mojfes tsudákat tettFarao láttára, miért? 
mert ezt a’ Mojfes nevével* együtt az em
lített Sz. írásban olvastad De ahoz azt 
tefzed , hogy Mojfes tsudákat tenni az

N
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^gyiptiifiaktól tanúit; minekelőtte néki Ä& 
Iíten a’ tsipke-bokorban meg-jelent volna; 
Ezt már, Tzelfze , a’ Sz. írásban nem ol- 
vaftad* Ha bé-vefzed azt Mojfesröl, hogy 
Mojfes, Mójfes volt* hogy a’ tsudákattet
te mellyekkel az Egyiptuh mefterségeket 
m eg-győzte, rontotta, hol vetted azt, 
hogy tölök tanulta, a* mit amazok nem 
tudtak ? Hogy hogy tanulta a’ tsudatéte- 
leket tolok , kik örömeit akadékot tettek 
volna Mójfes tsudatételinek ha tehettek 
volna. lm’ Moifesnek tsak három tsuda- 
rételit tudták ki-majmozni igen gyenge, 
’s fogyatékos kővetéfsel. Azon meítersé- 
geket Mójfes mind meg-álázta. Mójfes tsu- 
dáinak pedig ok elejbe akadékot nem vet
hettek : meg-vallák a’ harmadik tsuda- 
után, hogy ezen tsudák az Iíteni hatalom 
munkái. EXODI 8* 18. FéceruntqiieJimi- 
liter malefici incantationibus fu is, ut educe- 
rent Sciniphes $ & non potuerunt: crantque 
Sciniphes tain in hominibus, quant in jumen- 
tis: V. 19. E t diJeer unt malefici ad Pharao- 
nem : Digitus Dei efi hie. Azok az Egyip- 
tufi majmozók miért nem tudták a’ béká
kat, peítiít, jég-esöt, Sáskát, Setétséget, 
’s egyéb tsapáft vagy meg - előzni, vagy 
éí-távoztatni; ’s mindenre Mójfes kellett? 
miért nem mertek ofztán továbbá Mójfes- 
sel ujjat vonni? miért hogy a’ tsapáfok el- 
távoztatására, foha, fém a’ Király., fém 
a* nép ama’ böltsellökhöz nem folyamo
dott; hanem tsak Mójfeshez? Minden tsw-
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dájiban Mójfes az egy literihez folyamo
dott, attól függőt; hahifzi Tzelízus, hogy 
azokat Mójfes tette : mert azt az írás bi- 
zonyittya ; hidje, vegye*bé, hogy Illeni 
erővel ’s nem valami tudákofsággal vitte 
azon tsudákat végbe: mert azt bizonyít- 
tya fzint azon Sz. írás.

Úgy bánik tudniillik a' Sz. Iráfsal az 
új Tzeifus, mint a’ hajdani az Evangeh- 
ómmal. Rx caLumniandi Líbiámé Telsék 
az hajdani Tzelfus-ellen irt 1. K* ötödik 
réfzének végére vifzfza nézni. Ezen mon
dás’ valósága még fzembe-tünöb’ lélzen a’ 
következendő Réí'zekben.

M Á S O D I K  R É S Z .

Az új Tzelfusnak hitegető rofzfzasdga az 6 
Reßament omia/c JMeJieriröl.

Mójfesnek a’ tsudatételekre nézve me- 
fíerivé akarta tenni az új Tzelfus az Egyip- 
tufiakat; láttuk, mi rá-fogál'sal. Hogy a’ 
mi betsületes terméfzeti meíierség volt 
Mójfeskor Egyiptusban , azt mrg-tanúlta 
Mójfes, azt meg-engedjük : mert az Ur 
fzava bizonyíttya. ACT. 7. 2% Rt e r ű -  

ditus eß Mojfes omni fapientict JEgyptiorum. 
D e, hogy a’ tsuda, vagy a’ Törvény te
vék,  vagy a’ miket Iíientől vöt teknek hi- 
zonyítt lenni, az Egyiptusiaktól tanulta,
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az Tzelfushoz illendő calumniandi libido , 
káromkodás. Az lilén fzava máit mond.

Hafonló káromkodás midőn azt meri 
mondani, hogy a’ pogány Böltselkedök- 
töl tanulták meg azt, hogy a’ Lélek hal
hatatlan; az ó Teítamentómiak. Kezdjük 
az ó Teítamentom vége táji Személlyek- 
r ö l; ’s vezefsük fellyeb’ - felyeb’ a’ Me
derekről ’s a’ Tanítványokról-való gon
dolkodóit. Ama’ nevezetes Mákábéufok, 
kiknek meg-irt Történeteket a’ Sz. íráshoz 
fzamlállya a’ közönséges Kerefztyén Anya 
Sz. Egyház ’s P. Frölich a’ Siriai pénzek- 
ből-is meg mutatta valóságokat; az embe
ri lélek halhatatlanságáról-való Hitet a’ 
pogány Filofofufoktól tanultáke ? kiktől ? 
az ő iildözöjöktőle? kik Őket zaklatták, 
ölték, fogyafztották?
A ’ Lélekröl, ezektől eredett hitelek, fzint 
olly tsufos állíttás, mintha azt mondanád, 
hogy Mojfes törvényét-is ezektől tanu
lók , mellynek védelmezéséért kint halált 
fzenvedtek , reménylvén az örök életet. 
Hallyuk fzavaikat, Azokból ki-fog tett- 
Jzeni, mit, hönnét tanultak. 2.MACHAB. 
6. v. i8- Eleázarus egy a’ fő irástúdók- 
,, közzül, meg - vénhedett férfiú, és ékes 
„ ábrázatu, kénfzeríttetik vala hogy fzá- 
„ ját fel-tátván difznó hűit ennék. “ —
Irtózván Eleázarus a’ törvény által-hágá- 
sától, a’ tettetéítől, a’ rofz példadáítól, 
inkáb’ válafztá a’ halált, mintsem a’ mú
landó élet’ hafznaért az örök5 élet’ el-vefz-

ípé
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tését, mondván a’ többi-közt: v. 26.„Mert 
„ ha e’ jelen-való időben az emberek kin- 
„ záfitól meg-menekedem-is, de a’ Min- 
„ denhatónak keze-elött fém élvén, fém 
„ halván el nem futhatok, v. 30. Midőn 
„ veréfekkel meg - ölettetnék , fel-foháfz- 
„ kodék, és monda: Uram, kinek Szent 
„ tudománnyá vagyon, nyilván tudod te, 
„ hogy, holott a1 haláltól meg-fzabadúl- 
„ hatnék , tefiemnek kemény fájdalmit 
„ fzenvedem : akaratom-fzerént pedig a’ 
„ te félelmedért Örömeit fzenvedem eze- 
„ két. V II. R É S Z . A’ Törvény védel
méért az halálra fzánt Hét Atyafiak közül 
meg-halván az első , „ a’ malikat v. 7. ví- 
„ vék a’ tsufolásra. “ v. 8- Ö pedig felel
vén hazája nyelvén , monda: Nem mive- 
„ lem ( nem efzem ; a’ törvényt által nem 
„ hágom ) v. 9. És halálán lévén , így  
„ fzólla : Te ugyan ifientelen, e’ jelen-va- 
„ ló életben minket el-vefztefz: de e’ vi- 
„ lágnak Királya minket, a’ kik az o tör- 
„ vényiért halunk-meg, az örök életnek 
„ fel-támadására fel-támaOzt. 10. v. Ez- 
„ után a’ harmadik tsufoltaték, és mikor 
„ a’ nyelvét kívánnák , hamar ki-veté, és 
„ a’ kezeit bátran ki-nyújtá: 11. és bizo- 
„ dalommal mondá : Az égből vöttem 
„ ezeket, de az Isten törvényiért mólt 
„ ezeneket meg-utálom , mert reménlem, 
„ hogy vifzfza - véfzem tőle ezeket. 
„ — V. 20. Fölötte igen tsodálatos vala 
„ pedig az annyok, és méltó a’ jóknak

N  í
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emlékezetire , ki hét fiait látván azon 
egy nap el-vefzni, jó Szívvel fzenvedi 
vala, a’ reménségért mellyet az Htenben 
vetett vala. 22. Mondó nékik : 23. A’ 
világ Teremtöje, a’ ki az ember ízű- 
letését formálta, és a’ találta mindenek
nek eredetit, a’ lelket-is nektek vifzon- 
tag irgalmafsággai meg-adgya ’s az éle
tet , a’ mint mofi magatokat meg-útál- 

„ lyátok az o törvényiért. “ — Ezen di- 
tséretes Anya azifjabbikat így inté a’ töb- 
bi-közt: v. 28. „ kérlek, fiam , hogy te- 

kénts az égre és a1 földre, és mindenek
re a’ mellyek azokban vannak ; és ér
tsed , hogy femmiből teremtette azokat 
az Uten , és az emberi nemzetet-is: 29. 
úgy téfzen, hogy nem félfz e' hóhértól; 
hanem méltó társ lévén az atyádfiáihoz, 
vedd-fel a’halált, hogy amaz irgalmas- 
s'g-á lta l az atyád - fiaival viízfza - ye- 
jrye’ek téged. v. 30. Monda az ifjú: — 
v 36. az én atyámfiai mólt kevés fájdal
mat fzenvedvén., az örök életnek fzö- 
vetsége-alá jutottak : te pedig az Ilten 
Ítéleti által a’ te kevélységednek méltó 
büntetéfivel meg - fizetfz. v. 40. Ez - is 
azért tiíztán hala-m eg, tellyeíséggel 
bízván az Urban bízván, v. 41. Utól- 
fzor pedig a’ fiai-után az annyok-is meg-
öletteték. _ Ezen emlékezetre méltó-

bajnokok valamint az Ő törvényeket, ’s 
ahoz-való álhatatos ragafzkodáfokat nem 
v e t t é k  a z  idegen pogány meíierektől;

S i
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pgy a’ lélek örök meg-maradásáról, ’s ^  
prök jutalomról-való hiteket, ’s remény* 
ségeket fe tanulták vagy költsönözték a- 
zoktól.

Az Ur népének a’ lélek meg-maradá* 
sáról, a’ jóknak örök jutalmokról, a’ go* 
nofzoknak örök büntetéfekrol-való hitet a* 
Böltsefség Sz. Könyvének írója e’ képpen. 
„ hirdeti: SAPIENTLE 3. a v. x. Az 
„ igazak lelkei pedig az Ifién kezében van* 
,, nak, és néni illeti azokat a’ halál gyö- 
„ trelme. 2. Láttattak az efztelenek fze- 
,, möknek meg-halni: és gyötrelemnek 
„ állíttatott az ö ki-mulá(ok; 3. és a’ tö- 
„ lünk-való el-menetelek vefzedeiemnek ; 
„ azok pedig békefségben vannak. 4. Es 
,, ha az emberek-elött kínokat fzenvedtek- 
„ az ö reménségek halhatatlansággal lel- 
„ lyes. — — ( A’ gonoízok az ítéletkor 
„ mondani fogják magokban) c. 5. a v. 3. 
„ bánkódván, és a’ lélek fzorongatáfa mi* 
„ att foháfzkodván : Ezek azok a’ kiket 
„ valaha tsúfnak tartottunk, és fzidalom 
„ hafonlatolságának. 4. Mi balgatatok, 
„ az Ö életeket bolondságnak álíttyuk va- 
„ la, és az ö végeket tifztelet-nélkül: 5. 
„ Imé mint fzámláltattattak az Ifién fiai- 
„ közzé, és a’ fzentek-között az Ö forfok. 
„ 6. Azért tévelyedtünk-el az igafság utá- 
„ tói, és az igafság világofsága nem fén-
„ lett nékünk.----------14. Efféléket mon-
„ dottak pokolban azok, a’ kik vétkez

tek. -------Az igazak pedig örökké é|-
N 4
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„ nek, és az Urnái az ö jutalmok ; és az 
„ 6 gondolattyok a’ Felségesnél. 17. Az 
„ okáért az ékefségnek orfzágát véfzik , 
„ és a’ fzépségnek koronáját az Ur ke- 
„ zéböl.

A’ Böltsefség' könyve , noha némel- 
lyek azt ’s egy ideig a’ Sz. íráshoz nem 
ízámlálták, ’s a’ Görögök közönségeden; 
a’ Deákok pedig tsak Geláfius Pápa ide
jéig tartották Salamon könyvének lenni; 
mindazáltal valóságos réfze a’ Sz. írásnak. 
Mert annak ismérték lenni jobbára az A’ 
Sz. Egyháznak régi Taníttóji, ’s annak 
hirdeti lenni a’ Tridenti Sz. Gyűlés. ( Con- 
cil. Carthag. III. Concil. Tolet. II. Goncil. 
Sardic. Clemens Alexandria. L. 4. 5, 6. 
Strom. Iren Origen. Athanas. Ephrem. 
Bafil. Epiphan. Nazianzen. Nyfsen. Theo- 
phiíus Aléxandrin. Chryfoítom. Tertullian. 
Hilarius. LuciferCalaritanus. Ambros. Op- 
tat. Cyprian. Cyrill. Alex. Petrus Chryfof, 
Auguítin. Carsiodor. &c. apud Bonfrer. 
Sect V. p. 5*) Hogy annak írója, ha Pto- 
leméus Fila^deifus idejében élt-is ; noha 
fokkal felyeb’ lehet vezetni az írás’ idejét; 
a’ hitnek fém egyéb’ , fém említett ágaza
tit nem költsönözte az idegen, vagy po
gány taníttásból; az onnét látni-való .- mert 
a’ pogányokat, a’ bálványokat, azUrné- 
pe öldözöjit, a’ bűnösöket igen, és hofz- 
fzafsan dorgállya, feddi, jóra öfztönözi. 
Mindenütt az elébbi Sz. írásnak, a’ Tör-
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vénynek, az Ifién Lelke’ Tanítvánnyának 
mu tatty a magát lenni.

Sót hogy a’ Poganyok közt Pláto et
től a’ Sz. írótól, valamit tanúit, azzal bi- 
zonyíttya Nátális Sándor, hogy, a1 mit 
Bóltsefség Könyve 2-dik réízében mond , 
azt ki-irta Pláto egyik Könyvében belőle.

NATAL. ALEX. Difiért. X. IV. aeta- 
„ tis 5. 3. Illud SAPIENTIAL 2. 12. Cir- 
„ cumveniamus ergo jußum, v. 19. Con- 
,, tumelia & tormento interrogemus eum, v. 
„ 20. JYlorte turpifsima condemnemus eum. 
., — — Sic reddidit Plato L. 2. de Repu- 
„ blica. — Jufio illi, qui íic animo. com- 
„ paratus érit, injicientur vincula, oculi 
„ eruentur* Idem pofiremo omnia haec 
„ perpeíTos, agetur in crucem. — Refert 
„ ifia Clemens Alexandrinus Libr. 5. 
„ Stromat. “

Elég az , hogy az új Tefiamentomi 
Sz. írás egynehányfzor véfzen bizonysá
gát a’ Böltsefség’ Könyvéből. Meg-jöven- 
dölte ezen Sz. Könyv, mi tsufságokat fog- 
fzenvedni Krifztus. SAP. 2. 13. Promittit 
fe fcientiam Dei habere, & Filium Dei fe no
minal. v. 18- Si enim eß verus filius D ei, Sli

fe ipiet ilium, & liberabit de manibus control- 
riorum. — — MATTH. 27. 41. Similiter 
& principes Sacerdotum illudentes cum Seri- 
bis & Senioribus dicebant'. 41. Alios Salvos 
fecit: Seipfum non poteß Salvum facere: Si 
Rex I  fra el e/?, defeendat nunc de cruce, & 
credimus ei. 43, Conßdit in Deo : liberet nunc ,



ß  vidt turn: D ix it enim: quia Filius D ei fumt 
Többet talál e’ felit, a’ki igaz fzivvel ol- 
vafsa mind az említett Sz. K önyvet, mind 
az iij Tefiamentomot.

O ! mi felségeinek benne a’ nem te- „ 
remtett Böltsefségnek ditséreti : az örök 
életről, boldogságról a’ taníttáíi! ó mi mél- 
tóságos minden oktatáfa és intéfe ! Olly 
Meíter. tudniillik ez az író , a’ kiben ki- 
tettfzik, bogy a’ Szent Leiektől tanúit. 
Mondhatná valaki: h o g y  világi képpen-is 
ékes az Iráfa. Tettfzett tudniillik az Is
tennek ezen íróban a’ ditséretes ékefsen 
fzolláít fel-fzentelni : hogy a’ Mennyei 
Böltsefséget minden emberek, ’s idők Íz
léséhez alkalmaztafsa. „ Duhamel Prolo- 
„ go in L* Sapientiae: Deo viliim eít hunc 
„ ítylum ( eloquentiam, erudit^m Sapien- 
„ tiam ) divinis oraculis confecrare, ut 
„ caeleítem Sapientiam omnium hominum 
„ & temporum Seníibus & guítui accomo1 
„ daret. “

Mennyünk elménkéi fellyeb’ Salamon 
idejére. Kinek noha életének némelly ré- 
fze rofz’ volt, Könyvei, mellyek a’ Szent 
írásban foglaltatnak, fzentségefek; és ar- 
ra-is oktatnak, mit kell nem a’ gonofzok, 
és pajkoíbk’ káromkodáfa — fzerént, ha
nem az Ur népének hite, és az ö valláfa 
fzerént a’ léíekről, ’s Ítéletről hinni , és 
vallani. A ’ Lélek az Iítenhez vifzfza — 
tér, a’ ki azt adta. Az Iíten , holta — 
után, meg-itéli az embert. ECCLESIA-
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STXS e. í i .  V. 9. Scito quod pro omnibus 
his adducet te Dens in judicium. C. 12. 5. 
ibit homo in domum ceternitatis face. 7. Jbt 
revertatur pulvis in teiram flam  unde er a t , 
& Spiritus redeat ad Deum , qui dedit ilium. 
*3. D$um time, & mandata ejus obferva: 
hoc eß enim omnis homo: K t cuncia quce 

fiiunt, adducet Deus in judicium pro omni er- 
rato , ßve bonum, five malum lilud fit.

A’ Zsoltárokról , Azoknak kéízétto- 
jökröl, értelmekről, egéfz Könyvet írtam: 
azokban az Örök élet és ditsofség: az Hit, 
Reménység, Szeretet, Krifztus, fzüntelen 
predikáltatik ; azzal a’ Szent Lélekkel- 
együtt, kinek taníttásából ezek, ’s a’ töb
bi mondattak, írattak, hirdettettek.

Dávid Próféta, Király, mikor kisded 
Fiának holta-után így fzóllvala: Királyok 
2-dik K-ben, 12-dik réfzében, 23-dik ver
sében: „ én megyek inkább hozzája: ö pe- 
„ dig nem jő vifzfza hozzám;“ mit mon
dott egyebet, hanem a’ mit az Úr népe 
hitt, hogy él a’ meg-holtak lelke.

Mi-gyönyörű, mi hathatós, nyilván
való bizonyíttáfai az Örök élet’reménysé- 
gének , az lilén fzine’ akkori látásából ere
dendő, ’s azzal öízve-kaptsolódó Izere- 
tetnek , boldogságnak, a’ Z’oltároknak 
ama' mondán: PSAL. 38. „ Merő hiúság, 
,, minden élő ember. — mint az árnyék 
„ el-múlik az ember: — Kintseket gyűjt: 
„ és nem tudgya kinek gyűjti azokat, v.

14.-7-(Meg-halok? el-megyek; itt ezen

Sog
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„ világi élök-között nem léízek. Mint az 
„ árnyék el-múlik az ember. „ Mind ezek
re nézve mi hát az ember reménysége tzél- 
lya? mire várakozzam? hallyuk a’ Prófé
ta feleletét. PSAL. 38* v. 8. „ És moft 
,, mitsoda az én várokodáfom ? nem az 
„ Ur-e? és az én mi voltom nálad vagyon. 
,, v. 6. Fcce menfurabiles pofuißi dies meos: 
& fabßantia 'mea tamquam nihilum ante te. 
Verum, tarnen univ erf a vanitas, omnis homo 

vivens. 7. Verumtarnen in imagine pertranfit
homo : fed & frußra conturbatur. Thefau- 
rizat: & ignorat cni congregabit ea 8- E T
N U N C  Q U i E E S T  E X P E C T A T I O  M E A ?  

K Ö N N E  D O M I N U S  ?  E T  S U B S T A N 

T I A  M E A  A P U D  T E  E S T .

A* 33-dik Zsoltárban, a’ Te gondvife- 
léfedUram, úgymond a’ Próféta : mindaz 
emberekre , mind a’ barmokra terjed, de 
nem egyenlő az iidvőfségek: Az embe
rek fiai pedig, a’ te fzárnyaid árnyékában 
bíznak. Te őket az örök életben örök 
világofsággal , a’ te gyönyörűségednek 
özönnyével fogod boldogíttani. Mert ná
lad az élet’ kút forráfa. Betses az Ifién 
fzine-előtt az ő Szentéinek halála. PSAL. 
35. 8. 9' 10. Quemadmodum multipiicaßi mi- 
fericordiam tuam Deus. Filii autem komi- 
num, in tegmine alarum tuarum Sperabunt. 
Inebriahuntur ab ubertate Domus tuce : & tor- 
rente voluntatis tuce potabis eos. Quoniam 
apud te eß fons vitte: & in lumine tuo vide~ 
bimus lumen. Adde Ps* 115. v. 15- Pre~



•éiofa in confpectu Domini mors Sanctorum 
ejus.

Örök életet , boldogságát , jutalmat 
igér az Ifién a’ jóknak az első Zsoltárban- 
i s ; örök büntetőit a’ gonofzoknak , a’ kik 
az ö gonofságokban ki-múlnak. A’ gono- 
fzok , úgymond : fel nem támadnak az 
igazak-közé-való állásra ; az áihatatos 
jóságu igazaknak pedig minden tselekede- 
tek meg-fzerentsésíttetnek. #s. 1. v. 3. 
omnia qucecumque facict profperabuntur, Ez 
ugyan bé nem tellyefedik e’ világban. 
Mert a’ mint JEREMIÁS, 12. réíizében, 
első versében mondja : ,, Igaz vagy te
>, ugyan , Uram , ha veled vetekedem : 
„ mindazáltal igazat fzóllok néked : Mi- 
„ ért fzerentsésíttetik az ifientelen úta : jól 
„ vannak minnyájan , a’ kik vétkeznek, 
„ és hamiísan tselekefznek ? “ Minthogy 
tehát itten illy dolgok vagyon a’ gono
fzoknak , a’ jók pedig, kiknek minden 
tselekedetekre fzerentse, boldogság igér- 
tetik; beatus vir — profperabuntur : Ifién 
ígéreteként ; kell holtunk - után bol
dogságnak lenni, mellyben a’ lélek örök
ké meg-maradjon, az .Iftenben-lévő gyö
nyörűségnek árjával, özönnyével itattas- 
sék, és fzint annak, kinél az életnek kút
feje és forráfa vagyon, világánál, és vi
lágában világát fzemléllyen.

Éppen ide illik Sz. Ágoston Püfpök- 
nek egyik gyönyörű hathatós mondáfa. 
Irt Pfalmum 120. p. 1427. Sokan, a’ kik

o í ^ ^ o  2 0 5
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föl-meg-öregednek e’ 
a’ kik engedelmefek

átkozzák attyokat, 
dön ; fokán pedig, 
fzülöjikhez, hamar el-mennek az Úrhoz. 
Bé-teilyefedik-e tehát, e’ jelen-való életre 
nézve, az Urnák az az Ígérete: ., hogy 
hofzfzu életű légy e’ földön ? De a’ hofzjzu 
tudniilik amaz örökké - valóság helyébe 
tétetett. ,, Multi maledicentes parentibus 
„ fenefcunt in hac terra, multi autem ob* 
,, fequentes parentibus, cito euntad domi- 
,, num. Numquid ergo impletur, ut lon- 
„ geevus fit, fecundum hanc vitám? Séd 
„ longaevum, pro seternitate illa pofitum 
„ eft. 46

A’ 49-dik Zsoltár elofzör a’ Krifztus- 
nak a’ váltságra, prédikállásra, minden 
nemzeteknek az Evangeliom világához- 
való el-jövetelét adja-elé. PSAL. 49. v. i. 
,, Az Ifiének Iftene az Ur fzólla: és fzól- 
,, lítá a’ földet. 2. Nap - kelettől-fogva 
„ nap-nyugatig : Sionból vagyon az Ö 
,, fzépségének ékefsége. 44 Ezek-után a* 
ditsöfségben az itéletre-való ’s máfodik el
jövetele tétetik-elönkbe. v. 3 Az Ur nyil
ván el-jő: a’ mi Ifienünk és nem halgat. 
Tűz gyulád az ö fzine-előtt: és környűle 
febes fzélvéfz. 4. Elő-fzóllíttya az eget 
onnan-felyül, és a’ földet az ő népét meg
ítélni. — 6. És az égek hirdetik az ö igas- 
ságát: mert az Ifién a’ biró. 3. D eus ma~ 
nifeße ven ie t: D eus no f t  er &  non ß le b it. — 
4. ß d vocab it ccelum defurfum , &  terram di- 
fcernere populum fuum . —« 6. Eit annuncia-
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bunt ceeli jußitiam ejus : quoniam Deus jii* 
dex eß. ói* ZSOLT. 13. v. „Es tiéd Uram 
„ az irgalmafság : mert te meg-fizetfz ki- 
„ nek-kinek az Ö tselekedeti-fzerént.

Azokról, a1 kik Ifíenefsen meg - hal
tak , Mojfes’ Sz. Könyvei azt hirdetik, 
hogy az attyokhoz, elejíkhez éltai-men- 
te k ; ’s nem tsak hogy meg-haltak, nem 
tsak hogy el-temettettek, hanem attyok
hoz és eiébbi népeikhez tétettek, appoßtus 

«. Melly hozzájok tétetésnek , menésnek, 
gyűlésnek annjdízori emlékezete , a’ ha
láltól temetéstöi-való külömböztetéfe nem 
pufzta üres phrafis, vagy ékesgető Synony- 
mia : mert külöm-féle ízókkal tétetik-ki; 
ibis ad patres tuos. El-menendefz az atyá
idhoz. hozzíi-gyülekezett a’ népéhez : con- 
gregatur, hozzá tétetett, appoßtus. Továb
bá: a“* népéhez, eiejekhez, ősökhöz téte- 
tetteknek mondottak a5 kik ilteneísenmeg
haltak; meg-voltak tehát azok, a’ kikhez- 
tétettek. — Urunk-is így tanítta: Az Ur 
magát Abrahám , Isák , Jákob, Ifienének 
mondá: élnek tehát: mert nem lítene az 
el-veízetteknek. Imé a’ Sz. írás igéji. GE- 
GES. 25. a v. 7. Fuernnt auiem dies vitce 
Abrahct, centum feptuaginta quinque an ni. 8- 
D t deßciens ElORTU US ESI' in Senectute 
bona , provectceaue cetatis , & plenus dierum : 
COJSGRE G ATUSQ L E E S T  ad populum 

fuum. 9. E t SEJ ELIERUJVT EUJV1. &c. 
GEKES. 49. v. 29. „ Jacob prsecepit di- 
Cens: “ Ego eongregor ad populum meum:

a o f
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fepelite me. — v. 31. Collegit pedes fuos ja* 
per lectulum, <Ŝ obiit: appojitusque eß ad 
popuLum j ’uum. c. 30. v. 13. „In  terra Cha- 
naan, SepeUerunt eum in Spelunca dupLici. 
N Ü MER OR. 20. v. 24. Gergat... Aaron ad- 
popitios fuos: V. 26. Aaron coüigetur, &mo- 
rietar ibi.

Egy Szóval. Eleveníttő, ’s fziintelen 
meg-maradandó lelket erefztett ’s adott az 
Isten az emberbe , kit, arra nézve, holott 
tulajdon képére, ’s haíbnlatofságára terem
tett , halhatatlan lélekkel meg-áldott. GE
NES. 2. 7; Formavit igitur Dominus Deus 
hominem de Limo terrce, & infpiravit in fa- 
ciern ejus SpiracuLum vitae. Duham. hic. 
„ Sic paucis verbis fcriptura nos doeet, 
„ quod Philofophorum adeo exercuit iri- 
„ genia , immortalitatem fcilicet anima- 
„ rum; & quantum homo ceteris praeftet, 
„ annimantibus infinuat, quod divino fpi- 
„ raculo animetur; hoc fpiraculum cum 
„ fpirituale fit, idem eftincorruptum. “ GE
NES. 1. v. 26. F t ait (Deus) faciamus ho
minem ad imaginem & fimilitudinem noßram. 
— v. 27. F t creavit Deus hominem ad ima- 
ginem fuam.

HARMADIK



H A R M A D IK  R É SZ .

jN c/w kellett, az Ur népének a vallásra nézve 
idegen Meßer. Az idegenyek, pogány ok 
a’ aSz. Könyvekből lopogattak.

Q- t __d ^09

Hitre fzeretetre , reménységre , Áldo
zatra, és egyéb’ akár mire nézve, a’ mi
ben a’ vallás áll, nem kellett annak a’ 
népnek, mellyet az új Tzelfzus oltsáll, 
idegen Meíter, Egyiptufi, Görög, vagy 
más a’ féle taníttó. Mert, hogy a’ régi 
hagyományokról ne fzóllyak: elegendők 
Voltak a’ fzájból, Könyvből eredő oktatá
sára az Atyáikon - kévül a’ Próféta és más 
nevű oktatóji, azoknak prédikálláfi, Éne- 
ki, Iinádsági, öfztönözéfi, írási. Láttunk 
erre egynagy példát az elébbeni réfzben.

Sót ellenben az hajdani történetekre, 
a’ vallásnak fok tzikkelyire nézve, az ide
genek , és pogányok , tanitványi voltak 
az Ur Népénél lévő Sz. Könyveknek , és 
Személlyeknek.

Az Urnák különös rendű népe Abra
ham, Isák, Jákob idejétöl-fogva a’ Zsidó
ság volt. Melly nép , Juda, Israel, He
ber, Zsidó, Sálemi, Jerusálemi, ’s más 
neveken-is ismértetett. Ezeknek az ö nyel
vek, a’ mellyeken a’ Sz.-Könyvök jobbá
ra irattatott, Zsidó, azaz: Fenitziai, vagy 
Chananéai, vagy Hebrai nyelv volt. Ézt 
méltó éfzre-venni.
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Az idegenek a’ Sz. Könyvekből, ’s 
Azoknak hirdetöjitől fokát fzedegettek: ha 
meg-vannak annak a’ nyelvnek hulladék 
fok fzavai egy azon értelemben a’ gyökér
re nézve az idegeneknél. Ha meg van- 
nak-é pedig , bővebben fogjuk érteni ab
ból j ha a’Zsidó nyelv a’ Fenitziaival egye
ző volt. Láfsuk.

Akárhol ütty ük-fel a’ Sz. Iráít, az Is
tenhez édesítt, és kaptsol bennünket. Akár 
m elíy új vagy ó Tzelfzus , írva , vagy 
fzóllva; maga, vagy tanítványi-által ho
rogét előttünk * mintégy vadabbá téfzi fzi- 
vünket, leg-aláb’ el-állíttya azt a’ kívána
tos jótól. Ez egy. Más az, hogy az illyen 
vadíttó Tzelfzufok egykét mondáfsal-is 
kárt akarnak tenni; ’s tefznek-is; ha nints 
a’ ki bátran, értelméfsen meg - tzáfollya 
őket. Mert igen artzátlanak; pirongatók, 
gyülolködök; azt pedig éppen nem akar- 
ják, hogy a’ rövéd hazugság, melly azon
nal gyalázattá válik , egykevesé liofzfzasb 
bizonysággal veretefsék vifzfza; hogy ez 
amannál hathatósbá ’s értelmefsebbé vál- 
lyék. Akár akarják, akár nem, láfsunk 
a’ dologhoz.

Tanultak-é, ’s miket tanultak a’ FE- 
JNÍTZIA-BÉLIEK az Egyiptusiaktól, hofz- 
fzáfan meg-irám , írván az Egyiptziufok- 
ról a’ RÉGI JELES ÉPÜLETEK’ alkal- 
matoíságával ( az 5-dik K-nek 2-dik réfzé- 
ben) A’ Görögök elejintén fokát, sőt még 
a' betüket-is a’Éenitziufoktól tanúiák. Tud-
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hiillik a’ Phoenic, (Pun, Pen, Fenitzi, 
Fenitziai) nép igen nevezetes ditsofségü 
a’ betűkhöz, tsillagokhoz, hajózás, hada
kozás’ meíterségéhez tartozandó tudomá
nyokra nézve úgymond PLINÍUS : Hiít. 
nat. L. 5. c. 12. p. 72. Ipfa geus Phoenician 
in gloria magna literarum inventionis , & Sy- 
derűm, navaliumque, ac bellicarum artium. 
’S Azt meg-lehet engedni Pliniusnak, an
nyira nézve, a’ mennyire az ősi Görögök 
fokát tanultak a’ Siriai, Khánáni néppel 
határos, vagy keveredett Fenitziai nép
től. Mert meg-vallya az említett K-ben 
(H iß. nat. Lr. 5. c. 12. p. 71. Piinius: hogy 
Siria magában foglallya Paleefztínát, Ju- 
déat avagy a’ Zsidóságat, Fenítziát, As- 
siriát ’s a’ többit. Syria — quondam ter- 
rarum maxima , & pluribus dißincta nomini- 
bus. JVamque Paleßina vocabatur qua con- 
tingit Arabas; & Judcea, & Coele, dein
PHOENICK. — Damafcena — Babylonia. 
— Mefopotamia. — Adiabene, AJJyria nate 
dicta. — Antiochia. — Qui fubtilius divi- 
dunt, circumfundi Syria PH OENICEN vo- 
lunt, & ejfe or am maritimam SYRIAE, cu
jus PARS Jit Idumaea , & Judcea, deinde 
Phoenice, deinde Syria. A’ mi a’ Fenitziu- 
foktól ( vagy a’ fzomfzéd, ’s említett nevű 
valamelyik vármegyéből ) a’ Görögökhöz 
költözött betűket, ’s töb’ a’ felit illeti, mi
dőn Jíddmus ( Dip Kedem, oriens ) midőn 
a’ Kádm nevű ember Görög Orfzágba ér
kezett az A lef, Bet, Gimeí ’s töb7 a’ féle
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Zsidó nevű betűkkel, azért nevezte a i 
első betűt álfának Alefnek: mert a’ Feni- 
tzia béliek az ökröt Alfának nevezik, 
PLUTARCH. Sympos. Alpha omnibus prce- 
pofuiffe, quia Phoenices bovem Jic vocant. 
Tátzitus meg-valiya, hogy a’ betűket sl 
Görögök a’Fenitziufoktól vötték. TACIT. 
Annál. L. n .  C. 14. p. 193. ( Perhibent-*- 
Phaenicas literas ). quia mari prcepoLlebant,
intulijfe Grcecice, gloriamque adeptos, tarn- 
quam rep er er int , quce acceperant. Azt ki 
bizonyítthattya-meg , hogy a’ Fenitziufok 
íalálák-fel a’ betűket; a' mint azokon a’ 
Fenitzia bélieken, a’ Zsidóknak melléjek 
költözéfek-után -* való Fenitziufok értet
nek.

De hogy azok a’ Siria-béliek, kiknek 
elejek Khananéa - bélieknek mondattak , 
’s kik N oé, ’s Mefraim-után az Egyiytu- 
íiakat-is tanítgaták , az utóbbi nevezet-fze- 
réntZsidók voltak, éfzre lehet venni azok
ból , a’ miket itten fel-fogok jedzeni, DA
NIEL HUETIUS Prop. 4. pag. 293* *«rl 
cl — — Sunt verő, qui Syros Liter as primos 
reperijje dicant. Syri fane hi fuerint He~ 
brcei, qui Judoé am, Phoenices vicinam (<yg/- 
Tovx cpoiviHvg ) colunt.

Midőn a’ Régiek a’ Fenitziai tudo
mányról , ’s a’ Vetek vagy határos, vagy 
uralkodó nyelvekről, ’s betűkről befzélle- 
n ek , a’ Zsidó, avagy a’ Heber, Hebrai 
nyelvet , ’s egyéb’ ahoz tartozandót kell 
érteni, IjSAIÁS Prófétának 49-dik réfzé-
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ben, 18-dik versében a’ Zsidó vagy Heb-, 
rai nyelv azon Khánánéai nyelvnek — mon
datik lenni, melly a1 Fenitziabéliek (Fi- 
lifztéufok , AÍTziriufok) nyelve volt. A* 
betűk , úgymond ismét Plinius : minden
kor AíTziria-béliek voltak. (Azokból ere
deti a’ Görög és Romai) PL1N. L. 7. c. 
564 Literas Semper arbitror Aflyrias fuif- 
fe. Méltó pedjg tudni , hogy az Aífiriai 
nyelv Heber, Hebrai, avagy Zsidó nyelv 
volt; vagy ahoz igen háfonlított. Duha
mel Prolegornen. Script. S. Diliért. 2. c. 1. 
S. 5. p. XXIV. & XXV. Legendi, & fcri- 
bendi artes ab Afíyris , aut Phoenicibus 
deducunt auctores exteri. Phoenicia lin
óvá ipfifsima efi Hebrcea. — Nec dubium
eß , quin Chanancea, aut Phoenicia (lingva) 
eadem ß t  cum Hebraica.

Majd minden, még a’ Khaldéa-béli 
nyelvben-is fel-találtatnak fok fzóknak He
brai , avagy Zsidó eredetek, gyökerek, 
forráfok. A’ Zsidó nyelvnek nagy réfze 
ki-vefzett; mert, úgy tettízik, nem tsak 
azon fzókból állott a’ Zsidó nyelv, mel- 
lyek az ó Tefiamentomi Sz. írásban meg
vannak. Hanem még-is fzint’ ezen Sz. 
Irásbéli fzókban meg-vannak egyeb’ nap
keleti nyelveknek gyökér — fzerént —- 
való eredeti. A’ Kháldéai, Siriai, Egyip- 
tzia i, Arábiái nyelvek, a’Zsidó nyelvnek 
dialectufTai, avagy fzó-ejtés-módjai: úgy, 
hogy ezen említett népek nyelvei, iráfí, 
fzózati, a’ Zsidónak, úgymint gyökéré-.
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nek, és Kútfejének növevénnyei, folyadék 
ki. DUHAM. 1. citato. „ Chaldaica, Sy- 
,, riaca , iEgyptiaca, Arabica , totidem 
3, funt quafi dialecti Hebraicae. “ Ha egyik 
a’ féle nemzet a’ máfikat nem értette , arra 
azombán vigyázni kell , hogy noha az 
olafz, oláh, ’s töb’ a’ féle nyelv a’ deák 
nyelvnek folyadéka, még fém érti ar deák 
azonnal amazokat tanúlás-nélkűl.

Az egyiigyüből tsináltatik az, a’ mi 
többetskéből, ’s mintha mondanám , ré- 
ízekbol vagyon öfzve-fzerkeztetve. „ (E  
fimplici, compofitum.) Az Hebrai ,, =  
Zsidó nyelv leg-együgyüeb*; ’s a’ Napke
leti nyelvek olly atyafiságofok, olly ha- 
fonlók egymáshoz, hogy egy azon ere- 
detre mutafsanak; melly más nem lehet 
a’ Zsidó eredeten— kéviil: mivelhogy az 
leg-együgyüeb’, és jobbára minden fzó- 
zattyai olly gyöker-fzók , a’ mellyekre 
egyéb nyelveknek; főképpen a’ Napkele
ti nyelveknek fzózati fel-olvafztatnak. *) 
Szint a’ felit lehetmondani a’ Görög, Deák, 
Gállus, Celta, Dán fok fzókról. (U t fufe 
probat Thomafsinus in Praefatione Glofsa- 
r ii, úti & Abbas Pezronius L. de antiqui- 
tate, & origine lingvae Celticae.)

Ezekből, ’s töb’ a’ féle éfzre-vételek- 
böl azt vezethetni k i: hogy a’ Hebrai =

£Í4

*) Méltó éfzre-venni: hogy minden Zsidófzó- 
gyökér jobbára h á r o m  betűből áll.



£sidó nyelv leg-elsö. Melíy nyelv nem 
Hébertől vette, úgy tettfzik a’ Tudófok
nak, az o nevezetét; hanem az Hebréu- 

foktól, kiknek az közönséges anyai nyel
vek volt. A ’ Khánáni néptől, melly ak- 
kor-is Zsidóul befzéliett, ezen Hebréus Jö
vevények azért neveztettek Hebrai embe
reknek: mert Eufrátes vizén-túl laktak az
előtt, és onnét jöttek közikbe. Heber, az 
az, túl. Hebréus, Hebrai, =  túlföldi.

Nem hafonlítt az igazhoz az, a’ mit 
Grótzius vél, mintha Mójfes a’ Sz. írásban 
a’ Khdldeai nevezeteknek ( Adómnak , Kár 
innak ’s egyebeknek) helyekbe Zsidó ne
vezeteket helyheztetett volna; ’s mintha 
eléb’valók volnának a’ Kháldéai, hogy 
fém a’ Hebrai =  Zsidó fzók. Mert ezt az 
állíttáft meg nem mutathattya valamelly 
erösíttéfsel, ’s azon fzókat; az emberek
nek, helységeknek a’ neveket még a’ Gö
rögök, ’s a’ Látínufok-is meg-tartották. 
Minden nyelv vett fzózatokat , még a’ 
Kháldéai nyelv-is a’ Zsidótól, a" Zsidó 
fenkitöl fern, a’ mint a’ Sz. írásban va
gyon. Igaz , hogy nem kellfzinte, törőd
ni azzal, úgymond az említett Duhamel: 
pag. X X III; ha a’ Kháldéai eléb’ való-is 
a’ Hebrainál : minthogy majd tsak nem 
egy azon nyelv mind a’ kettő. De azon 
meg-ditsért nagy tudományu Sz. írás Fej- 
tőnek valóbnak látfzik az , hogy a’ Zsidó 
nyelv mindeneknek eredetes forráfa; és 
hogy tifztán meg-őríztetett a’ Sz. írásban t
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mert az hajdanyi első nevek, úgymint i 
Adám , Héva, Cain, Seth , Henoch , Noe., 
Phaleg, Aábel, és más fzámtalan nevek, 
Zsidó, és nem Kháldéai eredetűek.

Sz. ÁGOSTON az Ur városáról irt 
16-dik K-ben , 12-dik réfzében azt Írja: 
hogy a’ Zsidó nyelv, a“* nyelvek’ öfzve- 
vefzéfek-elott közös volt minden ember- 
rel, és hogy Heber, Phaleg, ’s Abrahám 
famíliájában tellyefen, ’s épen meg-mara- 
dott. Azt azzal bizonyíttya , mert kü- 
lömbféle nemzetek nevei, az eí-fzélledés- 
11 tán , minekutánna már a1 földet el-Iepték, 
fzint azon nevek, mellyek a’ Sz. írásban 
fel-jegyeztettek. THEODORÉTUS , a’
Genefis , avagy a’ Teremtés Könyvéhez 
irt 60-dik kérdésében, azt mondja felelve: 
hogy magok a'nevek meg-mutattyák , hogy 
Jeg-régieb’ a’ Sirai, avagy a’ Zsidó nyelv 
(egybe keveri mind a’ kettőt) holott A- 
dám, Káin, Abel, Noe, tulajdon fzavai 
a’ Siriai, avagy a’ Zsidó nyelvnek. Mind 
a’ két eme’ nyelv ollj^an, hogy egyik a’ 
maiiknak fzóejtésü módja, dialectufsa lé
gyen; az , idővel efett változáfok-miatt, 
a’ mint a’ Frantzia, Olafz, Spanyol nyel
vekben láthatni, mellyek a’ Romai nyelv
nek mint a’ féle fzóejtéíi, és érfolyadéki. 
Sz. HIERÓNIMUS fokfzor mondja, hogy 
egyéb" nyelvek a’ Zsidóval annyira pen
gők, hogy jobbára abból eredtek. Ez a’ 
deák fzó , úgymond: tudniillik NUGJEZr«- 
dófzó S. HIERONYMUS in C.3. SOPHO-



KI AE. Id quod diximus, HUG A S , fcia- 
mus in Hebrceo ipfum Latinum ejfe Sermonem , 
NUGAl, & propterea a nobis , ut in Hebrceo 
erat, poßtum ; ut fcire pofsimus, lingvam He- 
Hebraicäm omnium /.ingvarum eßfe matricem.

Már meg-irám, hogy a’ Görög betűk
nek a’ nevek Zsidó. De még fok meíter- 
ségek’ neveik-is Zsidók. A’ Mufikának 
első Meliere JubaL GENES. 4. 21. Abból 
eredett a’ Jubilo, Jubilatio. A’ muíika — 
fzerfzámak : Cithara, Cistra, Sambuca azon 
Zsidó eredetűek. A’ mértékek Zsidó ne
vei Görögre, Deákra, Galliaira, sőt Ma
gyarral s fordultak.

n:p =  Kané =  Canna.
— chebel. Gall. Cable. Funis. 

Kötél.
nDD == Pafach. tranfire. Deákul , Paf- 

fus. Gail. pas. MAGY. által-menni 
lépni.

pn =  Hin. Grcec. & Lat. Hemina.
jíS =  Log. menfurae genus. Abból

Lage na.
A3 =  Báth. Bathus. Menfura liqui-
* dorum.

=  Kád. =  hydria, amphora ? DU
HAMEL hic pag. 24. Mitto Syderum , 
& deoruin nomina , apud ethnicos, quae 
ex Hebraeo ducuntur. Sic Bélám, Belenus, 
Abellio , Belus. ab Hebrseo Baal m  
(ven it) Luna, quae in Scripturis Astarte, 
vei Aßarot, ab fíipy =  Afat, candefcere. 
(Addo: exhis,a/ira. (Acídam: ex Selana,
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Selene, Luna) — — Urbés & Regiones a 
nunquam Hebraeis fubditce, nomina habuei 
runt Hebraica. Tsur, Seu Tyrus, Tsidó, 
Sido.

De az illyen neveknek a’ Zsidóból- 
való ki-vezettetéfek hofzfzasb’ munkát, és 
helyet érdemeli. Láttam . mólt harmintz 
egynéhány efztendeje, derék egy könyv
házban, a’ Grévius, Gronóvius fok leve
les fzakafzu Könyveiken-kévül, nyoltzad 
rétii jó egy potrohos könyvet (a ’ kéfzít- 
töjének neve nem jut efzembe) mellyben 
fok Deák, és Görög fzóknak Zsidó ere
detek elé-tétetik; emlékezem mind azál
tal Tzerberusnak ott mutattatott Zsidó ere
detű Kútfejéről; melly fzó a’ keleb-keretz, 
a’ földi Kutya nevéről vezettetik-ki. Se 
az, fe más a’ féle kivánatos Könyv mos
tanság nintsen a’ kezem-alatt. Mindazál- 
tal a’ melly Magyar ’s egyéb’ nemzető 
Zsidó fzókat öfzve-hafonlítottam, ’s egyez
tettem, eié-adom ezen alkalmatofsággal, 
gondolván, hogy ezekhez máfok még töb
bet fűzhetnek.
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MAGYAR, ÉS EGYÉB’ EGY
NÉHÁNY

Orfzági fzók , mellyek a Zsidó nyel
vű fzókkal határ of ok , egyezők.
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A’ Magyar nyelvben az ö , íly 
f  , minden ízó rendű, minden na
pi, majd minden fzózat elejü. Ezek 
igen egygyeznek a’ Zsidó ri
ll , betű erejével, mellyet a’ Gö
rög hq — hős, és 0 == ÄO, fzó — 
elövel példáz.

A’ Magyar, ban, , igen
hafonló a’ Zsidó £úr«-nal, fo«-nel. 
Tsak az hogy a’ Magyarnál ez , 
fzó*vég : ben, a’ Zsidónál fzó — 
elő. Példának okáért, a’ mit a’ 
Magyar így mond : kezdet — 
BEN, a’ Zsidó így mondaná: BEN
— kezdet. Refchit Zsidó fzó — 
kezdet. Be — refchit — kezdet
— ben.

Nézegefsük-meg magokat a fzó-
kát♦

“lön =  chefed, olvashatod: 
Efzed. Az annyit tefz, mint kegye
lem. Hafonló a’ Magyarban hoz
zá: efed-ezem, kegyelmet kérek.

ZSIDÓ
SZÓK.

éledez
ni.
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n r w  TytP Szair, Szeira, pi- 
lofus, pilofa. Szórós. Meg-vagyon 

. a'Jzőr hafonlatofsága mind a’ Zsi
dó , mind a’ Magyar fzóban.

. Jain =? oivog =  vinum , bor.
“in =  Ed* Köd, vapor, abyf- 

fus. &c.
Aphar a’ por. ^  detraxit zz; 

ragál, — rágalmazott..
ökör - bős. bakar.

/VÖV Amit =  amicus, focius. 
Társ felebarát.

— echad. olvashatni. 
achd, echd. unus. edj — eggy.

A — fch betűt X  hangzás- 
fal-is olvashatni, tpi# fchefch — xex. 
Deákul fex. Zsidóul Schefch; fzint- 
úgy németül =  hat.

yiUÍ Scheba =  Septem, hét. 
A’ Schb , meg-vagyon a’ deákban, 
és németben.

ef er — decem. Tiz. Ma
gyarul ezer, a’ deáknál — mille.

jrfly atiqu♦ deák. antiquus — ó 
=  régi.

, =  Semel. Simulac rum.
Similitude.

mo = fn e :  rubus. Sinai mons- 
dictus ob rubeta, bokor, hafonló 
a’ ízén a.

=  fehapar , fzép volt. 
fipra jzépség fparpara C hald=  haj
nal; ’s talán hajnali tsillag^ meliy

fzör

' vin
köd

rágal
máz
por

ökör
amic-u:i

eddj

fex,

feptem.

ezer,
antiqu-

us.
ßmil-\s

fzéna.
fzép.

%
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ä Hefper - ufsal -avagy az efivélk 
vei egy’. A’ Zsidó fokfzor h = n  
betűt vet a’ fzó elejbe. És így 
Spar =  hspar.

női — rama. Jaciilatus eít, 
jecit, ütöttvágott. női — roma =  
fegyver, nyíl. hafonló az előre 
vetett n =  a , vagy h — n betű
vel; arma.

nD10 =  Karfze. Chald. Solium. 
H, karfzék.

pp =  keren. Cornu. kürt. xspxg.
T 0$ .

-yO ™ bor. olvashatni búr. 
árok, kút, tömlötz, fir. Az árok
ra vetett gyalog — hid, magya
rul =  bürü.

n2j? =  Koba. venter, has. ha
fonló ehez a’ Kobak , a1 hafas 
korsó.

ny =  Ar. Chald. ellenség,
=  Ifch. férfiú. Aris, apvj?, ares, 
aris, ellenkező férfiú , Márs.

DM — naam. dixit. Nomen. 
évopix. név.

=  nebel. nablium. uter. 
lagen a. mufika fzerfzám.O

=  nut: nutare.
n^ip =  Keriuh.. lectio, prae- 

dicatio, proclamatio. nij? =  vo- 
cavit , clamavit. Görögül #*jp/£. 
praeco.

iq =  kj =  quiaf mert.

arma.

karfzék

kür-t

bürü. 

koba-k

Ares.
Márs.
nőmén.

Nabli
um.

Nuto.
kerix.

quia.
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Aba.

kótz.

dárda.
Tör

vény.
harag.

harag. 
Seric-a. 

fart- ago

Mom-
os,

mors.

Járt.

Mi.

Schau
en»

onfSjpmzo

roy =  Aba =  vaftag , tö
mött. p. o. Aba pofztó. Az Ara
bok az ö felső ruhájokat Abának 
hívják. Mkház. NIEBURH. p. 
37Ö.

ífip — kotz, fpina. hafonló a’ 
kótz.

TPn =  dárdár — tribuli — 
tüske. A’ dárda hafonló.

rntfi =  tora :=^tör-vény. Lex, 
doctrina.

m n — char a. az a z: haragu
dott.

=  harag, occidit. Meg-ölte. 
ÍITp'Htt? — Sericot. SeriCa praefiantia.

fíyu; =  fo r t. , v. fart =  far- 
tago.

Dl7j — műm. vitium, labes, 
macula ; fekély , motsok. =  
tamim. perfectus , immaculatus , 
motsoktalan. |xco/xoj, macula: mo
tsok.

=  műt, v. mus. mos, 
mus. móri, meg-halni. Item —  
mors, halál, matte az Iudufoknál 
=  halál, v.halott. M. kház. Tom. 
3-P -337- IflT =  jár á t , olv. Járt 
— félre-ment.

ijö =  mi. =  quis, quae =  ki:.
mi.

nyitfíó =  lo fchaa =  non re- 
■ fpexit. A’ Németnél a* fchauen 

fzó hafonló. v. GÉN. 4. 5.



paqy =  arabon. Arrhabon, 
arrha , pignus, zálog.

=  Ab. Pater. dn =  Em. 
ínater. olv. am. vifzfza áíiter.

-pö =  niefec. mixtio, mi- 
fchung. keverék.

□ny =  arom. nudus. v. Lex. 
hafonló az arm.

pp*) =  rakak. Spuit. hafonló 
a’ verachten.

■qj =  gedi, haedus. gödölye. 
•yj: =  geder, murus, fepes,ha

fon. gödör.
= . gelomim. chlamy- 

des. quafi glomides.
pDD =  Sémán. íignatus eít. críj- 

fta fignum.
■yoo =  manor ( minor ) jugum 

textorium. Minerva. Georg. 4. I11- 
vifa Minerváé In foribus laxos fu- 
fpendit aranea caífes. *)

p3 =  bin. ben. medium, in- 
ter-benne.

fy£) =  baith. domus, família, 
h áz, pajta.

=  bale, vetus, tritum. 
Tta\aiof. antiquus.

^3 =  bal. chald. fziVT hafon
ló a’ bél. Bál, bél. Dominus, Ur.
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arrha
bon.

Apa.

mixtio.

arm.

verach
ten.

gödö
lye.

gödör.
clami-
des.

fema.

miner-
va.

benne.

paita.

palaeos.

bél.

*) JHN =  arag, texuit, fzövött. 
jn.V =  öreg, textor. Takáts. Arachne- 
Takáts afzfzony a’Költőknél.

Arach.
ne.
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bárka.

harpya.

alle.

ez.
riechen

rivás.

mad
zag.

tsukni.

kotsi. 

ég*

értz. 

kert.

kard. 

Tág.

nrpS' == berekha, pifciná, 
liafonló a1 bárka.

D\v*n =  rephaim, Gigantes. 
hafonló harpya.

bD =  col. omnis, totüs. 0X05,
alle.

HT =  ze. hic. hafonló ez.
Hi1-) =  rich, vei rie. hiph. he» 

riach. olfecit. hafonló riechen.
yH é= rie. hiph. clanxit. ha» 

fonló rivás.
n p  — mezach. olvashatni , 

mazach , Zona , vires, mazzag. 
madzag.

— tsuk, arcte cohaerere, 
jól bé-tsukódni, bi-tsak == benne 
tsukodás.

?¥n ==. hotzen. kafzával fel- 
fegyverkezte-tett kotsi.

HNJ =  gaah. magas, geah = í 
felséges, kevély. a’ géh vifzfza—* 
olvasva =  égh.

— eretz, föld. hafonló az
értz.

j-)-)p rzr Kereth. Civitas. olvas
hatni querth. kert. és a’ kert, ke
rített hely. Innét kvart-hely.

Drnp — kardom, fecuris. fej- 
fze. haf. kard.

an — thg. apex, culmen, fa- 
ßigium. Theg, ’s thag hegyet-is 
jelent. Taeh» a’ Németnél háztete

je-



jé. Tág, tagos a’ Magyarnál akár 
i'obra-balra, akár fölre ki-terje- 
dett.

pj-)$ — m  Schatacá. =: íacuit. 
hafonló a’ taceo.

p  =  hen. ecce, en. ehene,
ihol.

=  alam. abfconditus. A- 
lam , rejtekhely.

ONtt =  Tam. Confilium. ta-
náts.

fchar. procella, turbo, 
habhányás , fergeteg. magyarul 
Tár, lutum.

PIDD —— Kafzákh, exfcidit, fuc- 
cidit. ki-vágta.

ny; =  gaah =  mugiit, boa-
vit.

-jpy =  akad. alligare, meg
kötni hafonló az, akad, akadék.

Tny =  aurr. olv. auror. vigi- 
lare fecit, talán az aurora, ébre
dés ideje, innét ered.

nyin — eure. olv. hűre, vagy 
hurli, genitrix, mater, anya.

ipa =  afch. efcli. ignis, tűz. A' 
régiek v. vagy F. betűt tettek a’ 
magán hangzók elejbe. Mkház 4. 
Szak. p. 52. És igy Eßa =  veíta. 

UltP =  Schut. Scutica. oji-or. 
=  erb, v. charab. gladius, 

culter , hafon Iá a’ karabin.

«5

tac-eo*

ehen.

alam.

sár.

kafza.

mu-gi-
tus.

akad.

aurora.

hur.

veßa.

Scutica
kara
bin.

P
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Sultan.

Chan.

Kan.

lioppa.

kedv.
kö.

Én
Te.

Árka.

kád.
pazár-
Lás.

kor,

taurus,

Aleph
Eleph-
as.
Nugae

tt^E*==Schalat. dominari, ural
kodni. =  fcalit. Fejedelem. 
Ur. hafonlo a’ foltan, Sultán.

p  =  chán , Praefectus. Elöl
járó. Vezér. Az Avar Nemzet E- 
löljárója khán.

nsn =  hopha. thalamus nup- 
tialis. H oppá, lakodalom.

m in =  chedva. olv. khedve. 
laetitia, gaudium. n"in líetatus efí.

— keph, Petra, kév.kőv.
lapis.

vjN =  ani, Ego, én. 
dk =  At. =  Atti =s Ta, 
ruri.̂  — Athena =  v.os. 
pl#  =  arca, capsula, ciíta, 

Árka, bárka.
“13 =  kad. Cadus , hydria.

kád.
“lp  — Pazár. difperfit. pazar- 

lőtt. pazárlás.
, “p3 =  boker. olvashatod ba- 

kor. JVIane. kora. reg.
, = thu r. Chald. taurus. olv. 

taur.
. =  alph. dux. első betii,
. p ^  =  aluph. bős.. Abból ered

hetett elephas.
Nugce. S. Hieron. in Sophon, 

3. Id quod diximus, nugas, fcia- 
mus in Hebraeo ipfum latinum eíTe 
fermonem, & propterea a nobis, 
ita, ut in Hebrseo erat, poíitum,
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et nofíepofsimus, iinguam Hebrai- 
cam omnium linguarum effe ma- 
tricem.

pü> =  Sak — faccus. Zsák. 
pfl =  toph tympanum. Dob. 
Eflbn =  chálom. fomnus. Alom. 

GEN. 41. 22.
=  ginze. Thefaurus. Ex 

m  ganaz , thefaurus. kints.
-ips =  khék , palatum, hafon- 

10 = gég-
nyi — deah. fcientia. hafonló 

a’ deákh.
=  kafcliár. ligavit. meg- 

kötözte-hafonló a’ kosár.
rplD — phuach. afflare, afpi- 

tare , fújnyi.
JTTŰ =  phura , torcular. Sajtó. 
nynP =  fchaveah , clamor > ki

áltás. Nagy fzava valakinek.
=  ab. vagy aub == nub es.

felhő
DJ =  nefz =  lignum. a’ Ma

gyarban nefz hafonló.
y*-) =  rá malus. rojfz.. y^-) ini- 

pius. rafcha.
=rochel.negotiator, ke

reskedő , praefixo n =  harochel. 
olvashatni hercul.

ma olvaft. brut, nyp == berot. 
bruta. barmok.

ntn V. fupra. nai z= raba, Sok 
vo lt: nevekedett, lövött. =

P 2
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Zsák.
Dob.
Álom.

kints,1
Gég.

deák.

kosár.

fúni.

fúró.
fzava.

nubes.

Nefz.

70-fzfZ.

rafch- a 
— roífz. 
hercu- 

les.
hrut- ura
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robur.

Harpya

auveh! 
Hyfo- 
pus. 

Luna.

Theba.
taxus.

taenarus

varrott.
Scala,

tpenfu-
ra.

thala
mus.

corvus,

rebuth. olvashatod robuth, robus; 
amplitúdó, magnificentia. Hafon- 
ló ahoz, robur, erő. A’ Pun An- 
nibal így fzóllott : Robora vivo- 
rum, cerno , inquit, AnnibaL LI- 
VIUS L. 2 1.

D\v£H =  Rephaim. adde n “  
h. harephaim. olvashatod : har- 
phym. Rephaim — Gigantes.

rvitf =  ovjah-, olv. auvja=ve l 
auveh.

21TN — sezob — hyfopus.
=  Lun. pernoctare. Luna, 

quae pernoctat. Görögül Selana, 
Selena.

j-Qjl =  teba =  area.
B>nfl =  tachas, olv. tachs. =s 

taxus. melis. taxea pellis. 
i =  tannur — fornax. olv. 

taenarus. Taenariasque domos.
=  taphar. confuit. Varrott.
— Tala =  fcala, gradus. 
— Talma , =  veitis, ve-

itimentum.
•fyiipö =  mefzura =  Lat. men* 

fura. fic & apud Aquilam — psrpov. 
Apud 70. &S. Hieronymum=Prin- 
cipatus.

HD =  tha =  thalamus. Agy. 
=  horeb =  corvus. holló* 

► olvashatták, ’s ki-mondhatták e 
Jiéppen ghorb. chorv*



-rutz, ruts, currere, fza- rutsn. 
ladni. Hafonló a’ német rutsn.

‘-)nö =  mahar. Per metathe- 
fin , hamar, feítinavit, íietetett. ha- hamar, 
mar járt, vagy tettvalamit. (Item  
do tavit.

T'Ty — alaz. exultavit. áXaXá û. aláz. 
Ejulo , fremitum edo inter pug- 
nandum.

N E G Y E D IK  R É S Z .
Az elébbinek folytatáfa. Arról, hogy az Ide

genek ó Sz. Írásbeli fok f z ó t , fzeméllyt, 
történetet foltoztak az Ö Költeményeikre.

KÉSZÜLET nevű egypár könyvets- 
két írtam ílly homlok-irás-alatt: Az Ó Sz. 
írás Rágalmozóji - ellen a’ hajdani Görög 
Írókból. Az első KÉSZÜLET avagy 
Könyv, melly HOMERUST illeti, a’Ma
gyar Könyvliáz V-dik ízakafzfza végén ; 
a’ máfodik melly Hesíoduít emlegeti ezen 
Vl-dik Szakafzban találtatik. Midőn it
ten , ezen fejezet alatt, hafznokatvefzem, 
így mutatok nagyob’ villágosíttás kedvé
ért reájok : 1. Kefzület, vagy, Homer, i. 
réfz. vagy. 2. 3 . ’s a’ t. avagy így: 2-dik 
Kéfzület, vagy Hefiod. 3. réfz. ’s a* t.

Az Idegenek , tudniillik a’ Görög, Pe- 
lasg, Aufon, ’s egyéb nevű népek fok fzó- 
zatot, Személyt, Történetettsiptek, fzed-

P 3
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tek , véftek, nyeltek a’ Zsidó Szózatokból, 
Személlyekböl, Történetekből az ö ifien- 
kéikre, meséjikre, himes költeménnyeik- 
r e , oktatáíokra; a’ mint azoft Zsidó fzók- 
ból éfzre-vefzfzük , mellyek meg - vannak 
a’ mesés ifíenkék’, hímezett fzeméllyek’ , 
vagy történetek’ neveikben. lm’ egyné
hány példa.

BERUTH, BERCYNTHIA, a’ R eich, 
Reichit Bereícit izóból faragtatott. i. hé- 
fzüLet 2. réiz. pag. ig. /ritWp olvashatták, 
brafchit, berefciht. ’s a’ t.

CHAOS. Ez a’ ízó Teremtés K-nek 
ezen ízavából vétetett: — chofchek
== Setétség. Ezen ízót így is olvashatták : 
Chosk; Chaosk, Chaos. 2. kéfzület 2. Réfz. 
Jießod.

EREBOS. Ez a’ Hefiodusnál neveze
tes fzó tifzta Zsidó ízó , ’s Teremtés köny
vének ezen igéjéből vetetett; tudniillik:

'Dpavn anyw  =  vajhi ER EB, vajhi 
boker. GÉN. 1. 5. Factumque eß VFSPF- 
J\K & mane.

THEIA, BIA (E u ry-b ia ) RHEIA. 
Heíiodusnak Ifienkéji ; ezen fzókból vál
toztak. ms inn =  thou, bhohu. V. GÉN. 
J .  2. és ebből: nvi =  ruach. Az n — °*
u. betűt könnyen változtathatok >1 =  1. be
tűre, és igy a’ thu, bhu, ruach, vagyrue 
helyébe könnyen teheték a\ th ia ,  bhia, 
rheia, rhia, rhca fzót. 2*dik KÉSZÜLET, 
Heßod. 2. r.



KOIOS, KREIOS, vagy Kői,  Kroi. 
z=z Coeus, Croeus, Hefiodus’ iítenkéi. Kön
nyen támafzthattak a’ B£r ■zzz ip3 r-akia, 
és a’ kara, vaji kra Szókból. 2* KÉSZ. 2. 
2. r. Heftod.

A’ D —ja, Jőve, XLeli-os , Eli-xm, a’ 
Jah, Ichora; Elohim Sz. nevekből fatsar- 
tatott. i. KÉSZÜLET =  Homer. 4-dik 
réfz. 33. 34. levéliap. Es ugyan ottan 2-r. 
17. 18. lev. És 2. KÉSZ. 4. r. S. AUGU
STIN. Lib. 19. de Civ it. Dei c. 22. Ipfe 
éji Deus ( verus aeternus) quem Varró do- 
ctifsimus Romanorum Jovcm putat, quanivis 
nefciens quid Loquatur.

NEFELE , Nubigena - nevű oriáfok. 
nevezetesek a”* költőknél. Ezek a’ Hanne- 
philim = ' Szóból vetettek. Teremt.
k. 6. r-ben. Iit-is Oriáfok értetnek ízint 
azon fzón. 1. KÉSZ. 7. r. p. 62. és 8. r. 
p. 62. és. 8- r. p. 67.

PÁNDÓRA =  Évának első Afz- 
fzonynak bifioriájából himeztetett, 2-dik 
KÉSZ. 4. réfz; valamint

TSELA ISSA =  Salacia, oldaltsont- 
ból alkotott afzfzony. ySli =  tsela vagy 
tsla , coíta, =  oldal-tsont. =  Ifa ~  
afzfzony. 1. Kéfziilet 5. réfz. p. 46. — 
Prometheusnak a’ fóz-miatt-való vefzodsé- 
ge , nem eredette — az afzfzonnyal - való 
vefzödségbol ? holott a’ Zsidóban az 
és kbaldeai mód-fzeréut4ŷ '\* =  És = E f e ,  
az az: tiiz hafonló ezen Szóhoz nttw —- 
Jfa zz* muiier =  afzfzony. Lásd ismét 2.
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Kéfz. 4. réfzét =£= wh  =  irch — vir, fér
fiú ,

=  afzfzony. rr Ifcka.
A’ HAJGALT KÖVEKBŐL, vagy 

kö-földböl fiák, emberek lettek, benim. = : 
fiák. Abnim =  kövek.

Tyhotfovoi. sárból, v* agyagból, v. föld
ből fzületett emberek ; máskép TITÁ 
NOK. Tit =  Lutum. Sár. A ’ Titánok 
az égnek, ’s földnek fiai. VULKÁNUS 
földből, vagy sárból lelkes embert alko
tott a’ mefeként. Cum primae iucem pecu- 
des haufere, VIRUMQ. ferrea progenies 
duris caput E X T U L IT  ARVIS. GEOR- 
GIC. 2. — Ezek mind onnét himeztettek , 
a’ mit a’ Teremtés könyve Ádámnak a* 
földböl-való alkottatásáról tanítt. 1. KÉ
SZÜLET. =  Homer. 2. r. ugyan ottan g. 
réfz. p. 66. 2. KÉSZ. 3. r. és 4. réfz.

BELLEROPHONTES. Jófefnek, ’s 
az Attyának, és tefivérinek Történetiből 
fonyattatott - öfzve. =  Bel, Bál. nfO 
=  rae, roe. — phone, phana. ’s a’ t. 
I. KÉSZÜL. 4. réfz. 2. KÉSZ. 3. r.

ATE az égből le-vettetett bűnös , ár
talmas fzemélly, késérto. Ez az Ate Zsi
dó fzó nNun =  ellátták, olvashatni, Há
táé, áte. =  vétek, ártalom, a’ gyökere 

=  chata, v. atah. Az égből le vette
tett ártalmas bűnösön mind az első embe
reket, mind azok késértöjét példázhaták. 
I. Kéfz. 9. r. a’ görög ’aráco === leedo, no- 
peo a’ Zsidó chátából fzármazhatott. p. 75,

232



VULKÁNUS, és Görög neve-fzerént 
HEPHzESTOS. E’ Sz. írásbeli fzókat 
foglallya magában: Tubalcain, Es =
1. KÉSZÜL. 9. r. p. 78.

JÁNUS. Könnyű ki-vezetni nevét 
ezen két Zsidó fzóból : n*1 Jah és rn — Noé 
vagy Noách. Noé’ Illene. Iítenes, Iíten- 
félö N oé, ki mind az özön *• előtti, mind 
az annak utánna következetkezett világát 
látta; azért kettős artzáju: Jánus tette az 
első oltárt, és Áldozatot, úgymond a’ me- 
fe . Láthatfzfza az új világban Noénak el
ső Aldozattyát. SÁTURNUS nevében-is 
meg vagyon a’ Noé neve. 1. KÉSZ. 2. r. 
p. 22. Haíonló a’ DEUKÁLION és PYR- 
RHA törtenéti 1. KÉSZ. 8- Réfz. a p. 65. 
— 2. KÉSZ. 5. réfz.

BÁKKHUS. a’ Görügöknél DIONY- 
SIOS. A’ N—oach. Di—onis, Szókból, 
és Mojfesnek tulajdoniból fitséreztetett, 2. 
KÉSZ* v. r. végén. 1. KÉSZ. 5. r. végén, 
és ismét a’ 2. KÉSZ. vége’ táján.

A’ 7-^ik nap SZENT NAP, Hefio- 
dusnál. 2. KÉSZ. IV. r. eleje.

BOMOS. Oltár. Az Áldozatokhoz 
tartozandó Oltár’ neve a’ Görögöknél ßcj[ic$, 
nevű volt. Ez pedig Zsidó fzó. Arról ’s 
az Áldozatokról böveb’ a’ tudósíttás az 1. 
KÉSZÜLET 6-dik réfzében.

Az ANGYALOkról. lásd az í.KÉSZ. 
7. r. és a’ 2-dik KÉSZ. IV. Réfze.

Tártarus. Nagy unalmú hely, e’ fzq- 
ból, =  tarah, unalmat fzerzett. 2. K, 

réíz.
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ELYSIUM, e’ Zsidó fzóbúl: = ,
haiizim v. lielizim — örvendezők. 2. K.
3. r. végén.

HESPERIDES. 2- K. 3. rérz.
NÍLUSBÓL fzületett egy Vulkánus; 

egy Merkúrius , egy Bákhus , vagy Diony- 
fos , ezen mesék a’ Nílus vizéből ki-vett 
M OI-SES’ tulajdoniból állíttattak-elé. 2. 
KÉSZ. 2. r. és ugyan ottan 3. r. ugyan ot
tan az 5-dik réfz’ végen. ^  =  mi. moi 
,, — aqua. JUVENC. in Appendice dediis 
„ & Heroib. Poeticis: Sunt, qui adum- 
„ bratum in Bacho fuiíTe velint NEMRO- 
„ DUM , qui Hebrsea voce BARCHUS, 
„ ideit Chiiß, FILIUS, appellatur; Tunt, 
,, qui Moyfem in eo expreíTum , pugnant. 
„ — Plerique omnes Noemum in eo depi- 
,, ctum cenfent. IDEM ibid. c. 29. p. 7 0 Ó .  
„ An temere conjiciet, qui Adamum in 
„ Saturno liberos devorante, expreíTum ar- 
„ bitratur? In Japeto Japhetum e Noemi 
„ liberis tertium ? Sacrarum arcana Lite- 
„ rarum e Judaeis CognoTcere Phoenices 
„ & ^Egyptii facile potuerunt: ab utrisque 
„ hauTerunt Graeci & jam adulterata novis 
„ commentis depravarunt. — Subtiliter 
„ & erudite diíTerit P. TURNEMINUS S, 
,, J. in egregio fpecimine prolixioris de to- 
,, ta ratione fabularum commentarii; cu- 
>, jus confpectus magnam totius operis ex- 
,, pectationem omnibus eruditis fecit. —- 
„ IDEM c. 30. P. Carolus de AQUINO, 
„ Italus, S. J. in egregiis fatyris totam i^
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?) lam veterem deorum farraginem ita ex- 
„ cutit, exagitatque, ut Ingenium cum erű- 
j, ditione certet, majefías heroici carminis 
„ cum Satyrica dicacitate; latinitatis ex- 

quiSitce íapor cum iníigni prifcorum au- 
„ ctorum notitia. “

A’ Gigáfoknak Jupiter ellen törekedő 
hadakozáfa, — Babylon tornya. 2-dik  
KÉSZ* 3-dik Réfz. A’ hol Atlásról is.

A’ VÍZ - ÖZÖN; mi hafonlatoSsággal 
iratott-le Metamorph, I. a n. ío. méltó meg
gondolni. Arról a’ R. Jeles Épületek, és 
a’ Refponforum K. alkalmatosságával bőven.

ínachus =  JENACIM M-k-ház 290. K. 
pag. 71; t

DÉZMA. Farracia. M-k-ház 289. K. 
pag. 51.

A CORBAN nevű Zsidó Áldozatról, 
Theoprástus emlékezik. ,, RESPONSOR. 
L. 3- P* 9°-

Az étkekben-való válagatásról, Szom
batról, dézmáról, Papokról, Jerusálem- 
röl , környül - metélésröl, emlékezik Kle- 
árk , Heródotus , Hekatéus, Agáthárt tides. 
RESP. L. 3. p. 90. Az Evoe , OPHIO- 
NEUS. pag. 64.

A’ Viz - özönröl, Bárkáról, Noéról, 
Abrahámról, Moyfesről, Salamonnak Je- 
rusálemi Templomáról, Annak Nabuko- 
donofor-által lett el-égéséről, a1 fogságról, 
Tzirusról, ’s a* t. nyilvánságos bizonysá
gát teSznek Flávius =  Zsidó Jófefnek, Api- 
(pn ellen , és a‘ Régiségekről irt munkáján



ban Kháldéai Berófus, Dámáskufi Manaf- 
feás , Málkus nevű Kleodémus, Bion Feni- 
tziai Hiitórikus. Ide tartozandók azok az 
ÍROK, kiket Aleksándriai Sz. Tzirillus 
emleget az illyenekröl L. 1. contra Julian: 
úgymint Alexander =  Sándor, és Abyde- 
nus Nőéről, és az Özönről.

M ENES, Thebának, és az első em
bereknek Királlyok, első törvény és Al- 
dozat-tevö. így az Egyiptufiak. Menes 
pedig =  Noé. Theba =  Árka , bárka. 
Az első emberek a’ viz-özön-után: Noé, 
Sem, Khám, kirőlEgjnptus Chemia vagy 
khám föld nevezetű. Noé Áldozattya ne
vezetes.

Az Egyiptuíi Királyok nevei, történe
ti mint vetettek az O Sz. írásból, meg- 
vagyon mutatva a’ Refponforum nevű 
Könyvben, p. o.

BINOTHRIS Király =  Ben Thare: 
Tháre fia, =  Abrahám.

Sefos - tris , vagy SESON - GOSES_ 
Go fen vagy Gefsen földi Páfztor Király — 
Jákob Pátriárka.

Az Egyiptuíiaknál ez a’ Szó, SOS an
nyit tefz, mint Páfztor, HYC, annyit mint 
rab , v. Király. Az Egyiptufiak a’ Páfz
tor rabokat, Királyaik - közé fzámlálák: 
ezek - közt vala Salathis, Proteus — Jó- 
fef. Proteus-után Rámfes v. Ramfiuitus-ez- 
is Jofefhez illik. A’ neo-chabis, Cheops, 
Cefeus , Chembes Királlyok á. '̂D =  cliab 
w= nyomorúság (m ellyet a’ Zsidók Egyip-

*Z6
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tusban fzenvedtek) Azon Királyok közt, 
kik Egyiptusban a’ Sugaras köveket épít- 
ték , JDiodórus ezeket fzámlállya : Amreus, 
=  Amram , MojFesnek attya.

). Ammosis — Mófes. =  Mojfes*
)• Maron. — Aaron.

Herodotusnál L. 2. a’ Filition PáFz- 
torban , ki a’ Sugaras köveket építté , Pi
tit Ifrael, Evafio Israelis, Israel, Zsidó
ság’ FzábadúLáFa találtatik.

A’ CHABRI , és CHIBRI nevüEgyip- 
tusi Királyok az Abry, Hibri, Heber ízók- 
bői koholtattak.

A’ JVLyccrin, Mércén Királyok pedig 
MojFesnek Mikra kodeFséböl.

A1 muth, meth nevű Fejedelmek; A- 
mutath, Prometh , Misphrogmut, a muth =  
halál Fzóból, a1 vizbe veFzett Egyiptuíiak- 
ból köitetett.

Boc/ioris K. kinek idejében a1 bárány 
Fzóllott, úgymond az Egyíptufi meFe, az 
Húsvéti bárány, és az első Fzülöttek meg- 
öléFe tulajdoniból koholtatott. ’s a’ t.

RESPONS. L. 3. p. 138- — Fokát kel
lett Foltozni az Egyiptusi Történetekről- 
való Tudosíttáft, minekutánna CAMBY- 
SES annyi puFztíttáft tett Théba Város- 
Fokban. P U N . Hifi. nat. L. 26. De obet- 
iFco Thebaico. c. 9. p. 635). Hac admira- 
tione operis effectum eß , ut cum oppidum id 
expugnaret Cambyfes rex, ventumque ejfet in- 
cendia ad erepidines obelifci, extingvi ignem



juberet molii reverentia, qui urb is nullám ha* 
buerat.

Elég fzókat adánk-elé, mellyeket az 
idegen ( Egyiptusi, Görög, Görögösített) 
írók a’ Zsidó Sz.írásból váiagattak, a’ ná- 
lak költött, vagy hirdetett fzeméllyekre, 
vallásbéli tulajdonokra, meséjekre, köl- 
teményes, vagy titkoló paláftoló módfze- 
rént fordítottak. ^

Annak bizonyíttására pedig , hogy 
nem tsak fzókat, hanem vallás-béli ága- 
zatokat-is a’ Sz. könyvekből váiagattak , 
elé adom itt egynéhány régi ’s utóbbi ta
nult, elmés, nyelvek értelmében forgott 
tudorok" bizonyságit.

TERTULLIÁNUS Apologetici pag. 
iß. Rig. Pagani! Deos veßros , ipfa templa , 
& oracula , & facra unius interim Prophetce 
(M oyfis) fcrinium vincit. ( Nempe Janó 
Italke Regi coeevus Saturnus, & Jupiter, 
natus Aode Hebraeorum Judice. PETAV. 
Rational', p. 52. 59. )

CLEMENS ALEXANDRINUS L. 6. 
Síromat. Er/Ad^s/ yappe 0 fiíog. Ki fogynék 
életem ből, ha rendre mind izenként elé 
akarnám rakni és fzámlálni mind azokat 
a’ ragadományokat, tolvajságokat, *Ae7m/, 
mellyeket a’ Görög kérkedés tett; magá
nak tulajdonítván a’ vallásbéli leg-fzeb’ 
ágazatok , fel-találását; mellyeket tölünk 
a’ mieinkből kapariíottak magokhoz , 
tty'i dog <r<p£T£pí£ov-i%$ tv\v svpscnv r.yß avro rg
ífxAAfewy IqyhÁtw , vjV irctf vpcöv s/A'/tfxr/y. Sőt

* 3 8 ,
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az ő G örög  m eséjek et fo ltozn i-is  m erték  
azo k b ó l a' m iket az Illen i hatalom  tsudá- 
latofsan  v ég h ez  v itt a’ m i Szent em be- 
rink-által.

TZESZARÉAI EUSEBIUS az Evan- 
geliomi kéfzületrol irt egéfz n-dik =  ti
zenegyedik könyvében meg - mutattya , 
hogy a’ valláshoz tartozandó tzikkelyeket 
Plátó Mójfesbol, ’s egyéb Hebréufokból 
fzedé-ki, (hói jól, hol rofzfzuhj) Tudva 
vagyon , hogy azért NumeniustóL Pláto At
tikai vagy Athénai nyelven fzólló Mójfes- 
nek mondatott lenni. ( Numeniusról lásd 
„ Mkház VI. Szak. Lit. N. ) Eus. ió. Élt 
„ fimilitudo doctrinae Platonis cum JVIoy- 
„ fc , aliisque Hebrahs, quos profecto quo- 
,, íibct Grceco Scriptore antiquiores íuiííe ne- 
„ mo inficiatur. Quse conformitas & si- 
„ militudo quandoque tanta eh, ut Plato 
„ nonnifi Grsece reddiderit, quod iíti Scrip- 
„ tores facri íuo idiomate confcripferunt. 
„ Inde excerpsit Plato fua dogmata de Dei 
,, imitate , ineffabilitate, de trino princi- 
., pio, de virtutibus incorporeis, quarum 
„ alia; bonae funt, aliae malae , de animae 
„ immortalitate. &c. ^ Huetziusnak, Ná- 
taíisnak, Lavaurnak ’s máfoknak idetar
tozandó bizonyságit olvashatni a’Máfodik, 
avagy az Hesíodus homlok-iráfu kéfzűltt- 
nek 5-dik Réfzében. végezzük-el ezt a’ Fe
jezetet a’ Refponforum nevű 3-dik könyv
nek 5-réfze 40-dik.’s. egyéb fzámai - alatt 
lévő fzókkal: a* pag, y. £  jnythol«-
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g ía , maleque cohaerentibus Graecarum 
fabularum laciniis, in vetus Teftamen* 
tűm derivari figmenta non potuifle., hu- 
jus Teßamenti Sanctitas , ordinis , et 
Perfonarum , chronologiseque connexio 
tefiatur, ipfaque adeo antiquitas Sacro- 
fancti iliius foederis. Graecarum fabu
larum origines ultra Judicum Hebraeo- 
rum tempóra non aíTurgere, confiat. Ad 
Graecos ab Aügyptiis ( qui poll Cambyfen 
pro fua conflanda Hiítoria , Sacra He- 
braeorum tabularia funt depeculati) no- 
mina ipfa deorum, e quibus fabulae om- 
nes context«; funt, tranfiiffe , Graeci ipíi 
teßantur. — Refpons. L. 3 .C . 3* n. 25. 
p. 94. Adde his ( DIODORI ficuli, PLI- 
NII ( TACITÍ de Judaeis permixta fabu- 
lis teítimonia; JUSTINI, feu Trogi in 
epitomen contracti Librum 36. c. 2. p. 
480. de Abrahamo, Israele , Jofepho, 
M oyfe, Aarone, exitu ex -digypto , Sab- 
batho, monumenta; adde illud Juvena
lis: Tradidit arcano quaecunque volumi- 
neM oyfes, adde Philonem, Numenium, 
Longinum, — adde Hebraicse gentis 
univerfae perpetuam , Chrißianorum , 
Mahometanorum, de his, quae veteris 
Teßamenti volumine continentur , fidem, 
novique Teßamenti pro veteri confen- 
tiens Teßimonium (ipfam Manichaeo- 
rum , qui id Augußini tempore oppugna- 
runt adverfus iliius autorem rebeílio- 
nem) adde oraculorum expleta vatici-

nia,
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nia, ac una conclufionem , quae fuapte 
fiúit, amplectere. —* Rejpons. L* 3. c. 
5. n. 42. a pag. 150. Denique Sacrofan- 
ctos hos Libros Judeei, quemadmodiim 
eorum Canone continentur, excepta illa 
Hebraeorum parte, quae pofi Salamonis 
tempóra fehisma conflavit, omnes pro 
divinis venerati funt fein per in de a Chri- 
fiiani temporis exordiis ; atque , ut ea 
principia tefiantur, omni etiam fuperio- 
rum temporum memoria. Populus cer- 
te Judaicus, numerum pene omnem ex- 
cedens, per omnem orbis terrarum pla- 
gas , fuis olim cum Profelytis longe, la- 
teque difperfus, traditionis perpetuae de 
faeris hifee libris acceptae, atque ab om
nibus retro majoribus propagatae, tefiis 
efi tanta confeníione fibimet cohserens, 
ut Judaeum vei ex'uno hoc indicio , cu- 
juscunque gentis moribus permixtum, 
difeernere a quolibet alio mortalium pof
fis. Jam, fi facros hos libros in fe ipfis 
confideres, fuam ii vetufiatem , fanctita- 
tem , a Deo profectam autoritatem mire 
commendant. Quae prof mi de remin 
exordiis, de primaevo hominum fiatu, 
de lapfu, É va, ferpente* divino cum 
hominibus commercio , de diluvio, Ar
ca, Noemo , ejusque apud Aegyptios 
poíteris , de Deo, de animarum ab egref- 
fu perpetuitate, pace, mércédé, aliis- 
que feu dogmatu m, feu hiftoriarum ca- 
pitibus recte dixere, haec aliaque vera

O
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in facris veteris Tefiamenti codicibus, 
plenius & melius, imo plene optimeque 
tradita reperimus; ut turbidos rivos ab 
illimi fonté non segre qneamus difcerne- 
re. Quanta in facris hifce libris cura. 
divini honoris, & glóriáé! hue fane om
nia referuntur. Impostores vitia fuafuo- 
rumque carifsimorum prsefertim enormia 
difsimulant, elevant. Hic a principio 
facrorum voluminum ad finem usque & 
quae laudem, & quae reprehenfionem
merentur, ingenue plane recenfita intue- 
mur. Zelus divini honoris, debitique 
Deo uni, tamquam fummo omnium Do
mino obfequii, cumprimis elucet. Om
nia hic quam connexa! ítyli ratio in di- 
veríis libris diverfa, ordo, annorum fe- 
ries, terrarum fitus , rectaque deferiptio, 
generationum catalogus , quam longe 
procurrens, veri denique omnes chara- 
cteres. Poítrema & m edia, cohaerent 
primis, iisque repetitum dicunt tefiimo- 
nium. Omnia illic Spiritum D ei, vim 
Numinis, & praedicatione virtutis , &re- 
prehenfione criminum , & oraculorum
expleta fide tefiantur. Quantus horum 
Libroruin honor, quamque perpetuus, 
jam non dicam apud Hebraeos, apud ve- 
tuftifsimos etiam interpretes, apud eos, 
qui verfionibus , paraphrafibus , hexa- 
plis, ac^aplis, infinitisque commentariis 
eos iliuhrarunt, fed apud omnes, qui 
folidae, vhraeque pietatis, & fanQtitabs
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y, laude , ante & pofi Chriftiana tempóra 
,, eminebant. At prce omnibus Jefu Chri- 
,, fii Domini noftri de iis tefiimonium fuf- 
,, íiciat.

Ö T Ö D IK  R É S Z .
A z elébbi Réjzekntk b é -fejezéfe,

A’ ki igaz fzivvel meg-fontollya azo
kat, a’ miket a’ Lélek’ halhatatlanságára, 
és  a’ jók’ örök jutalmára mutató Sz. írás
beli Igékből elé -fzámláltam ■; a’ ki a’ Sz. 
írásnak , minden Görög’ , ’s ahoz tartozan
dó Tudófok’ régiségét fellyül-halladó ósá
gát, külső belső méltóságát, fzentségét, 
minden i dob éli nemzetségnek, de főkép
pen édes üdvözíttonknek róla tett bizony- 
ságit fzemei-előtt tartya, méltán meg-veti 
az új Tzelfusnak ama’ hazug állíttását, 
melly az Antikrifztiánufoktól tanúit illy  
igékkel adatik-elé: Az óTefiamentomnak 
Iróji és Prófétái nem fzóllanak, vagy nem 
oktatnak az ö Iráfaikban a’’ Lélek halha
tatlanságáról , és annak jövendő boldog
ságáról, ’s hogy az utóbbiak azt a’ pogá- 
nyokkal-valótárfalkodásbóltanulák : vég
tére , hogy tsak azon írás állegoriájiból 
mutattatott meg-utób’ az említett két tzik- 
kely. Ezek mondom, hazug állíttáfok, 
ámítáfok, bújtogatáfok. Egy az, hogy a’ 
Régieknél orfzág fzerte fzokás volt nem

Q a



tsäk betü-fzerént értendő, hanem a’ je
lek és fzinek-alá rejtett értelem-fzerént-is ok
tatni ; a’ mint hofzfzafan meg - mutattam 
Hieroglyphic on nevű vériéi mben , ’s elég 
mólt ide Sz. Pálnak tsak ama’ mondáfa- 
i s : i. CORINTH. io. i i .  Hcec autem omnia 
in figura contingebant illis. *) Más az hogy , 
a’ melly igéket elé-adnak az itt lévő ré- 
fzekben, betü-fzerént bizonyíttyák mind 
a’ két tzikkelyt. És így betű-fzerént-is 
oktatnak mind a’kettőre a’Próféták. Vég
tére , hogy az illyneket a’ pogányoktól 
nem tanúlták az ó Tefíamentomiak abból 
meg-mutattatott : mert amazok Ezeknek 
tanítványi voltak, annyira hogy végtére 
fokán Profelytufsokká-is válnának.

H A T .O D IK  R É S Z .

y/z új Tzelfusnak más fiurtsasági

«44

Az az új Tzelfus, az ő Deifiaságát az- 
zal-is akarja védelmezni: hogy Mójfes a’ 
pogányokatiildözé. Felelet. Ha azt vallód/ 
hogy üldözte a’ bálványozókat, vallyad 
azt-is , hogy annak parantsolattya - fzerént 
üldözte, a’ ki a1 gonofzok’ büntetője. Mert 
honnét tudnád, hogy üldözte őket, ha azt 
fzint annak könyvéből nem tanultad vol-

f) Erről bővebben majd még utób-is.



na, a’ kire agyarkodol. Ha azt nem hi- 
fzed, hogy az Ifién bízta JVIójfesre a’ fer- 
telmes gonofzoknak pufztíttását, mi ar- 
tzátlansággal hifzed azt el ‘ hogy üldözte, 
’s pufztította Őket. De tudniillik, a’ ki mind 
az Apoftolokat meg-veti, mind Krifztus 
fzavait-is tsigázza, tekeri, várhattyuk e 
attól, hogy igazán fzóllyon Mójfesröl, ’s 
a’ Könyvében lévő bizonyságokról ?

Új Tzelf. Más volt, külömbözo volt, a' 
Jefusnak , ’s az Apofiolinak a’ taníttáfa. 
Felelet. Nem volt más. Mert fzint azon 
Krifztustól eredett taníttásnak hirdetéfe vé
gett válafztattak Kriíztus Urunktól, fzint 
annak hirdetésére öltöztettek-fel erővel, 
hatalommal, Sz. Délek ségítségével, fzint 
e’ végre küldettek. Prédikáilyátok az E- 
vangeliomot. Vegyétek a’ Sz. Lelket. Meg- 
tellettek minnyájan Sz. Lélekkel. Meg- 
taníttá fel-támadáfa után az iidvözittő Je- 
fus Őket a’ Sz. írás értelmére, velek ma
radandónak Ígérte magát világ végezetéig. 
MATTH. 28. v. 18. Ä' lél támadáfa után 
az Ur Jefus igy fzóllott: Et accedens Je- 
fus locutus eft eis dicens : Data eft mihi 
omnis potefias in coelo & in terra. 19. Fun- 
tes ego docete omnes gentes : baptizantes eos 
in nomine Patris, & Filii , & Spiritus San- 
cti : Docentes eos fervare omnia quoecumque 
mandavi vobis. F t ecce ergo vobifcum Jum 
omnibus diebus, usque ad confummationem 
fceculi. MARCI ült. i ej. 16. F t dixit eis: 
Funtes in mundum untra er fám prcedicate F-

Q  3
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VANG E L I UM omni creaturee. Qui eredi- 
cfe/ví. &c. — V. 20. lUi autem profecti prae- 
dicaverunt ubique, Domino COOPERAN- 
T E , & fermonem CONFIRM. AN  TE Se
quent ibus Jignis. LUC. 24. (poít refurr.) 
V. 44. E t dixit ad eos: — neceffe eß impleri 
omnia , quce feripta funt in Lege Moy/is, & 
Prophetis, & Pfalmis de me, 0  mi más
kép’ betsülte édes Meg-váltónk Mójfes tör* 
vénnyét a’ Prófétákat és Zsoltárokat, mint 
ezek az új Tzelfufok, v. 45. Tunc ape- 
m it illis fenfum , ut int eiliger ént Scripturas. 
JQAN. 20. v. 21. (poít refur. ) Dixit ergo 
eis iterum : Pax vobis , f i  cut mifit me Pater % 
ßf ego mitto vos. 22. Hcec cum dixifiet, in 
fuff tavit: ßf dixit eis: Accipbte Spiritum fan- 
ctum: 23. Quorum remiferitis peccata y re
mitt untur eis : ßf quorum retinueritis, reten- 
ta fant, ACTUUM. 2, 4, E t repleti funtom- 
nes Spiritu Sancto.

Új Tzelf Jefus fe nem predikállott, fe 
nem predíkáltatott, az Ö Tanítványi és 
Apoítoli - által, egyebet > hanem tsak az 
Illeni és Felebaráti fzeretetet. Nem akart 
predikáltatni fém tzeremóniákat, fém hi
tet. Nem azt a’ jelét adta a* hamis prófé
táknak : hogy ok, vagy máfok külömbo- 
zö valiáfi követnek, hogy heterodoxufok „ 
hogy eretnekek, h o g y  irglaubigok ( meg
tartom ezen amíttónak tulajdon fzavait, 
hogy annál inkáb’ ki-tefsék álnoksága ) ha
nem ezt a’ regulát tette: hogy az Ö tsele- 
kedetekből fogjátok őket meg-ism értik Fe
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lel. Hát nem tselekedet-é, vagy nem is
mertető jelekhez tartozandó e’ a’ rofz az 
ámíttó , tsufíttó , déltzeg, hazug befzéd. 
írás, bujtogatás, mint példának okáért az 
iij Tzelíufoke ?

'’S hát nem taníttatott-é líteni tifztelet- 
hez, és rend-tartáshoz tartozandó némeíly 
tzeremóniákat, ’s nem taníttatotte Urunk, 
tsak példáji-állal-is , midőn a’ hegyen imád
kozott , vagy a’ kertben ? midőn tanitvá- 
nyinak lábait mofogatta, ’s annak neki-is 
övedzett? midőn az imádság - közben izé
méit fel-emelé; midőn a’ betegekre-való 
kezek fehvetését em legeté?-------

Hát nem törődött azzal Krifztus , hogy 
légyen akárki akármi vallásban c( légyen 
orthodoxus, vagy heterodoxus, eretnek, 
jó , vagy ellenkező hitü valláfu Irglaubig? 
Mennyei meíterünkröl, ki azt hirdeté, ’s 
hirdetteté : hogy a’ kinek hite nem leíz, 
el-kárhozik. Qui verő non crediderit, con- 
demnabitur. M ARCI 16. v. 16. illyeneket 
költeni, Írni, hirdetni , nem gyalázatos 
hitegetés-é ? Igaz, hogy Krifztus a’ kép
mutatókat, Fárifzeufokat feddé, dorgálá; 
de feddé, kázhoztatá a’ hitetleneket - is ; 
ditséré, magafztalá a’ fzeretetet; de hir
deté ’s hirdetteté: hogy hit nélkül lehetet
len tettfzeni az Iítennek.

ÚJ TZELSUS. Az Ó Tefiamentom 
fohol fém jövendölte-ineg a’ Jefus Krifz- 
tusnak jövetelét: Az allegóriához heába 
folyamodunk. A’jövendő Krifztusrólfen-
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ki fe tudott femmit-is. Felelet. Kerefztyé- 
nek l kiwek kell hinni: Tzelfus ezen mon- 
dásánake, vagy Krifztusnak , az ö Apó
itoknak? az ó és új Tefiamentomi bizony
ságoknak? Tarífunk Hivek édes üdvözit- 
tönkel, ki azt mondotta „ fzükséges, hogy 
„ bé - tellyefedjenek mind azok, a’ mik 
,, meg - írattak Mojfes törvényében, és a’ 
„ Prófétákban, és a’ Zsoltárokban én ró- 
„ lam. “ LUC. 24. ut hic fupra. Tefsék 
itten leg-aláb’ azokat éfzre-venni ismét, 
a1 miket az ó Tzelfus-ellen írván, a’ 9-dik 
Réfzben Sz. Athanáfiusból elé-adtam. Hogy 
nem tsak hártyája, betűje, hanem veleje, 
’s belsöb értelme-is vagyon a’ Sz. írásnak 
azt nem tagadhattya Tzelfus ; ha tsak ar
ra vigyáz-is, h o g y  a’ Napkeleti fzóllók, 
írók fzerették, ’s fzokásba vették a’ para
bolas, titkos értelmű befzédeket. Urunk- 
is fzóllott e’ képp; ’s tanítványát az írás’ 
illy velejének ki-keresésére igazíttá: JO
AN. 5. 39. Scrutamini Scripturas, quia vos 
putatis in ipfis vitám ceternam habere : & il- 
Lce fan t, quce teßimonium perhibent de me. 
Erről majd ismét elé-kerül a’ befzéd.

UJ TZELSUS. Rofzfzul hifzik azt a' 
Kerefztyének Kbzönségefen , min nyáján , 
hogy Krifztus új Törvényt, új valláfí akart 
fel-állíttani, úgy, hogy ki - igazíttafsanak 
a*1 Zsidó tzeremoniák, a’ környülmetélke- 
dés , a’ fzombat. Felelet. A’ mit a’ Kerefz- 
tyének közönségefen bifznek, azt rofz’ hit
nek mondani főképpen, ha azt az mond*
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ja rofznak, a’ki ezen közönséges hit-ellen 
a’ Sz. írásból akar okoskodni, nem égbe
kiáltó nagy vakmerőseg-e ? A’ te petyegé- 
fednek higyünke inkáb , mint Fém Urunk , 
és az Apoítolok idejétől-fogva az egéfz Ke- 
refztyénségnek ? — M eg-vallya ezen rofz 
kereí'ztyén, vagy-is inkáb ezen Antikrifz- 
liánus ember, meg-vallya: hogy az Apo
ítolok az ó törvényt ki-akarák irtani ; de 
hogy ellenzettek a’ Krifztus tanittásával, 
akarattyával. Miért? mert, úgymond, 
Krifztus taníttásában femmi lem. találta
ik  ollyas, a’ mi Mójfes törvénnyének ki
irtására tzélyozna. ■— N i! mint agyarko- 
dik az Apoítolokra, ni! mint bújtya az 
embereket azokra, kiket Krifztus nem az 
ó Törvénynek, hanem az Evangeliomnak 
predikállására kéfzített, erősített, ál
dott, küldött. MÁTTH. 2g. v. 19. Eun- 
tes ergo docete omnes gentes : baptizantes eos 
in nomine Patris, & Filii, & Spiritus San- 
c ti; Docent es eos Jervare omnia qucecunque 
mandavi vobis. — Kerefztyének, kiket ez 
az áruló Judás így bújtogat, ha Sz. Peter 
és Sz. Pál fel-támadván , közitekbe ál
lana , ’s ismét azt prédikálnák, a’ mit 
eme fondorló meg-vall: hogy az ó törvény
nek igájára nem köteles az Evangelium- 
után az ember; eme pedig ellenek monda
na, ’s őkethazuttolván , mondaná: kerefz
tyének! ne azoknak hidjetek ; mert rofz- 
fzul taníttanak benneteket; hanem én re
am vigyázzatok, ki fe Krifztuít nem lát-
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tarn, fe Sz. lelket nem vettem, fe jobban 
nem értek náloknál az ó ’s új Teftamento- 
mi Sz. íráshoz ; mi tévők lennétek ?

ÚJ TZELS. Úgy! de Krifztus tanítá
sában femmi fe találkozik o llyas, a’ mi 
Moyfes törvénnyének ki-irtására tzélyóz
na.. Felelet. Sőt arra tzéiyozott édes üd
vözítőnk, mikor az Ö igáját édesnek, és 
az O terhét könnyűnek mondá: arra tzé- 
lyozott, midőn magát a’ Szombatnap Urá- 
nak-is lenni vallá. MATTH. 12. 8* Dot- 
minus enim éji filius hominis etiam Sabbati: 
arra tzéiyozott, midőn azt mondá: hogy a’ 
Törvény bé-töltésére tellyesíttésére jőve : 
adimplere: hogy be-töltse az Tefiamentomi 
jövendoléfeket a’ meg-jövendölt valóság
gal : hogy bé-tellyefedjenek a’ bárány, 
áldozatok, ígéretek, igék-által jövendöl- 
tetett új Tefiamentomi tulajdonok. LUC. 
24. v. 44. Necejfe eß impleri omnia , quar 

f  cripta funt in lege Moyfi, & Prophetis, Őt 
Pfalmis de me. v. 45. Tunc aperuit illis Sen- 
fűm , ut inteliigerent Scripturas■, arra tzé- 
lyozott, hogy tudniillik az O Tefiamen- 
tomnak vége fzakadjon, ’s a’ benne és ál
tala meg-igért új Tefiamentom bé-állítas
sák , ’s az egéfz világon el-terjedjen, arra 
tzéiyozott mondom ama’ felséges oktatá
sával, mellyel a’Sámaria Várofi Afzfzony- 
nak a’ kutnál meg • méltóztatta mondani: 
hogy nem tsak a’ Samaria hegyi, de még 
a' Jerufalem Várofi Ifienes, ó törvényes



tifzteletnek-is vége lejend. JOANN. Cap. 4. 
a v. 19. Dicit ei mutier: Domine, video quia 
Propheta es tu. Patres noßri in monte hoc 
ador aver unt, <5r’ főj dicitis, Jerofolymis
eß Locus, ubi ador are oportet. Dicit ei Je- 
fu s : JMulier crede mihi, quia venit hora, quan- 
do neque in monte , neque in Jerofotymis ado- 
rabitis patrem. Vége léfzen annak az imá- 
dásnak, melly az ó Teítamentomi, véres 
Aldozatu, ó fzombatos, új Tefiamento- 
mot jelentő, jövendelo tifzteletben állott. 
— Oívafsuk ismét ezen Tzelíufokra , akár 
dugják-be a’ fülöket, akár nem Sz. Pál 
Apóitól fzavait, GALAT. 5. 2. jEcce ego 
Paulus dico vobis: quoniam ß  circumcidami- 
ni, Chrißus vobis nihil pro der it* *)

Új Tzelfus. Krifztus Semmit fe paran- 
tsoltmáít, hanem tsak azlfieni, és feleba
ráti fzeretetet. Semmit fe maß. Felelet. 
Hányod a’ mondáfokat, ’s meg nem bizo- 
nyíttod; tudván , hogy a’ rofzra hajlan- 
dók-közt hamar találandafz tanítványt. 
Nem kivánt, nem parantsolt e gyebet a' 
fzereteten-kévül? a’ ki a’ Kerefztséget örök 
iidvöfségre fzükségesnek hirdeté lenni T 
JOAN. 3 .5 . Nifi quis renatus fuerit ex aqua, 
& Spiritu fancto , non potefl introire in re* 
gnum Dei. Az a’ ki a’ penitentzia tartáft 
parantsolá és parantsoltatá. LUCzE M.5.
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*) Hogy Deákul-is ki-tefzem a’ Sz. Igéket ,  

az oka a z : mert reménylyem , hogy a’ Könyv a’ 
Peákos Magyarok’ kezekbe jut.



Si poenitentiam non egeritis, omnes simili
ter peribitis. Ki még a’ gyülölöjinkért-is, ’s 
üldözoinkért-is hogy imádkozzunk, hogy 
velekjót tegyünk, meg-hagyá. M A TT.5. 
.44. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos 
.Veßros , benefacite his , qui oderunt vos : & 
orate pro perfequentibus & calumniantibus vos. 
.Ki még a* hamis Prófétáktól-való örízke- 
déít-is parantsolat-alá veté. MAAT. 7 .  
15» Attendite a falßs prophetis , qui veniunt 
ad vos in veßimentis ovium , intrinfecus au
tem ßint lupi rapaces. Ezen hamis Prófé
ták, bárány börü, farkas fzivü tanítga- 
tók-közé való az új Tzelfzus, ki a’ fzere- 
tet’ parantsolatyának javasláfa - mellett, 
el akarja az embereket vadíttani attól, a’ 
mi annak a’ fzeretetnek tellyességéhez tar
tozandó ; tudniillik a’ parantsolatok* meg- 
tartáfa. JOANN. 14. v. 21. Qui habet man- 
data mea, & fervat ea : iüe eß , qui diiigit 
me. — v. 23. Si quis diiigit me, fermonem 
meum fervabit. — v. 24. Qui non diiigit me% 
Sermones meos non fervat. Az Ilteni és fe
lebaráti fzeretetre tzélyoznak a’ Próféták 
az egéfz törvénnyel - együtt, ugye, úgy 
tzélyoznak-e ? hogy a’ Krifztus befzédinek 
parantsolatinak meg-tartáfa - nélkül fzeres- 
sük Krifztuft ? Kerefztyének ójjátok maga
tokat a’ bárány öltözetű farkas prófétáktól!

Uj Tzelf Mutafsarraa’ Religióra mel- 
lyet fel akart Krifztus állíttani ? Felelet. 
jFontold-meg az új fzentségeket, az új Ál
dozatot, a Hifzekegy Ifiént; fontold-ineg,
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a’ miket Krifztus az ő Egyházáról mon
dott; ’s nyaka fzakad az egéfz kerefztény- 
ség vallásával ellenkező mondáfodnak. 
Magad vallód, hogy, a’ mit te mondafz 
az ó Tefiamentómról, mintha azt meg
akarta volna marafztani Krifztus és a* mit 
az új Tefíamentomi vallás-ellen kintornálfz, 
az az egéfz Kerefzténységnek hitével el
lenkezik. LUCiE. 22. 20. Hie éji calix no
vum teßamentum in fangvine meo, qui pro 
vobis fundetur. Továbbá: nem új Tör
vény az, mellyben Mójfes helyett az Evan- 
geliom prédikáltatik, mellynek Egyházá
ban , Krifztus tulajdonival, az ö Teíta- 
mentom jövendöléfeinek meg-lett bé-tellye- 
fedése hirdettetik: mellyben a’ többi-kö- 
zött 3l feleségnek ama’ hires repudii 
Könyv-által-való el-erefztetéfe meg-tilta- 
tik. V. MATTH. 19. a v. 7/ mellyben a’ 
tiz parantsolafokhoz tartozandó törvény* 
tzikkelyeknek tellyefseb’ meg-tartáfa sür- 
gettetik, valóban a’ ki azt a’ tellyefsebsé- 
gét parantsollya, ’s a1 törvény jövendölé- 
fit magában, ’s az ő Egyházában bé-tel- 
lyesítti valósaggal , nem jött a’ törvény 
bontására, hanem bé-tellyesíttésére. V. 
MATTH. 5. a v* 17. Egy fzóval nem új 
törvény é az, melly a’ Kerefztyén névvel’, 
tárfasággal, és hittel az egéfz világon el- 
terjedett? Ó ha betsúllenéd, újító T zelfel 
édes üdvözíttönknek a’ Mennyeknek or- 
fzágáról mondott igéjit, mellyekkel a’mo-v 
ítanyi idöbéli Ekleflát, prsefentis tem^oris*
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Ecclefiam, mennyeknek Orfzágának ne
vezi, vajmi máskép’ Írnál, befzéllenél.

h e t e d i k  r é s z .
A z új Tzelfusnak a Kerefztény H it- ellen búj- 

togató más törekedéfek

' ÚJ TZELSZUS. Krifztus Jefus hithez 
tartozandó ágazatokat nem tett-elé. Sőt 
nem-is kívánt vagy parantsolt hitet; ha
nem tsak bizodalmát. —

Felelet. Ezeket, ’s töb’ a’ féle hazug- 
«ágit ez a’ rofz’ ember Catechismusnak hív
ja, talán azért; mert ezeket olly igazak
nak akarja tartatni, mint igazak azok, 
mellyek a’ közönséges A. Sz. Egyháznak 
taníttásával egyező Kátekhismufokban elé- 
adatnak. Akármire tzélyozZbn azon tzé- 
gérrel; tsak az itt foglaltatott ellenvetésé
ből-is ki-tettfzik , hogy bujtogatva, töre
kedve , tsalni akar. __ Hit-béli ágozato-
kat nem tett-elé Krifztus mert, úgymond* 
hitet fe kívánt, hanem tsak bizodalmát.— 

. 0 ! Tzelfe ! bizodalmat-is kívánt édes üd- 
vözíttönk; de hitet-is kívánt és parantsolt. 
Tett-is, tsak azért-is ( de azt Urunk igéjei 
magok meg-mutattyák ) tett-is hitbéli ágo- 
zatokat elé a’ Hit fzámára. Sőt a’ ki nem 
hifzen , el-kárhozik. Q ui verő non credide- 
r i t , condemnabitur. MARCI 16. 16. Uram 1 
mint tsufolnak ezek az új pogány o k ! Meg-



fengedvén, hogy benned bizáít kívántál; 
azt merik írni, hirdetni, hogy nem bán
tad, azzal nem törődtél; akár tartsanak 
igaz - mondónak , böltsnek , Prófétának, 
Rrifztusnak, Iftenfiának, ’s annak, a’ ki
nek hirdetéd magadat; akárnem. így bán
nak veled, ki különöfsen kivántad, pa- 
rantsoltad a’ hitet. Hallyák ezek a’ Kate- 
kismus rontok, a’ mit az Ur Jefusról SZ. 
MÁTÉ ir a’ 9-dik réfz. 27-dik versétöl- 
fogva. És el-menvén onnét Jéfus, két vak 
„ követé Ötét, kiáltván, és mondván : kö- 
„ nyörülly rajtunk, Dávidnak fia, 28- Mi- 
„ kor pedig a’ házba ment volna, hozzá 
„ ménének a’ vakok. És monda nékikJé- 
„ fus: HISZlTEK-e hogy ezt meg-tsele- 
„ kedhetem veletek ? CREDITIS quia hoc 
pojfum  fa cé ré  vohis ? ntqevs'js oti 'hívapou töt# 
Koi%<rcti; Mondának néki; Igen-is, Uram 
29. Akkor illeté a’ fzemöket, mondván: 
A’ ti hitetek -fzerént légyen nékték* . 30. 
És meg-nyilának az ő fzemök. — Az Ur 
Jefus kérdéfe az hitről vo lt: ha hifzik-e 
tudniillik a’ vakságon uralkodó hatalmát, 
és tehetséget? A’ felelet-is az hitet illeté. 
A’ hitet követé a’ bizodalom, a’ Könyör
gés ; az illetés, a* fzemök meg-nyiláfa.

Nem lehet //^-nélkül Iftennek tettfze ; 
ni. Meg-van.

Hagyva parantsolatúl a’ nagy bizo-
dalmu Rem e'/iy-is.

A’ fzeretet Törvénnyé pedig minden
re legelső.
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Valóságos új Teítamentomi valláít áU 
lított-bé Krifztus, és annak hit - béli ága- 
zit-is be rendelé; a’ mint ezen, és elébbi 
tzikkelyekben meg-vagyon mutatva; ’s 
tsak a’ Credóból avagy a’ H ifzek-E gy - I s -  
tenbol-is, és ottan a’ hit fzámára ki-neve
zet ágazatokból: p. okáért a’ teltnek fel
támadásából ’s a’ t. Ki-tettfzik; mi kell 
töb\ — A’ ki az új Tzelfus-fzerént bújto- 
gattya a’ népeket , ’s az ő hazugságinak 
ki nyalatkoztatójit tsúf nevekkel illeti; mit 
érdemeli annak a’ könyve? azt e , hogy 
nyilván , ’s titkon tolyogáfsák a’kezekbe, 
vagya’ mimégannál-isártalmafsab’ ; hogy 
befzélgefsünk belőle; mint egy reá tanít
ván az együtt lévőket? ó! nem, hanem 
hogy úgy bánnyanak vele , mint az Apo- 
ítolok elejbe öfzve-hordott gonofz Köny
vekkel. ACT. 19. 19. Multi autem ex eisy 
quifuerunt curiofa fectati, contulerunt libros, 
& combujferunt coram omnibus: & computa- 
tis prctiis Worum, invenerunt pecuniam dena- 
riorum cjuinquaginta millium. 20. It a fo r  ti
ter crefcebat verbum D ei, & confirmabatur.

ÜJ TZELS. Tsak pufzta bizodalmát, 
hit-n élkül kivánt az Ur Jefus azoktól, kik 
tőle fegítséget kértek, és más egyebektől. 
Mi okra nézve? mert, úgymond, a’ vak 
hit helytelen lett volna: hinni tudniillik 
annak, kit nem ismérfz, vagy hinni azt, 
a’ mit nem tudfz. Felelet. A’ bizodalom fe 
vak nem volt, fe helytelen. Azt meg-en- 
geded Tzelfze: mert volt annak a’ bizoda-

1 ómnak
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lomnak öfztöne; a’ hit fe volt tehát hely
telen : mert hogy világtalan ne légyen, 
adott ara világittó fegítto öfztönt a’ világo- 
sittó Rrifztus azoknak kiknek hitet paran- 
tsolt, JOAN. I. 4. Jnipfo vita erat, & vi
ta erat lux hominum. Abban a’ vakon fzü- 
letettben, kit JESUS e’ képpen gyógyí
tott-m eg: JOAN* 9. a v. 6. a’ földre po
ke, és sárt tsinála a’ nyálból, és a’ sárt 
annak Szemeire kéné , és monda néki: 
Eredj, mosdgyál - meg a’ Silóé tavában, 
Vadé lava in natatoria Silóé ( quod interpre- 
tatur Mijfus.) El-méne azért, és meg-mos- 
dék, és megjőve látván. Abban, kit illy  
tsodálatofan meg - gyógyított Jefus, meg 
volt már leg-aláb’ a’ bizodalom, minek- 
elötte a’ Zsidóktól ki-vettetett volna azért, 
mert a’ gyógyíttó Jefuß ditsérte ; sőt meg
volt a’ hit-is, mellyel Jefuß fzentnek és 
Prófétának hitte lenni. v. 17. Tu quid di- 
cis de illő, qui aperuit oculos tuos? lile au- 
tem dixit: Quia Prophet a eß. v. 33. Nifi 
hie ejfet a Deo , non poterat facéré quidquam. 
De még fellyeb-vaió hitet kívánt tőle. Ha 
vakab’ nem vagy a’ Jefus akkori üldözöd 
jénél: hallyad , ’svallyad: hogy hitet, hi
tet kívánt Krifztus. v. 35. „ Meg-hallá Je- 
„ fus hogy ki-vetették ötét, monda néki: 
„ HISZ-E TE az Ifién Fiában: 36. Fele- 
„ le az, és monda: Kitsoda az Uram, 
„ hogy hidjek 5 benne ? 37. És monda. 
„ néki Jefus: Látad-is ötét, és a’ ki ve

led fzóU, Ö az. Amaz pedig monda:
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„ Hifzem Uram. És le-borulván imádá 
„ Ötét.

Meghajtotta elméjét, ’s akarattyát a’ 
Jefustól ki-jelentett valóságos igafságnak , 
Azt méltónak ítélvén arra, hogy böltses- 
ségének , és igaz mondásának hidgyen, 
bízván már irgalmas hatalmába, jóságát 
m eg-fzeretvén, imádá mint Ifién fiának 
méltóságát, és le-borulván, imádá Ötét. 
JOAN. 9. 35. Tu credls in Filium D ei? 36. 
ß_efponclit iUe, & dixit'. Quis f t ,  Domine 
ut credam in eum? 37. F t dixit ei JFSUS: 
F t vidißi eum, & qui Loquitur tecum, ipfe 
eß. 38. At ille a i t: Credo Domine. F t pro- 
cidens adorovit eum. Ezek-után a’ Fariséu- 
fok\hitetlenségét feddé Krifztus, és ismét 
abból-is meg-tanulhatnák ezek a’ kéfza- 
kartva be-hunyt fzemti új Tzelfufok ? hogy 
hitet kívánt, és parantsolt Jefus* Azok 
azt fe felejtsék-el , a’ mit Urunk Tamás 
Apollóinak mondott a’ ki - nyilatkoztatott 
hite-után. JOAN. 20. 29. Q uia vidißi me 
Thoma , credidißi : beati qui non viderunt, 
& crediderunt. — 31. Hcec autem fcripta funt 
ut credatis, quia Jefus eß Chrißus Filius Dei : 
& ut credentes, vitám habeatis in nomine 
ejus. „M ivel hogy láttál engem Tamás, 
„ hittél: boldogok a’ kik nem láttak, és 
„ hittek. — Ezek pedig meg-irattak, hogy 
„ hidgyétek, hogy Jéíús az Ifiennek fia a’ 
r, Krifztus, ( hogy a’ Jefus Krifztus Ifien- 
„ nek fia ,) és hogy hívén, életetek légyen 
„ az ő nevében.
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HITET parantsolt az Ur Jefus a’ fel- 
támadásról-is mondván Mártának : JOAN. 
11. 25. ,,En vagyok a’ fel-támadás, és az 
„ élet : a’ ki én bennem hifzen, ha fzin- 
,, tén meg-hal-is, él: 26. és minden a’ ki 
„ é l, és én bennem hifzen, meg nem hal 
„ örökké. Hifzed-e e z íl  27. Monda neki: 
,, valóban Uram, én el -hittem, hogy te 
„ vagy a’ Krifztus az élő Ilién Fia, ki e’ 
„ világra jöttél. — 39. Mondá Jéfus : ve- 
„ gyétek-fel a’ követ. Monda néki Már- 
„ ta annak húga a’ ki meg-hólt v-ala: U- 
„ ram, immár fzagos, mert negyed-napi. 
,, 40 Mondá néki, Jéfus: Nemrhondám-e 
„ néked, hogy ha hifzfz, meg-látod az 
„ Iíten ditsöfségét ? „ — Lázár fel-táma- 
„ dáfa-után v. 45. Sokan azért a’ Zsidók- 
„ közziil, kik Máriához és Mártához jöt- 
„ tek vala, és látták vala a’ miket tsele- 
„ kedett Jéfus, hívének ö benne. “ A’ ki- 
mindezeket meg ~ fontollya , lobbannyon 
mind hitre, mind bizodalomra.

N Y  O L T Z A D IK  R É SZ .
Az Új Tzelfusnak a Krifztus - által prédikál- 

tatott vitézkedő , 's boldogult orfzága 's 
Egyháza - ellen - való támadója♦
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ÚJ TZELS. Krifztus, úgymond, fem- 
mit fém prédikállott máit , hanem tsak 
a^t, a’ tnit a7 Zsidók akkor vártak; az az:
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a’ Mefsiáknak orfzágát. Felelet. Vártak-e azt 
akkor ,hogy a* Mefsiás kint, halált fog-fzen- 
vedni ? ’s halottaiból fel támadni. Ezt meg-jö- 
vendölték a’Próféták : Rrifztus prédikáliot- 
ta. Ezt nem héjaba kérdezzük Tzelfzustóli 
merto a’ Mesíiásnak orfzágáróí másképp be- 
fzé ll; mint a’Próféták, és édes ÜdvözíttŐnk. 
Az a’fzó: nem predikáliottKrifztus mdß, ha
nem tsak azt a’ mit a’ Zsidók vártak; tsá- 
bíttó fzó Tzelfzus nyelvén és tollán. Azt 
az orfzágát predikáilotta Krifztus , mellyet 
meg-jövendöltek a’ Próféták * melly Bel
zebub orfzágával ellenkezik ; mellyet a’ 
Hivek vártak; akár várták azt az e l-fa 
jultak, akár nem. Hallyuk!

Az Új 'Tzelfzus így tanítt: neheztelés
re méltó dolog , hogy a’ Kerefztyén Kate- 
kismufok H ite t, Fvangeliomot, és titkokat 
hirdetnek. (F idem , Evangelium, Myfte- 
Tia) Jefus, az H it , és Evangeliom - által 
fern m it, femmit , femmit fém értet máft, 
femmit fém vagy kiván egyebet , vagy 
máit az ö benne-való bizodalmon - kévül. 
Tsak azt akará, hogy az ö küldetéfe hir- 
dettefsék; az az: hogy a’Mefsiás Orfzága 
már mólt el-kezdödött. A’ Titkokon, 
myßeriumokon azokat a’ példa - befzédeket 
érti Krifztus, mellyeket erről az Orfzág- 
ról mondott; melly példabefzédeket nem 
érthette akármi közönséges ember; de 
azon példa befzédek , úgymond az új Tzel
fzus : virágotskákkal fel-tzifrázott befzé- 
dekj azok meg-fejtetyén, femmit fe mon-
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danak máit, hanem tsak a’ mit közönsé
geién meg-ismértek az akkori idöbéli Zsi* 
dók, a’ Mefsiás-alatt való meg-igért Ifién 
orfzágáról. Felelet. Mit akarfz mondani? 
mond-meg nyilvánságofsabban, ó Kerefz- 
tyéneknek, ’s Kerefztyénségnek ellensége!

Új Tzelfzus. Kriíztusnak minden pre- 
dikátziója a’ magról, a’ kováfzról, a’ kints- 
röl, a’ moftár - magról, a* hálóról, a* í'zá- 
madáft kérő Királyról, a’ fzőllörol, ar me
nyegzőről, femmit ferp ér; abból femmit 
fe tanulunk. So kann man gewis wohl nicht 
viel klüger daraus werden. Felelet. Ördön- 
gös mondás! átkozott mondás a’ Krifztus 
Jefusnak, az Ifién Fiának igéjiröl. Lát- 
tyátok-e Kerefztyének j miért kintornái 
annyifzor ezen Antikrifztiánus a’ Hit-el
len! ki még-is azt akarná, hogy nékihid- 
jünk, vagy ő benne bizzunk; ki ha lehet
ne, egy Kalány-vizben el-rneríttené a’ hi
tet, Evangéliumát, fzéntséget , Áldoza
tot, Papot, H ivet, Rendet, trónuft, Páfz- 
tort, juhot, Egyházat; Meny - Orízágat; 
ó és új Tefiamentomot.

Új. Ttelfz. Mit akart az említet példa- 
befzédek-által mondani Krifztus azt kikeli 
tanulni, ’s éfzre-venni az akkori, azon 
idő - béli Zsidóknak Iráfaikból. Ha ezek
ből azt jobban nem tudnók, hogy akkor 
várták a’ Mefsiáft, Krifztus’ példa befzédi- 
fyöl, és fzavaiból nem jutnánk nagyob’ okos
ságra , kann man gewis nicht viel kluger 
werden.

R a



2 62

Felelet. Mit akart Krifzlus azon-példa-* 
befzédekkel mondani, maga meg-fejté édes 
Üdvözíttőnk. Azt a’ fejték, magyaráza
tot, taníttáít, a’ Mefsiás jelen-létéről, an
nak Orfzágárói, Egyházáról, ennek a’ vi
lágra terjedőiéről, predikáltatásáról, hafz- 
náról, Krifztustól tanullyuk. Hogy pedig 
Krifztusnak taníttásánál job’ , és oktatób’ 
az Iráfsok az akkori Zsidóknak, kikKrifz- 
tuít fel-fefzítették, ’s azután feregefsen ül
dözték Mefsiáfságát, Személlyét, Egyhá
zát, Apoítolit, tanítvány i t , ezen üldöző 
Zsidókhoz illendő , ’s tűrhetetlen károm
kodó mondás. — Akkoriak voltak , Zsi
dók voltak az Apofiolok, Szentek, Isten
től erővel, hiteles méltósággal fel-öltözte- 
tett Személlyek. Azoktól kell tanulni 
Krifztus - után. ROM. 1. a v. i. Paulus, 
Servus Jefu Chrißi, vocatus Apoßolus, fe- 
gregatus in Evangelium D ei, £) Quod ante 
promiferat per Prophetas fuos iu Scripturis 
Sanctis. GALAT, i. a v* l. Paulus, Apo- 

ßolus non ab hominibus, neque per hominem , 
fed. per Jefum Chrißum, & Deum Patrem , 
qui fufcitavit eum a mortuis : ACT. 9. 15. 
Dixit autem ad eum ( Ananiam ) Dominus: 
Fade, quoniam vas electionis fß  mihi iße , ut 

portét nomcn meum coram gentibus, & regi- 
bus, & ßliis Ifrael. ACT. 2. a v. 4. Et re
pteti funt omnes Spiritu Sancto, & coeperunt 
loqui variis lingvis, prout Spiritus Sanctus 
dabat eloqui Ulis. — v. 6. Facta autem hac 
voce, convenit multitudo. — — v. 14. Stans
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aiitem Petras cum undecim levavit vocem fuam, 
& locutus efi eis: =  — 3 2. Hunc Jefum re- 
fufcitavit Deus, cujus onines nos teßes fumus.
_ 40. ALUs etiam verbis pLurimis teßißcatus
eß , & exhortabatur eos , dicens : faivamini
a generatione ißa prava. 41. Qui ergo rece- 
pcrunt fermonem ejus , baptizati fu n t: & ap- 
poßtce funt in die illa animce circiter tria. 
mi Uia.

A’ mi a’ titkokat illeti; Krifztus urunk 
a’ feregek-előtt titkos befzédekkel gyak
ran ízokott élni; de azokat meg - fej
tegető; úgy bánvárt azon titkokkal, ’s fej- 
tegetéfivel, a’ mint o Sz. Felségének böl- 
tsefsége magával hozá. Példának okáért, 
imé Sz. Máté fzavai a’ 13-dik réfzben, 
34. és további verleiben. ,, Mind ezeket 
„ példa-befzédekben fzollá Jefus a’ fere- 

geknek, és példa befzédek-nélkül nem 
„ fzoll vala nékik: hogy bé-tellyefednék 
„ a’ mi mondva vala a’ Próféta - által 
„ mondván (Pf. 77.) Meg-nyitom példa- 
„ befzédekben a’ fzámat, ki mondom a’ 
„ mi el-rejtetett a’ világ alkotásától fogva. 
„ Akkoron el - botsátván a’ feregeket, a’ 
„ házba méné, és hozzája járulónak a’ ta- 
„ nítványi , mondván: Magyarázd - meg 
„ nékünk a’ fzántóföld Konkolyának pél- 
„ da-befzédét, ki felelvén monda nékik: 
„ A’ ki jó magot vét, az ember Fia. A* 
„ fzántóföld pedig , e’ világ. A’ Konkoly 
„ pedig a’ gonofz fiák. Az ellenség pe- 
„ dig a’ ki azt vetette, az ördög. Az ara-
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„ tás pedig a’ világ végezete. Az aratók 
3, pedig az Angyalok. Azért a’ mint ki- 
„ ízedetik a’ Konkoly, és tűzzel meg-éget- 
„ tetik; úgy léfzen a’ világ végezetin, el- 
,, küldi az emberfia az ö Angyalit ( ó. go- 
,, nofz fiú, ismérd-meg vagy ebböl-is az 
„ emberfia Iftenségét) és mind ki-fzedik 
„ az ö orfzágábói a’ botránkozáfokat, és 
„ azokat kik hamifságokat tselekefznek, 
„ és tüzes kementzébé vetik Őket, ott lé- 
„ ízen fivás, és fogak tsikorgatáfa. Akkor 
„ az igazak fénlenek mint a* nap az ö At- 
„ tyok orfzágában. A“ kinek fülei vannak 
,, a’ hallásra, hallya-meg. így az Ur Jefus.

Uj Tzelf. A’ Szent Háromságról-valo 
vallás nem találtatik a’ Jefusnak oktatáfi- 
ban ; fém az hogy a’ Jefus meg-váltó. Fe
lelet. Honnét mutatod azt meg?

Új Tzelf. Az ó Tefiamentomból* — 
Tudniilik előfzör. Felel. Te káromkodol 
az ó Tefiamentom-ellen. Azért a* Sz. Há
romság-ellen a’ Jefustól hozott Váltság el
len abból ne hörögefs. Hogy pedig ez a’ 
Jefusnak, mint Ifién embernek, m eg-vál
tónak ellensége , káromkodik az O Tefta- 
mentomi Sz. írás-ellen , ihol a’ bizony
ság. Az ó Tefiamentomi Zsidóknál úgy
mond Tzelfus: nem volt igaz Religio, ner$ 
volt jó vallás. Miért ? hogyan ? mikép ? 
vagy-is inkáb’ minek kérdezősködünk et
től az Antikrifztiánufiól? A’ vallás dere
kához tartozandó dolog az, úgymond az, 
új Tzelfzus : hogy taníttafsék a5 lelkek



meg - maradáfa, vagy halhatatlansága és 
üdvöfsége. Ez a' taníttás pedig az ó Te- 
ítamentomnak és a’ Prófétáknak idejekben 
nem volt isméretes , le nem prédikáltatott. 
Az utóbbi Zsidók azt a’ pogányokkal - va
ló {árfalkodásból tamilták-meg. Felelet. 
Hogy ezek mind káromkodó hazugságok, 
abból vegyétek éfzre , Ti főképpen kik 
ezen új Tzelfzus’ iráfit már egéfz Magyar- 
Orfzág végéig kínáltátok í hogy a’Zsidók, 
Meíteri voltak a’ pogányoknak az igaz 
vallásra nézve ; nevezet-fzerént abban, a’ 
mit ezek a’ Lélek halhatatlanságáról job
ban tanítottak. ’S ez a z , a’ mit ezen 
Könyvnek 2-dik Réfzében meg-muttattunk, 
egéjz az ötödik réfznek végéig. —

K IL E N T Z E D IK  R ÉSZ.
Az új Tzelfusnak az Ur Jefus-ellen-való ká- 

romkodáf.

Új Tzelf. Az Ur Jefus nem meg-váltó , 
nem máfodik fzemélly : nem Ifién fia va
lóban. Felelet. Az Ur Jefus meg-valtó : az 
Ur Jefus a’Sz. Háromságnak máfodik Sze
méllyé: az Ur Jefus valóságofan Ifién Fia.

Új Tzelf. Hogy magát meg-váltónak 
mondotta volna, nem mutathatni-meg tu
lajdon igéjéből. Felelet. Nem akarod-é, 
hogy meg-mutafsuk tanítványinak igéjé
ből? Akár akarod, akárnem, akármint



e66
agyarkodjál Krifztus Apofioli ellen, meg- 
fzégyeníttünk mind Ezeknek, mind Krifz- 
tusnak igéjéből. — Azért jöttem, igy fzol- 
lott az Ur Jefus, én ember fia: hogy lel- 
kemet váltságul adjam a’ fókákért. MAR
CI. 10. v. 44. Quicumque voluerit in vobis 
primus effe, érit omnium Servus. 45. Nam & 
Filius hominis non venit ut minßraretur ei , 
fed ut minißraret, F T  D ARF T  AN IM AM  
SUAM R E D F M PTIO N E M  PRO M UD  
TIS. MATTH. 20. 27. F t qui voluerit in
ter vos primus ejfe, er it veßer Servus. *8- Si- 
cut Filius hominis non venit minißrari, fed  
minißrare, & dare animam Suam, redemtio- 
nem pro multis. Xvrpov =  pretium. Promul- 
tis =  pro omnibus. Sic ROM. 5. 19, Pec- 
catores corßituti funt multi , id eit omnes. 
M ATTH. 26. 28- Hic eß enim fangvis meus 
novi teßamenti, qui pro multis effundetur in 
rcmifsionem peccatorum. Jefusnak még a’ 
neve-is meg-váltót jelent. Meg-váltott pe
dig bennünket bem tsak az ó Teítamento- 
mi törvénynek igája, de a’ bűnnek, ha
lálnak, ’s prdögnek rabsága-alól-is; mi
vel? nem arannyal, ezüfiel, hanem tulaj
don fzent vérével; ó mi drága díjjal! 1. 
PETRI 1. 18. Scientes quod non corruptibi- 
libus auro, vei argento redempti eflis de vana 
veßra. converfatione patentee traditionis : 19. 
Séd pretiofo fangvine quaß agni immaculati 
Chrißi, & in contaminati. 1. CORINTH. 
6. 20. Empti enim eßispretio magno. HEBR. 
9» 14. Quanto mag is fangvis C hrßi, qui pep
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Spiritum fanctum Semetipfum obtulit immacu- 
latum Deo , emundabit confcientiam noßram 
ab operibus mortuis, ad ferviendum Deo vi- 
venti. v. 15. Et ideo növi teßamenti media
tor eß: ut morte int er cedent e , in redemptio- 
nem ear um prcevaricationum , quct erant fub 
prioré teßamento, repromifsionem accipiant 
qui vocati funt ceternce hcereditatis. JVIATT. 
1. 21. (Angelus ad Jofeph virum Maries, 
de qua natus eß Jefus, qui vocatur Chrißus. 
MATTH. 1. ló.) Pariét autem fitium, & 
vocabis nőmén ejus Jefum : ipfe enim faLvum 

faciet popuíum fiúm a peccatis eorum.)
Vefzik éí'zre Kerefztyén olvasóim, 

hogy nyilvánságos hazugságokat árul ez 
az amíttó ’s talán azt gondollyák egyetem
ben, hogy felelni fe kellenek néki, kit 
ílly fok káromkodó hitetéfekben kapunk. 
Igaz fzivü emberhez illendő Ítélet. De a’ 
mint jelentem, fejet hajtván, egy nagyér
demű kívánságnak , folytatom a’ felelete
ket; egynéhány tzikkely - után pedig vé
get vetek e’ munkának: hogy hofzfzas, 
és tsak azért-is unalmas ne légyek. Azon- 
kévül-is vaj mi kevefen vannak a’ kik örö
meit olvafsák azt a’ mi fok.

Új Tzelfz. ( Dugjátok-be liivek ! fülei
teket) nem Ifién fia valóban; és így nem 
Ifieni fzemélly. Felelet. Meg-engedi ez az 
Ephraim mefter , hogy Jefus azt akarta 
ugyan , hogy Ifién fiának mondják, ésval- 
Jyák ötét ; de mínémü értelemben ? nem 
abban a’ miben az igaz közönséges hitü
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kerefztyénség hifzi Jefuß Iítenfiának lenni, 
hanem a’ melly értelemben némellyek az 
ó Teßamentomban Ifien-fiainak mondattak 
lenni, p. o. az Ifrael, ’s oily Iítenfiának 
akart ismértetni, a’ minémüeket más fze- 
méllyekben ismertek az akkori Zsidók. — 
Nem úgy, hallódé! Tudjuk, kiből fzede- 
getted ezt az újságát. Abból, ki Sz. János 
Evangelifia első réfzét fejtegetvén, ma- 
ga-is el-hült tulajdon új eretnek fejtésén, 
’s azt újnak vallá , ’s tsak azért-is hazug
fejtés: mert igaz nem lehet a’ mi, az új 
Teftamentom elejétől fogva , a’ meg-ismért 
igafsággal ellenkezik, ó  Tzeififták! térje- 
tek-meg, ’s fakadjatok arra, a’ mit Tanít- 
ványi az Ur Jefusról vallottak, és hirdet
tek. p. o. Sz. János Ap. és Evang. 1. JO
ANN. 5. v. 20. hogy a’ Jefus igaz valósá
gos Ifién. Azt az ö fzületését, mellyel az 
Atyától vagyon , ki befzélli*ki ? generation 
nem ejus quis enarrabit ? ISAliE 53. v. 8* de 
tsak ugyan igaz valóságos Ifién az Ur Je
fus Iftenfia. E t fcimus quoniam FILIUS 
IDEI venit, & dedit nobis fenfum ut cogno- 

fcamus verum Ileum , & fimus in verő FI- 
LIO ejus. Hic efi VER US D E US, & vU 
ta ceterna. 1. JOAN. 5.'v. 20. Illy és ezen 
értelemben hirdeté Jefus magát Isten-fiának 
lenni, nem tsak felségefseb’ módon, mint 
azok az ó Teftamentomi fiák, ’s ennek az 
egynek figuráji, példázó képei , hanem 
olly valósággal, hogy ő igaz valóságos



Fia az Atya Iítennek, és valóságos Iíten. 
„ Verus filius ejus, Perus Deus.“

Agyarkodik Ephraim-mefier Sz. Pál 
Apoßolra vagy a’ Zsidókhoz fzólló Levél 
Sz. írójára, hogy rofzfzúl befzéll a’ prse- 
dicátumról és fubjectumról, midőn Jefus- 
nak tulajdoníttya azokat a’ felséges ditsé- 
reteket, mellyek valakit máit illetnek az 
ó Tefiamentomban. — Tud’-megúj Tzelfz, 
hogy nagyobra betsüllik a’ Kerefztyének 
azt a* Sz* írót, és a’ közönséges Anya Sz. 
Egyházat, melly azzal tart, mint fém a” 
te bujtogatáfidat , mellyekkel predikátu- 
moskodoi. Abból az íróból, mellyet a’ 
Görög Ekleíiák közönségefen, ’s a’ Deák 
réfzilek jobbára fzent Pálnak vallanak len
ni , a’ Sz. Lélek fzóllott, ’s arra tanít: 
hogy a’ Jefus Krifztus valóságos Teremtő , 
és Meg-Váltó Ißen. Ez a’ tzéllya az ó 
Teßamentumbol vett okoskodásának. Az 
a’ Teßamentom fokfzör betű - fzerént, de 
a’ betű hártyája-alá rejtetett belső értelem- 
fzerént-is jövendőié Krifztus’ Ifienségének 
valóságát, és egyéb felséges tulajdonit. 
Erre taníttának bennünket a’ Krifztustól 
az írás értelmére meg-tanított, és a’ Sz. 
Lélek - által meg-fzállott Apoßolok. Tes
sék a’ 6-dik réfzre vifzfza-nézni. Sz. Pál 
a’ Zsidókhoz Írván, a’ Krifztus Jefuß min
denek teremtojének hirdeti : HEB. i. 2. 
Per qnem fecit & foecula. Jefus az Atyadi- 
tsofségének fénye , állattya valóságával 
telly es képe. Splendor gionce. & figurafub-



ßantice ejus, bűnből ki-tifztittó-meg váltó. 
Purgationem peccatorum faciens. Kit az An
gyalok imádnak, v. 6. Adorent eum omnes 
\Angeli Dei. Kinek Királyi Illeni Izéké 
örökké-vaió, }s kihez így fzóll az Atya. 
A ’ Te Trónufod , Ilten, örökön - örökké, 
az az : ó Iítenkrifztus (o  Deus Chriíte, 
thronus tuus aeternus érit) Ibid. v. 8- Ad 
f  ilium autem: Thronus tuus Deus , in fcecu- 
ium fieculi. Ismét mondja hogy Teremtő. 
V. IO. Tu in principio , Domine, terrain 
fundaßi : et opera manuum tuarum funt cceli. 
Ezeket olvasván a’ Szotzinisták a’ furtsál- 
kodáshoz, leg-aláb ad perfvasibilia hflma- 
nse fapientiae verba merő emberi böltses- 
ség’ kifogálihöz kapafzkodnak; mintha 
nem jó helyheztetéfsel, predikátum fubje- 
ctum tserével, meg-máfolt foháfzkodálok- 
kal élne a’ Sz. író. JVJind heába! Azt bi- 
zonyittya ott az Afz. Egyház meliere, az 
Apofiolból fzólló Sz. Lélek: hogy a’ Je- 
fus Krifztus a’ valóságos Iílennek valósá
gos F ia , valóságos Idén, és örök élet: 
Hic eß verus Deus, & vita ceterna. 1. JO
AN. 5. 20. Splendor glóriáé, & figura fub'- 

ßantice ejus. HE BR. 1. v. 3. Videte ne quis 
vos decipiat per philo fophiam , & inanem fal- 
laciam, fecundum traditionem hominum, fe- 
cundum elementa mundi, & non fecundum 
Chrißum. Quia in ipfo inhabitat omnis ple- 
tiitudo divinitatis corporaliter.

O bártsak ne íratnának, ’s ne Izo
lálnának gonoíz a’ féle Tzelfiftáktól Iza«.
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kadt könyvek , m e llek  nem hogy az 
Iítenhez kötelezett ájtatofságra 7 vagyigas- 
ság - fzeretetre öfztönöznének; de fog- 
lalattyok - fzerént káromkodók , tsalafin- 
tasággal tellyefek, mellyeket az Anya Sz, 
Egyház gyarapodására agyarkodó irigy
ség ízü l, a’ fesvénység árullya, a’ fesle- 
tség vefzi, olvafsa a’ tanúlatlan henyélés * 
tsudállya a’ vifzketeges fzemfülefség; át
kozza az A. Sz. Egyház. —

Az Új Tzels. ide ’s tova el-hányván 
a’ keleptzét, ’s a’ Sz. Háromság imádandó 
fzeméllyei- ellen a’ régen ki-tsapott ’s meg
győzött ellenvetéfekkel átsorogván , mi
dőn, úgymond, JeFus azt mondá; Én és 
az Atya egy vagyunk; nem a’volt a’fzán- 
déka , hogy magát az Atyával egy álla- 
tunak vallya: mert mikor azt kiváná, 
hogy tanitványi egygyek legyenek egy
m ás-közt, mint ö az Atyával egy, nem 
kivánta , hogy egygyek legyenek az állat
ban , ’s terméfzetben. Felelet. Nem kivánt 
nékik Illeni állatból, ’s egy’ azon termé- 
fzetböl álló egyefséget: mert tanítványok
hoz, és merő, noha boldogíttandó embe
rekhez illendő fzeretet-béli leg-felségefseb 
rendű egyefséget kivánt; ez ki-tettfzik ab
ból: mert magát és az Atyát mtndenüte 
örökre me^-külömbBztetitölök a’ termefzet- 
ben , állatban, ésfzeméllyben. Az Atyát 
pedig, noha fzeméllyben meg-külömböz- 
teti magától; de állatban, ’s terméfzetberr 
foha lem; sőt erre jtéaye magát az Atyá-^
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val egy azonnali bizonyíttya lenni. Égő 
& Pater unum fumus. JOAN. 10. 30. Én 
és az Atya. Imé a’ külömbözés a’ fzeméi- 
lyek - közt. Egy vagyunk. JJnum fúrnia. 
Imé az egy azonság a’ terméfzetben és ál
latban. Téfsék az első Könyvnek 8-dik 
réfze’ végére tekénteni. Érték ezt a’ Zsi
dók , ’s azért meg-akarták a’ Jefuß kövez
ni. Arra nézve igy feddi Sz. Agoßon az 
Ariánifiákat, ’s azoknál-is irtóztatób’ fo- 
tziniflákat: A’ mit a’ Zsidók-is értettek, ó 
miért nem értik azt az Ariánufok, 5. AU
GUST. Tract. 48- Cur Judeei intelLexerunt, 
quod non intelligunt Ariani ? Ideo enim irati 
funt, quoniam fenferunt non pojfe d id , Ego 
& pater unum fumus, nifi ubi eß eequalitas
patris, & Filii.

T IZ E D IK  R É S Z .
Az elébbi tzikkelly folytatáfa \r új más tsábít- 

táfok meg-tzáfoláfa♦

SZANASZÉT hadarázván az új ká
romkodó Tzelfus, a’ Sz. Lélek Ifiensége- 
ellen pattog. Más más féle jelentéfe va
gyon a’ fpiritus fzónak , úgymond , az 
írásban, ’s azok-közt nem találtatik az , 
hogy a7 Sz. L élek , Ifién. Felelet. Sött ott 
találtatik. Tudjuk, hogy az a7 fzó, fpi
ritus, Zsidóul, görögül, hol lelket, hol 
annak yalamelly töttét, hol fUvatot jelent;

de



de jelenti azt a’ mindenható , örök , 
eleven , eleveníttő , fzent , fzentelő 
Lelket-is , ki egy állatu lévén az Atyával 
és Fiúval, ered mind a’ kettőtől. Ezt hit
te mindétig a’ kerefztyén közönséges Anya 
Sz. Egyház; és fém ezt, fém hitbéli más 
ágazatot nem kovátsoltaz az hitbéii Egyház 
ujjonnan magának, a’ mintáz új Mátzedo- 
nifta, fzotziniíía Tzelfus hazudja. Ezthir- 
deti ’s hirdetni-is fogja a’ közönséges ke- 
refzténység mindenkoron.

Új Tzelf. Úgy; de hol vagyon tehát 
Írva hogy az a’ Sz. Lélek-fzemélly , fe 
nem fzél, fenem Angyal, hanem Ifién, 
’s az Atyától ’s a’ Fiútól külömbözö fze
mélly? Felelet. Ott vagyon Írva a' tobbi- 
közt, a’ hol a’ hozzád hafonló, ’s Sz. Lé- 
lek-ellen káromkodók vétkéről az mon
datik Krifztus Urunktól, hogy az leg ne
hezebben botsáttatik-meg: mikor tudniil
lik a1 Sz. Lélek múnkáji nem Sz. Lélek 
munkáinak ismértetnek; hanem ördögnek 
tulajdoníttatnak. Te ugyan ennek, úgy 
tetzik, nem tulajdoníttod; de nem aka
rod azokból a’ töttökbői, mellyeket a’ Sz. 
Léleknek tulajdonílt Krifztus , magát a* 
Sz. Lelket meg-vallani. MATTH. 12. v. 
28. =  32. Si autem ego in Spiritu Dei éji 
cio dcemones, igitur pervenit in vos regnum 
Dei. V. 32. F t quicumque dice érit verbum 
contra Filium hominis, remittetur ei : qui 
autem dixerit contra Spiritum fanctum , n o n  
remittetur ei, neque in hoc fccsu'o , neaue in

s
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futuvb. — Valamint Iíteni más ízemeíiy 
ellen káromkodik, a’ ki a’ Jefus Krifztus- 
ellen káromkodik; úgy, Ifíeni más fze- 
mélly-ellen vett, káromkodáfa-által, a’ ki 
a’ Sz. Lélek-ellen mer káromkodni.

Nem elég-e? Ez az a’ Szent, és fzen- 
telo Lélek, a’ ki-ellen fzitkozodtok, ez 
mondom, a’ ki az Atyával és Fiúval egy 
azon név-alatt, egy állatának , ’s külöm- 
böző ízeméllynek hirdettetik a’ kerefzte- 
lésre küldő Krifztus-által. MATTH. 28. 
19. Baptizantes eos in nomine Patris , & Fi* 
Ui, & Spiritus fancti. Ez az, az Iítenből, 
az Atyából, ’s Fiuból-való Lélek, ’s tsak 
azért-is más fzemélly , Spiritum , qui esi 
Deoeß. TtveZpx to ex t ö  0 ea. 1. CORINTH. 
12. 12. Ez az , a’ ki által meg-által visgáí- 
lya , tellyefséggel tudja az Illeni mélysé
ges vagyonnak , állatnak , terméfzetnek 
mélységeit, n CORINT. 2. 10. Nobis as
tern revelavit Deus per Spiritum J'uurh : Spi
ritus enim omnia SCR UFA FUR , etictm 
PROFUNDA Dei. C\[Fv de 0 0 s og cctexct? t\Le 
did t ö  Tneí[LOLTog airs, to <yup TieZpx tpe-
vva, xut Toi ß a d y  t ö  GeS. v. 1 i . Quis enim 
hominum feit quee funt hominis, niji Spiritus 
h om in is  , qui in ipfo eji ? ita & quee Deifunt, 
nemo COGNO VIF , nifi Spiritus Dei. Ez 
az Iítenböl való Lélek 70 rvévpax, to 'ex ra 
©tő, egy azzal, a’ kinek Illeni mélységes 
mivoltát tellyefséggel által-érti ; Szernélly- 
ben külömböző attól, a’ kitől-való, Spi
rit. qui ex Deo eß. tqttvevpix T0 éx tö 0 sö En-
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nek az imádandó fzent , mindent tudó, 
mindenre taníttó fzent Léleknek kiilömb- 
íéliek a’ kegyelmei, 1. CORINTH. 12. 4, 
P)iv ifi ones verő gratiarum funt, idem aut ein 
Spiritus. O maga magában egy azon. az 
Atyával, és Fiúval. 1.- Cor. n .  JHcec au- 
tcm omnia operatur unus atque idem Spiritus, 
dividens fingutis prout vult. JOAN. 16. a 
V. 12. Adhuc múlta habeo vobis dicere: fed 
non pote/iis port are modo. 13. Cum aut ein 
venerit ille Spiritus vérit at is , docebit vos om- 
ncm veritatem : non enim toquetur a Semet- 
ipfo: fed quvecumque audiet loquetur, & quce 
Centura fant annunciabit vobis. 14. ILle me 
clarificabit: quia de meo accipiet, & annun
ciabit vobis. 15. Omnia queecumque habet 
Pater, me a fant. Propterea dixi: quia de 
mto accipiet, & annunciabit vobis. S. AU
GUSTIN. Tract. XCIX. in Joan. „Ab il
lő audiet, aquo procedit: nam audire, illi 
fcire eit, fcire vero elfe. “

Szent Atya , fzent Fiú, fzenf Lélek, 
egy Állat, azon egy végetlen Lélék, Sz. 
Háromságu fzeméllyek , fzent Akarati 
fzeretetforrás, fzent Lélek ez a’ tűz.

Új Tzelf. De még arra a’ galambra-is 
panafzom van, a1 kinek képében, mond
játok , hogy meg-jelent az a1 kit fzent Lé
leknek , mint külömbözo fzeméllynekmon
dotok lenni. A’panafzom ez: A’galamb
nak tsak képzelödésü láttattya volt: mert 
azt a’ galambot tsak maga látta kerefztelö 
János, mikor á’ Jefus kerefzteltetett. Der



eine Johannes der Täufer fihet, und höret 
alles alleine; Ha igazán ment volna a’ do
log véghez , látta , ’s hallotta volna az 
egéfz nép. Felelet♦ Látta hallotta a’ kiről 
a’ látáfi, halláfi az Evangelifiák bizonyít- 
tyák. Ezektől kell tanúinunk. Ezeket ne 
húzd, vond. Hogy pedig nem képzelo- 
dés-fzerént, fe nem az egy kerefztelo Sz. 
János láttattyára, hallattára ment véghez 
a’ jelenés, a’ fzózat, im’ ellened a’ bi
zonyság. MATTH. 3. v. 16. Baptizatus 
autem Jefus confeßim ajcendit de aqua, & 
ecce ap érti funt ei cceli, & vidít Spiritum Dei 
defcendentem ßcut columbam, & venientern 
fuper fe. F t ecce vox de ccelis dicens: Hie
eft Filius meus dilectus, in quo mihi compla- 
cui. íme nem tsak Sz. János látá azt a’ 
Galambot; hanem látá az Ur Jefus-is ma
gára fzállani az Ifién lelkét, mint Galam
bot. Sz. LUK ATS is fzint azt Írja, c. 3.V. 
21. F t factum e ß , cum baptizaretur omnis 
populus , & Jefu baptizato , & orante aper- 
tum eß Coelum : F t defcendit Spiritus San
ctus corporali fpecie ßcut columba in ipfum : 
& vox de ccelis facta e ß T u  es Filius meus 
dilectus, in quo complacui mihi. Ezt Sz. Lu- 
káts fe nem tagadja , fe nem mondja, hogy 
látá a’ Jefusra le-jövö Sz. Lelket a1 nép; 
deh ogy , le jött a’ Jefusra, és az említett 
fzó azt mondá az egekből: Te vagy a,z 
én kedves Fiam, azt bizonyittya; ’s ez
zel mind a’ Jefusnak, mind a’ Sz. Lélek
nek, sőt az Atyának-is'különös fzemél-
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lyeikre mutat, az való. Hogy hallá, hogy 
látá az ott lévő jelenéit Sz. János azt az 
új Tzelfus meg engedi; ’s maga bizonyít- 
tya Kerefztelö Sz. János. JOAN. i. v. 34. 
É t ego vidi. & V. 32. E t tejlimonium perhi- 
buit Joannes, dicens : Quia vidi Spirit um de- 
fcendentem quaß columbam de ccelo , & man- 
ß t  fuper earn. Látá tehát, ’s a’ fzózatot 
hallá mind az Ur Jefus, mind Kerefztelö 
Sz. János, és igy az u)*Tzelfus az Ö alleine 
fzavával hazugságba, marad.

O imádandó Szent Háromság ! o mi 
Atyánk] "s a’ mi Urunk Jefus Krifztufuok- 
nak Attya! ó Telté lett Fiú, ki nem fo
gadott; hanem egy állatu igaz valóságos 
Fia vagy a’ mindenható Felséges Atyának, 
ki nem merő elöre-látó értelemben, meg
voltál Abrahám-elŐtt; hanem tellyes Iíten- 
ségü örök fiten lévén; mint Atya Ifiennek 
kebelében lévő egy fziilött Fiú. JOAN. 8« 
58« Antequam Abraham fiere t, ego fűm , 
fzint a’ ízerént: EGO SUM Q U I, Exod. 
3. 14. JOAN. I. 18. unigenitus Filius , qui 
e ß  inßnu Patris. Verbum Deus, verbum ca- 
r.o factum. Kit meg-akarónak kövezni a’ 
Zsidók : mert érték, hogy magadat min
den Prófétánál, ’s akármi fzentnélfellyeb‘> 
valónak, valóságos Iítennek vele egy ha
talmúnak, egy eleveníttőnek hirdetted len- 

* ni. Ego & Pater unum fumus. JOAN. 10. 
30. Jefus! Üdvözíttö, Jó Páfztor, ki úgy 
isméred az Atyát, mind az Atya téged, 
JQAN. 10. 15. Ki örök életet adfz a’ te



juhaidnak Ib. v. 2$. O Ifienbol- lévő Sz. 
.Lélek Ur Ifién , ki a’ Prófétákból fzóllot- 
tál ; s nevezet - fzerént, midőn Ifaiás az 
Ifién fiának ditsöíségét látná, ó Szent Lé
lek! a’ Te fzavadat hallá; ISALE 6. 8. 
K t audivi vocem D O M IN I dicentis : Quent 
mittam? — — g. Dade, & dices populo huic 
— — JOAN* 12.41. Hcec dixit Ifaias, quan- 
do vidit glóriám ejus, & loquutus eß de eo. 
IS. 6. ACT. 28. 25. Bene Spiritus Sanctus 
loquutus eß per Ifaiam Prophetam ad Patres 
noßros. 26. Dicens : Vade ad populum ißum ,
& die ad eos, Aure audietis , -------IS ALE.
6. S. HIERONYM. in Efaiam L. 3. p. 23. 
Tom. 4. M. V. Vifus eß autem Filius inreg- 
nantis habitu: & locutus eß Spiritus San
ctus propter confortium majeflatis , unitatem- 
que fubßantice.

Szent Atya , Sz. Fiú, Szent Lélek! 
de tsak egy azon egység.

Ah! örök életre bé-vezetö Felséges 
Hit! Ebben

All a' boldogság, ismérni, és vallani 
Téged

H ittel, ’s erköltsel, kezdet, Vég! 
Hármas azon Egy.

Egy’ méltóság, egy Jóság egy név
nek alatta,

Minden jót Néked köfzönünk, és T é
gedet áldunk. ' '

2 7 8  © ®
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T I Z É N  E G Y E D I K  R É S Z .
Elébbeni némelly tzikkelyekröL elé-hozakodásv

Az az -ámíttó , kinek tzinkofságii már 
fok hamifságira nézve fel-fedeztem, ’s ki
nek káromkodáíit olvasni rneg-unta teltem 
lelkem, az az Anya Sz. Egyháznak Or- 
fzágos irigye , az Ur Jéfusnak, és Apofio- 
linak fzemtelen gyalázója, rofzra magya
rázója, Sz. Pált éppen nem tűrheti, an
nak felséges igéjire , tűrhetetlen f2itkozó- 
dáfsal, oítobaságokat fogván, hogy az ó 
Sz. Írásban titkos avagy belsöb’ értelmű 
mondáfokat ismér lenni, (myfteria, alie- 
gorias etc.) példának okáért, midőn Ab- 
rahámnak két fia, úgymint Isák, és Is
mael példája-alatt le-irja az O, Üj Té- 
fiamentomot. „GARAT. 4. av. 2i.Mond- 
„ gyátok-meg nékem a’ kik a’ törvény- 
„ alatt akartok lenni, a’ törvényt nem ol- 
„ vastátok-e ? Mert Írva vagyon : Hogy 
„ Abrahámnak két fia volt: eggyik a’fzol- 
„ gálótól, és egyik a’ fzabadostól. De a’ 
„ fzolgálótúl, teft - fzerént fziiletett: a’ ki 
„ pedig a’ fzabadoítól , az Ígéret-által: 
„ mellyek példában ( per allegóriám , bel- 
„ söb’ értelem-fzerént ) mondattak.“

Itt már ’s egyébütt - is kígyót békát ki
ált Sz. Pál-ellen: hogy a’ Krifztus Egy
háza fiait Ígéret fiainak mondja , hogy a’ 
földi Jerusálemen - kévül más egy Jerusá- 
lemet ismér, melly amannál fehyeb’-való;



hogy töb&i - között így oktat: „ Ad GA- 
„ LAT. 4. 26. Ama’ lén-lévő Jerusálem 
„ pedig fzabados ; melly a’ mi anyánk. 
„ íMert írva vagyon : vigadgy magtalan , 
,, a’ ki nem fzülfz; örvendezz, és kiálts, 
„ a’ ki nem nemzefz; mert fokkal többek 
„ az el-hagyattatnak fiai, hogy fém an- 
,, nak a’ kinek férje vagyon. Mi pedig 
„ atyámfiai , Isáak - fzerént az ígéretnek 
„ fiai vagyunk. De a’ mint akkor az , a’ 
„ ki telt-fzerént fzületett vala, üldözi va- 
„ la azt, a’ ki lélek-fzerént: úgy mofi-is. “ 
Szánakodásra, vagy-is inkáb’ pökedelem- 
re méltó dolog, hogy ez a’ rofz ember a’ 
predikátumokkal, “’s a’ fubjektumokkal-is 
dobállya Sz. Pál iráfit. Tudjátok-meg, 
Hivek , hogy ez a’ Mánikéufok nyalyoga- 
tója, az ó Teítamentomot meg-veti (‘sleg- 
elofzör-is ezt vertük a’ torkába, ezen 2-dik 
Könyv’ elején) Ebből a’ vefzettáílíttásbói 
azt vezeti ki: hogy annak a’ Teítamen- 
tomnak nints belső értelme, mellyet akár 
Pál, akár Péter Krifztus Urunkra, ’s an
nak Egyházára magyarázhafson. Tudjá- 
tok-meg, hogy az OTeítamentom ( a1 mint 
már jelentém ) az új Teítamentomnak, az 
Ur Jelus Krifztus Egyházának, ’s Tulajdo
ninak előre-jelentő, és példázó képei vo l
tának; hol betű - ízerént, hol a’ betii-alatt 
lévő figurák, állegoriák-példázatok - által. 
( Tefsék, ezen Könyvnek hatodik réfzére 
vifzfza-nézni;) Ezt hirdette mind Krifztus 
Urunk, mind Annak az ö Apoítoli; az Hí

veknek

280



ereknek azok-után következett ’s az Anya- 
Tzent Egyház vallásával egyező tanlttóji 
val-eggyutt. Ó Teítamentomi fok példát 
élé-fzámiáiván Sz. FAL Apoftol, i.COR. 
10. i i.ig y  oKtat bennünket: „ Ezek pedig 
mind példában történtek vala nékik : „ om
nia infigura. — Hcec autem omnia in figura, 
contingebant iliis'

Ha ki-irnám az O Sz. írásból azokat az 
igéket, mellyek akár a’ betű-alatt, akár 
betü-fzerént, az Ur Jefus Iitenségére , em
berségére, Egyházára, tulajdonira mutat
nak, hofzfzáfsá válnék a’ munka ; főképp 
azok-elott, kik az Iítenes könyveken nem 
kapnak. De a’ Hivek vigafztalására egy 
két a’ féle példával, fel tett fzándékom, 
kedveskedni. — Kérdé az Öfzve-gyűlt Fa- 
riséufokatJefus, mondván: „M A TTH .22. 
>,42: Mit állitotok ti a’Kristus-felöl ? ki fia? 
„ Mondának néki: Dávidé, Monda nékik : 
„43. Miképpen hija tehát Dávid Ötét leiké
ib en  in Spiritu Urának, mondván: 43. Mon- 
„ da az Ur az én Uramnak: ülly az jobbom
é r a , míg az ellenségidet sámollyá téfzem 
,,a ’ te lábaidnak? 45. Ha tehát ötét Dávid 
„Urának hija, mi módon ö Fia? 46. Ésfen- 
„ki egy igét fém felelhete néki: Senemme- 
„ré ötét Jfenki a’ naptól-fogva töbfzör kér- 
„ deni. “ Az Ur Jefusról, ki Iften-is ember-is.

A’ késértönek meg-gyözéfe-után , úgy
mond Sz.Lukáts: c. 4. av. 14. „ Vifzfza-mé- 
„ ne Jefus a’ Lélek erejéből Galileába , és hir 
„ méne-ki az egéfz tartományba felöle. És
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„ 6 tanít vala az ö Sinagogájokban, és ma» 
„ gafztaltatik vala mindenektől. EsjöveNá-. 
„ záretbe, a’ hol fel neveltetett vala, és bé-. 
„méné fzokáfa-fzerént fzombat napon a’ 
„íinagogába, és fel kele olvasni. És ada- 
„ ték néki az ISAIAS PRÓFÉTA Könyve. 
„ És hogy el-forgatá a’ Könyvet, taláía a’ 
„helyre a’ hol írva vala: Az Ur Lelke én- 
„rajtam: azért kent-meg engem. *) LU- 
„ CAE 4* 14. Spiritus Domini fuper me : prop
ter quod unjcit me. LS AI AS C. ó i . v. 1. Spiritus 
Dominifuper me, eo quodunxerit Dominus me : 
adannunciandum manfuetis mißt me: „ ( evan- 
„gelizare) el-küldött engem Evangeliomot 
„hirdetni a’ fzegényeknek, meg-gyógyíta- 
„ ni a’ töredelmes fzivüeket, a’ foglyoknak 
„ fzabadúláít prédikállani , és a’ vakok- 
„ nak látáít, el-botsáttani a’ meg-romlotta- 
„kát a’ Szabadságra-, prédikállani az Ur 
„ kedves efztendejét, és a’ meg-íizetés nap- 
„ját. 20. És mikor egybe hajtotta volna a"* 
„könyvet, vifzfza-adáa’fzolgának , és le- 
„ üle. És a’Sinagógában mindenek fzemei 
„ reája fiigyelmeznek vala. Kezdé pedig 
„ mondani nékik : Hogy ma tellyefedett-bé 
„ezírás a’ ti füleitekben. És minnyájan bi- 
„ zonyságot téfznek vala felőle : És tsodál- 
„kozának vala a’kedves igéken, mellyek 
„az ő fzájából fzármoznak vala, A. v. 
17.-— Mt traditus eß iIli Liber Ifaice Prophetce

aS2

* )  (  Á’ Jefuslftenseggel kenetett. K r f z t u s  

k stett,)



2HJ

Spiritus 'Dominifuper me: propter quod an- 
jcit me , evangélizarepauperibus mißt me , fa- 
tiare contritos cor de. — *+* R t cum plicuijfet 
Librum, reddidit minißro, <?/ fedit. R t om
nium in.Synagoga oculi er ant intendentes in 
eum. Coepit autem dicere ad Mos: Quia hó
dié impieta eß hcec Script ura in auribus veßris.' 
R t omnes teßirnonium Mi dabant: & mir aba n- 
tur in verbis gratice, quee proccdebant de ore 
ip/ius, & dice bant: Nonne hie eß Filius Jofeph ? 
Bizony ofan a’Krifztus Jefusra mutatóit ífa- 
iás Próféta; azt bizonjdttá Urunk: hódié 
impieta eß hcec feriptura in auribus veßris. 
De a’ halgatók hitetlenkedtek, tsudákat 
vártak: ’s holott Krifztus kivánságok-fze- 
rént nem kedvezett; Meg-haragudtak U- 
runkra , mint a’ moítanyi Tzelfafok , ’s 
nyakra főre le-akarták vetni a’ bégjéről} 
LUC. 4. a v. 28. R t repteti funt omnes in Sy- 
nagoga ira, hcec audientes. R t furrexerunt, 
Sf ejec er unt ilium extra civitatem: & duxe- 
runt ilium usque ad fupercilium montis , fuper 
quem civitas illorum erat cedificata vt prteci- 
pitarent eum. Ipfe autem tjranfiens per medium, 
illorum , ihat. R t defeendit in Capharnaum 
civitatem Galitace, ibique docebat illqs fab- 
bat is. R t ßupebant in doctrina ejus, quid
in PO TR STA TR  R R A T  SRRMO IP Sl
id S. R t in Synagoga erat habens dcemonium 
immundum , & exclamavit voce magna, Qi- 
cens: fine y quid nobis, & tibi Jefu Názáre
ti e ? venisti perdere nos ? fcio te quis sis , 
Sanctus D ei. R t  increpavit ilium Jefus, di->
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eens: obmutefee, & exi ab eo. E t cum proa 
jecijfet ilium deemonium in medium, «m i ab 
illo, nihilque ilium 'noeuit. E t factus eß pa- 
vor in omnibus, colloquebantur ad. invi- 
ce/w , dicentes: Quod eß hoc verbum . quia in 
poteßate & virtute imperat immundis Jpiriti- 

ót' exeunt ? E t divulgabatur fama de iU 
lo in omnem locum regionis.

Itt méltó dolog azUj Tefiamentomnak 
egyéb’ réfzeit-is meg-fontolni; Origenesnek 
az ó Tzelfus-ellen irt, és ide tartozandó 
első Könyvemben említett igéjire vifzfza- 
nézni. Azok-is hafználni fognak egy’ út
tal, a’kiket Orígenes-után emlegettem.

A’ miket még azon-feliül az ó és új 
Tzelfzuíbk mutogatnak, tefsék azok-ellen 
Ißenhez emelt, fzivvel elé-venni a  Refpon- 
forum, a’Ratio Critica, Prédikátziók. Egy
házi Történetek-nevü Könyveket, egy kis 
igyekező tanuláfsal; a’ Sz. írás Magyará
zó Katholikus Könyvek nagy fegítségre, 
’s viga ẑta^ sra fognak fzolgálni.
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