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E L Ő S Z Ó .

A Nyelvemléktár IV. és V. kötete csak az egy É r d у 
С о d e X e t foglalja magában. Ez maga akkora, mint az eddig 
megjelent 13 codex együtt véve. Nagyobb régi magyar írott 
munkánk egyáltalában nincs. Korára nézve azonban már csak 
az utolsók közé tartozik. Végsora szerint befejezték 1527-ben 
sz. Kelemen napján, azaz november 23-án. Ez évszám még 
kétszer kerül elő, de csak az 515. és 605. lapon, vagyis 
codexünk utolsó negyed részében. Hogy tehát mikor kezdték 
írni, azt legfeljebb találgatni lehet. Érdy János a következő 
szavakra támaszkodva: „INCipivnt Epiftole et ewangelia domi- 
nicalia, Ac feftiualia per Anni circulvm, Cum paftillis et legendis 
Aiis cum diligenti cura et labore m u l t i s  a n n i s  ad profectum 
legencjum in materna lingua exarata“, azt tartja, hogy „а 
m u l t i s  a n n i s  kifejezés és a kézirat végén találtató 1527-ik 
évszám egyeztetése után, a munka idejét bőségéhez képest 
mintegy 1490. és 1527. évek közé tehetni“ (Tudománytár I. köt. 
217. 1.). Meg kell azonban gondolni, hogy e szavak a 3. lapon, 
tehát mindjárt a munka elején vannak, s így nem vonatkoz
hatnak codexünkre, melynek írásába épen csak hogy bele 
fogtak, hanem nyilván arra az eredetire értendők, mely 
codexüuknek alapul szolgált. Az is megfontolást érdemel, hogy 
a Prologus munkánk egyik okául a „peftifera luteriana herefist“ 
emlegeti, „que nouiffime et in electam hungarorum hew gentem 
in defolacionem et perdicionem ipfius pervenit“. Ismeretes dolog, 
hogy Luther, mint reformator, csak 1517-ben lépett föl, azért 
1490-ig nem szabad visszamennünk. De még az .sem lehet, 
hogy codexüuket Toldyval (Magy. szentek legendái V. 1.) 1517
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és 1527 közé tegyük; mert Luther tanítása Magyarországon 
igazán csak 1520 után kezdett terjedni. így hát codexünk elejét 
sem lehet előbbre tenni. Ez eredményhez még más úton is 
jutunk. Utolsó negyed része, mint már említettem, 1527-ben 
készült, s minthogy november 23-ára meg volt, 11 hónap sem 
kellett rá. A többi három negyed résznek így untig elég három 
esztendő. E szerint a codex eleje 152I-re esnék. De még enuyi 
is sok. Tekintetbe kell vennünk, hogy codexünket igen számos 
jel compiláló másolatnak bizonyítja, valamint azt is, hogy 
szerzetes irta, a ki tehát elegendő idővel rendelkezett s a kinek, 
írásából ítélve, foglalkozása lehetett a másolás. Gyakorlott 
másoló, mind a mellett hogy nem egy munkából írta le, ha 
csak 1526-ban fogott is bele, 1527. november 23-ára bízvást 
elvégezhette. Hogy magában 1527-ben, tehát nem egészen 
11 hónap alatt is elkészíthette volna, az a munka nagy terje
delme miatt nem valószinü. Azért az én véleményem szerint, 
cod exünk lj52ü_és_L527 Lüz<Lleendő.

Jeleztem, hogy írója nem volt puszta másoló, hanem 
egyúttal compilator is. Hogy mennyiben az egyik, mennyiben a 
másik, azt előmunkálatok Inában csak általánosságban tudom 
eldönteni. A legnagyobb részt, úgy látszik, egyetlen egy mun
kából szedte, ennyiben másoló; s csak itt-ott iktatott közbe 
egy-egy darabot más könyvekből, ennyiben compilator. Hogy 
egészben egy munkát követett, azt abból is gyaníthatni; hogy 
sokszor hivatkozik előfordult dolgokra, és sokszor utal követ
kezőkre. Egységes, összefüggő alap nélkül ez bajosan történt 
volna. Még valószínűbbé teszi az, hogy a legtöbb darab, egy 
forrásra vall. E forrás Pelbárt. Toldy Ferencz (Alexandriai 
sz. Katalin verses legendája XXIX—XXXIII. 1. és Magy. szeutek 
legendái VII—X. 1.) hét legenda közül csak egyről (Remethe 
zyz Zenth paal ewfewnknek ky hozafáról) nem említi, hogy 
Pelbárton alapszik. E legendák igaz, hogy nagyon csekély 
részét teszik codexünknek, de egész második felében vannak 
szétszórva, és a mi fő, nincsenek szándékosan úgy összeválo
gatva, hogy közös forrásról tanúskodjanak. Azért, úgy hiszem, 
eleget bizonyítanak. Hozzá teszem még, hogy Szilády Áron 
Pelbárttal foglalkozva, azt is kutatta, hogy codexeink közül 
melyek merítettek írójából. Az Érdy Codexben mindjárt az
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előszót (Prohemium libri) annyira föltünőnek, annyira Pelbárt 
De tempore munkájához írt Prológusára emlékeztetőnek találta, 
hogy más darabok vizsgálatából is jó eredményt várhatott. 
Szóbeli közlése szerint, az egész codexben, a hol csak nézte, 
mindenütt Pelbárt nyomaira akadt. Az átdolgozó azonban, úgy 
látta, egész szabadon bánt eredetijével. Szorosan Pelbártnak 
egyik munkáját sem követte, hanem valamennyijéből szedege
tett, még pedig úgy, hogy nem mindig csak lefordította, hanem 
hol összevonta, hol kibővítette. Pelbárt, „vt predicatores habeant 
de anno in annum alium et alium Termonem predicare“, egy 
alkalomra közönségesen négy szent beszédet nyújt, az Érdy 
Codex ellenben rendesen csak egyet, de ez az egy néha 
amannak mind a négyéből készült.

Annyit tehát bátran állíthatni, hogy codexünk legtöbb 
darabja egy forrásra vall. Csak az a kérdés, hogy írója magából 
Pelbártból merítette-e vagy magyar átdolgozásból szedte? Én 
az utóbbit hiszem. Az alexandriai zent Katherina Azzonnak 
kegyes Innepeeről szóló beszéd csak úgy Pelbártból való, mint 
ugyan e szentnek legendája. Ha az Érdy Codex írója dolgozta 
volna át, nem csúszhattak volna bele a következő hibák: „ew 
vyzon ellenek tamadwan az gonoz kewelfeegőt meg gyozee 
zent Alazatuffaghnak m y a tta ... ez ( =  es) ezenképpen példa 
leen myndden Idwöffeegre vágyódó rendbely embereknek kő- 
wetfeegeere“ (659 — 660. 1.), „mykoron zembe allatta volna 
Maximius chazaar az ewthwen bőlch doctorokat zyz zent 
Catherina azzonnyal es (r= ez) nemes zent zyz nagy alazatus 
byzodalommal ayanlaa magaat Criftus Iefufnak“ (661. 1.), „kyrol 
az zent e w a n g e l i f t a a t  ( =  ewangeliftaak) nylwan való 
byzonfagot teeznek“ (659. 1.), „Annewal h a f o n l a t o f b a t  
(=r kafonlatofbak) zeebbek eekőfbek feenefbek es dyehóbbek“ 
(661. 1.), „az ollyanok meeg az erek dychofeegben nylwabban 
es erweudetefben lattyaak wr iftennek zent z yne e k“ (== zyneet, 
664. 1.). Az utolsó három példa legvilágosabban mutatja, hogy 
e beszéd magyar kidolgozásban volt előtte, s hogy ebben а к 
a szók végén (másutt sohasem hibázza el) c-vel volt jelölve, 
írónk azonban csak к -t használt, azért a c-t mindig k-ra vál
toztatta. Csakhogy a c régi iratokban, főleg mint utolsó betű 
annyira hasonlít a í-hez, hogy könnyen összetéveszthetni vele.



Vili ELŐSZÓ.

így aztán Írónkon, különösen gondatlan pillanataiban könnyen 
megeshetett, hogy a c-t f-nek nézte s azért így is irta, vagy 
megfordítva a í-t c-nek s fc-val helyettesítette. Ilyen hibákat 
majd minden lapon találni. Én különösen olyan darabokban 
kerestem, melyekről ki van mutatva, hogy Pelbárt nyomán 
készültek, s mindenütt akadt bőven. Ez világosan tanúsítja, 
hogy az Érdy Codex írója a Pelbártból vett beszédeket s 
legendákat nem maga dolgozta ki magyarul, hanem már ké
szen találta, s minthogy ilyet igen sokat közöl, nagyon hihető, 
hogy egy egész gyűjtemény volt előtte. Ez már most való
színűvé teszi azt is, hogy könyve legnagyobb részét csakugyan 
egyetlen egy munkából szedte.

Mind ezzel azonban még nincs kimutatva, hogy elejétől 
végig másoló volt. Hogy legalább annyiban compilált, hogy az 
alapul vett munkán kívül más könyvekből is szedett egyet- 
mást, az azért valószínű, mert a compilálni akarásnak igen 
világos jeleit mutatja. Gyakran egyes lapokat, sőt egész leve
leket hágy üresen, nyilván olyan darabok számára, melyeket 
akár mi okból máshonnan akart pótolni. A mellett úgy látszik, 
mintha egyet-mást maga is fordított volna; mert máskép bajos 
elgondolni, hogyan jutott írásába néha egy-egy e t, qui ,  s éd  
s több efféle. Alkalmasint itt-ott változtatott is. Annyi bizonyos, 
hogy mindent a maga orthographiája s kiejtése szerint idomított 
át így az eredetijében előfordult c két, mint már érintettem, 
mindig fc-ra változtatta, s hogy a sok közül csak egy párt 
említsek, a „halott, munka, szerencse“ szókat következetesen 
ügy írja, hogy h a l l ó t  (holt), mwk a ,  f e r e n c h a .  Ily módon 
még a pusztán másolt darabokra is rányomta a saját bélyegét. 
Ez azért fontos, mert személyéről más adataink alig vannak. 
Maga csak annyit árul el, hogy carthausi szerzetes volt. Ez 
abból világos, hogy a Prológust így kezdi: „IN nomine domini 
Amen. Ad laudem Sempiterne Sancte et fuperbenedicte trini
tatis Criftifereque vnacum prole deifica : dulcisfime virginis A c 
g l o r i f i s f i m i  B r u n o  ni s  p r i m i  f u n d a t o r i s  S a c r i  
o r d i n i s  n o f t r i  C a r t h u f i e n f i s “ *). Ezt megerősíti az is,

*) Hasonlóan kezdi a sz. Ferencz-rendi Pelbárt ~a Pomerium ser
monum de tempore Prológusát: „In nomine patris et filii et spiritus sancti 
Ad laudem et gloriam eiusdem omnipotentis dei et domini nostri iesu
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hogy a legendák közt sz. Brúnóéra (Az Nagy Carthwfiay 
zerzethnek eredete) és sz. Hugóéra (Karthufiay Zent hwgo 
pifpeknek Inncpeeról) kiváló figyelem nem fordítva. Neve 
azonban sehol sincs följegyezve. Meglehet, hogy a codex czim- 
lapján volt, ha ugyan volt czimlapja, mert codexekben az ilyen 
szokatlan; aztán a Prologus mindjárt az 1. terniő 1. lapjára 
van írva, s így a czimlapnak külön kellett volna hozzá ragasztva 
lenni, a mi szinte nem szokásos. Még a kolostor sincs meg
említve, melyben carthausink tartózkodott. Egy pár adatból azt 
következtetem, hogy déli Magyarországban élhetett vagy talán 
oda való volt. Ilyen az, hogy a Prológusban Slavóniát közel 
helyezi s a slavón vallásos irodalmat különösen kiemeli, mikor 
azt mondja: „hoc igitur facracius mente tractans, vt quam (?) 
omnium linguarum Naciones in fua lingua materna fere totam 
Bibliám habent tranflatam puta Theutonica, Bohemica francigena 
Gallica, S ic  p r o p e  nos  e t  S l a o n i c a  In quam Diuinus 
Ieronimus Non modo bybliam ipfam, fed et nonis literis ad 
inftar hebraicarum, grecarum et latinarum totum officium facer- 
dotale miro ac modo fubtiliffimo conuertit“ etc. Ilyen továbbá 
az is, hogy a szerencse szó nála ép úgy, mint déli íróinknál 
általában (pl. Veráncsisnál, Zrínyinél), mindig s z e r e n c s a  
(ferencha) alakban fordul elő (yar’ yo ferenchawal 435. 1., 
myndenben yo ferenchawal yara 467. 1.). Ilyen végre még az, 
hogy egy helyen a k u t y a  szót gunyhó értelemben használja 
(es lakozeek ew attyatfyaywal egy pwzta egyházban ky vala 
zentóltethween zent Ifthwan prothomartyr neweere : Es kewrwle 
apró kwtyakat alkotanak mert Cellákra való Anneera nem vala 
581—582. 1.), a mit csak valamely déli szláv dialectusból sajá
títhatott el, mert az éjszakiakban e szó tudtommal nincs meg; 
a déliek közül magam az illyrből ismerem. A kolostort tehát, 
melyben codexünk készült, déli Magyarországban lehetne keresni.

Csak az a baj, hogy Mátray Gáborral szólva „a magyar 
egyházi történetek írói a hazánkbeli néma barátok szerzetére 
minden egyéb szerzetnél legkevésbé fordíták figyelműket, any- 
nyira, hogy még a magyar carthausi kolostorok öszves helyeit

christi ac gloriosissime virginis Marie matris eius: n e o n o n  s e r  ap hi  c i 
p a t r i s  n o s t r i  Fr  a n c i s e  i“.
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sem jegyzették fel, és csak egy-kettőt emlituek közölök“ (Magy. 
Acad. Értesítő 1850-ről, 192. 1.). Codexiink sem nyújt semmi 
fölvilágositást, pedig Az Nagy zentli Cartliwfiay zerzethnek 
eredetyról szóló részben jó alkalma kínálkozott. Mátray sajnál
kozva mondja: „Keresztül olvasám egészen e hosszasan irt 
czikket; mert biztatott a remény, bogy talán szerzője említést 
teend a magyarországi carthusiákról is. A kérlelhetetlen végzés 
azonban meghiusítá reményemet; mert a czikk végén tapaszta
lául, hogy a reá következett két utolsó levelet, vagyis négy 
oldalt, valamelly bárdolatlan kéz egykoron kiszakasztá a kéz
iratból ; holott épen azokon lehetett említés a magyar néma 
barátokról; pedig nagyon kecsegtetém magamat, hogy itt találok 
némely adatokra, mellyek részint a magyar carthausi kolostorok 
holléte, részint azokban remetéskedett magyar honfiak s tudo
mányos munkáik felől tudósítaudnak“ (i. h. 193 —194. 1.). Az 
fáj dalom igaz, hogy a mondott czikk után két levél ki van 
szakítva, de az nem valószínű, hogy ott a magyar carthusiákról 
volt szó; mert ama czikk csak annyiban foglalkozik a carthausi 
szerzet eredetével és elterjedésével, a mennyiben sz. Brúnó 
legendájában mellőzhetetlen. A sz. Brúnó halála után történ
tekről csali nagyon röviden emlékezik meg s így végzi: „0 
azért zerelmes attyamffyay ha ky kozzóletok annak elette nem 
tvvtta my leegyen az aidot Cartufyay zerzet es niynemew regu- 
laffagban eellyenek az, peniteneia tartó néma remeteek: ez 
kewef yrafnak magyarazattyabol vala my kewefet meg twdhat 
benne, y o l l e h e t  n a g y  ob r e z e  e e t t m e g  ne  l e e g e n  
у r w a n : Senky azért ne mongya hogy byzon zeerzet ne volna 
ha nem akar veeteny bezeedeben : De ha nagyobnak valla 
eegyebneel ygazbau mongya : kyben dyeheerteífeek atya, ffyw, 
zent leelek, mynd erekkee^ Amen“ (582. к). Az amen mutatja, 
hogy a czikk tökéletesen be van fejezve, s a kitüntetett szavak 
épenséggel nem biztatók. A kiszakított levelek egyébiránt üresek 
is lehettek, mert ilyen codexünkben nem szokatlan, s a követ
kező czikknek sincs semmi hia.

Mátray aztán más forrásokból 7 carthausi kolostort mu
tatott ki, s ezek közt csak egy délit, mely a  zágrábi egyház
megyéhez tartozott. Ezt onnét tudjuk, mivel Gentilis cardinalis, 
mint a pápa követe, „Zagrabiae“ (talán 1308-ban vagy a
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kővetkező évben) „V. Idus Septembr.“ kelt levelében, három 
háborgatott carthausi kolostor közül egynek oltalmazását a 
zágrábi nagyprépostnak hagyja meg. Közelebbről azonban bajos 
meghatározni a helyét. Úgy látszik, hogy Lubesne helységben 
volt s hogy Domus Paradisi S. Joannis nevet viselt. Ez utóbbi 
név kétségtelen, mihelyt a helységé is a z ; mert Gentilis így 
szól: „Sane Priores in Chrifto Filii, et Conventus Doni orum В. 
М. in Chifa, et S. Margaritbae in Lapide Refugii, ac P a ra d if i 
S. J o a n n i s  i n L u b e s n e ,  ordinis Carthufienfium, Strigon. et 
Zágráb. Dioecefis, fua nobis conqueftione monftrarunt, quod 
nonnulli Clerici, ac Laici ad eos propter Deum debitam reve
rentiam non habentes, ipfos in perfonis, bonis, ac juribus Ms, 
contra Apoftolicae fedis, et Legatorum ejus indulta, praefummunt 
indebite molestare“ (Wagner, Analecta Scepusii, parte I. pag. 396.). 
Az itt megemlített három carthausi kolostor közül kettő az 
esztergomi egyházmegyéhez tartozott, mert e levél a „Strigo- 
nienfis, et Zagrabienfis, ac S. Martini in Cips, Strigoniens. 
Dioecefis, Ecclefiarum“ nagyprépostjainak szól. De melyik kettő? 
Csak a Lapis Refugiiról tudjuk, hogy a Szepességben volt s így 
leveliink szerint az esztergomi egyházmegyéhez tartozott. A 
másik kettő ismeretlen. Mátray Chifában a gömörmegyei Csíz 
helységet gyanítja, melynek temploma „most is Boldogasszony
nak van szentelve“ (i. h. 197. 1). Ez most a rozsnyói egyház
megyéhez tartozik, régenten azonban az esztergomihoz tartoz
hatott. így Zágrábra Lubesne maradna. E gyanitásra levelünk 
elég okot szolgáltat. Minthogy a bárom megnevezett kolostor 
közül épen a középső kétségtelenül esztergomi, azért az utánuk 
vetett „Strigon. et Zágráb. Dioecefis“ kifejezésben a Zagrabienfis 
nyilván az utolsóra vagyis Lubesnére értendő. Csak az kár, 
hogy e helység sehol sem található. Mátray szerint „a zágrábi 
újabb schematismusokban emlittetik ugyan Lyubesébitza helység, 
de egyháza nem viseli sz. János paradicsoma nevét“. Hozzá 
kell még tennünk, hogy Gentilis levelétől codexiinkig két egész 
század folyt le. Kérdés, hogy az a kolostor annyi ideig fenu- 
állott-e? így hát azt, hogy codexünk hol készült, még csak 
nem is gyaníthatni. *)

*) Újabb idevágó munkák sem igazítanak jobban. A Fuxhoffer- 
Czinár-féle Monasteriologia a carthausi szerzettel nem is foglalkozik;
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Ismeretlenek hajdani birtokosai és viszontagságai is. A 
Prológusban írója így szól: „Quapropter et A nonnullis conuerfis 
vt et fanctimonialibus diuerforum ordinum tum necesfaria tum 
deuota tractus admonicione inter quas et noftra naturalis ger
mana fub facro velamine crifto dedicata militat“ etc. Könyvét 
e szerint részint megtértek, részint különféle nőszerzetesek, 
köztük a saját szerzetebeli apáczák felszólítására és használatára 
irta. Hogy az apáczákra csakugyan tekintettel volt, az meg
látszik abból is, hogy a legendák közt föltűnő sok a nőszenteké. 
Lehetséges tehát, hogy codexünk első birtokosai szerzetes nők, 
még pedig carthausi apáczák voltak. Mátraynak ez azért is 
valószínűnek látszik, mivel „ez őskori becses maradvány Nagy
szombatban őriztetett s tartatott fen számunkra, melly városba 
vonultak a török hatalom terjedtekor hazánk alsó vidékeiről a 
szerzetes nők“ (i. h. 190. 1.), Hogy csakugyan ilyen módon s 
abban az időben jutott-e Nagyszombatra, arról semmi adatunk. 
Csak annyit tudni, hogy századunk elején a Nagyboldogasz- 
szonyról nevezett nagyszombati érseki seminarium könyvtáráé 
volt. Innét 1814. május 25-én Stipsics Ferencz apátkanonok, 
a mondott seminarium főigazgatója fölajánlása folytán, a magyar 
nemzeti muzeum könyvtárának birtokába jutott (Protocollum 
benefactorum Bibliothecae regnicolaris in föl. 1814. die 25. Maji, 
idézve Mátraytól a mondott helyen 189.1.), a hol most is őrzik. 
Itt „358 Quart. Hung.“ jegygyei ellátva „Nagyszombati kézirat“ 
nevet visel, Toldy Ferencz azocban „megkülönböztetésül a 
nagyszombati könyvtárban még most is őrzött*) s azért méltán 
s kirekesztőíeg Nagyszombati Codexűek nevezendő más régi 
kézirattól“ (Magy. szent. leg. IV. 1.) Érdy Codexűek nevezte el, 
mivel legelső ismertetője Érdy János volt, ki 1834-ben (még 
mint Luczenbacher) a Tudománytár I. köt. 216—234. 1. rövid 
ismertetése mellett a Zent Lazlo kyralnak legendayát (a szent
Kupp Jakab „Magyarország helyrajzi története“ cziinü munkája még a 
Mátray kimutatta hét carthausi kolostort sem említi meg mind. Csak azt 
az egy új adatot találjuk ez utóbbinál (III. köt. 119. 1.), hogy II. Ulászló 
a nagyváradi prémontrei prépostságot 1494-ben a carthausiaknak adta át; 
de kétségesnek mondja, vájjon ezek tényleg el is foglalták.

*) Már t. i. 1859-ben, mikor Toldy ezt irta, de azóta Esztergomba 
vitték, a hol a káptalan könyvtárában őrzik. Megjelent a Nyelvemléktár 
III. köt.
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beszéd s a példák hiún) hü másolatban s jegyzetekkel kisérve 
közölte, s az elejéből 24 sornyi hasonmást is csatolt hozzá. 
Jóval bővebben értekezett róla 1850-ben Mátray Gábor, kinek 
már sokszor idéztem ismertetése, mint többször említettem, a 
Magyar Academiai Értesítő 1850. foly. 189 — 199. 1. jelent meg. 
Ismételve szólt róla Toldy Ferencz, különösen Az ó s középkori 
magy. nemz. irod. története II. köt. (3. kiad. 93. 1.) s a Magy. 
szentek legendái Bevezetésében.

Ily meglehetős áj s azonfolül nagy terjedelmű munka 
természetes, hogy nincs hártyára írva. Papirosa erős, vastag, 
nem nagy s három ivenkint van egyszer összehajtva. Alakja 
tehát középszerű folió, hasonló a nagy quarthoz. Most barna 
félbőr-kötésben van s hátára arany betűkkel fölül „N. Szombati 
carthausi kézirat“, alni „Codex hung, evang. sermonum de anu. 
1527.“ czímek vannak nyomva. E kötést Mátraynak az elül 
beleragásztott levelek egyikére írt jegyzete szerint 1852 óta 
viseli. Ugyan e helyen az is olvasható, hogy „előbb kémény 
barnafekete bőrben, keménytáblás kötetű volt, mellyuek hátulja, 
hihetőleg 1814-ben veres papirosra arany betűkkel e czímet 
nyeré : Codex Hvngaricvs Evangeliorvm Sermonvm De Au. 
1527.“ Mátraynak (Magy. Ac. Értesítő 1850. 189. 1.) úgy látszik, 
hogy ez még az eredeti kötése volt, de akkor a margóra 
írottakat (pl. 348. és 499. 1.) már az első bekötőnek kellett 
megcsonkítania, mert mikor 1852-ben újra bekötötték, nem 
gyalulták meg. Codexünk nem lapok, hanem terniók szerint 
(6 levelenkint) s arabs jegyekkel van számozva. Az én hozzá- 
vetésem szerint valamikor 554/g ternióból vagyis 337 levélből 
kellett állania. Most azonban 3 levél ki van szakítva. Mátray 
555/e terniót, tehát 1 levéllel többet tulajdonit neki. A kisza
kított levelek a 49, ternió első 2 levele, ezek üresek lehettek, 
mert a textusnak ott semmi látható fogyatkozása, s az 5G. 
(csonka) ternió első levele, ezen írás volt, mert az alexandriai 
sz. Katalin legendájából hiányzik a 2. fejezet vége, az egész 
3. fejezet s a 4. fejezet eleje. Mind erre elég 1 levél. Mátray 
itt is, mint az előbbi helyen, kettőt ragasztatott bele, mert az 
55. ternió utolsó lapján kezdődő Capitulum 2m-ot, mint jegy
zetéből látszik, első fejezetnek nézte s így azt hitte, hogy több 
hiányzik, mint a mennyi 1 levélre fér. Igaz, hogy a 665. lapon
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az 1. fejezet ezime nincs kitéve, de bele van értve a Sequitur 
legenda feftibe. így van ez az 508. és 572. lapon is. Hogy a 
kiadásban mégis Mátrayt követem, az onnét van, mivel az 
eredetivel való összehasonlítást nem akartam megnehezíteni. 
Mátray t. i. czeruzával megszámozta a codex lapjait is, termé
szetesen a maga bozzávetése szerint, s így, ha eltérek tőle, 
zavaró különbségek támadtak volna. Üresen maradt 2 levél és 
4 lap. Ezek közül különösen megemlítendő a 139. és 474. lap. 
Az előbbinél úgy látszhatnék, mintha valami ki volna szakítva, 
mert az előtte való lapon kezdődő evangéliomi rész nincsen 
befejezve, de tulajdonkép csak nincsen végig írva, mert a 
11. terniónak is meg a 12-iknek is meg van minden levele. A 
474. lap meg egyenesen azért maradt üresen, mert az író át
ugrotta. A kiszakított és üresen hagyott részeket leszámítva, 
marad 660 beirt lap, s minden ilyen lap két hasábra van osztva. 
Az írás legnagyobb részt apró folyó, csak a darabok és fejezetek 
czimei, valamint az epistolák és evangéliomi perikopák vannak 
nagyobbacska, rideg újgót betűkkel írva, a czímek mindig veres 
festékkel. Initialék a 103. lapon innen épen sem s a 250. lapon 
túl csak gyéren fordulnak elő. Többnyire pirossal, néha kékkel, 
ritkán sárgával, zölddel, aranynyal vannak kifestve. Szemre 
való nem igen akad köztük. Az egész codexet egy kéz munká
jának tartom, habár nem tagadhatni, hogy a 103. laptól kezdve 
nehány levélen át, az írás egy kicsit különbözik, de minthogy 
észrevétlenül megszokott alakjába megy át s az orthographia 
tökéletesen összevág, azt hiszem, hogy csak a különböző idő 
s az írónak megváltozott kedve okozta e kis eltérést. Még meg 
kell jegyeznem, hogy a 143. lap második s a 144. lap első 
hasábját maga az író kivágta s helyébe más papirost ragasztva 
újra irta. Hogy csakugyan, újra, az abból látszik, hogy az előbbi 
írásnak még egy-két nyoma maradt.

Teljesen codexünk most először jelenik meg. Eddig 
10 darabja volt kiadva. Ezek a megjelenés ideje szerint ren
dezve a következők: 1. Zent Lazlo kyralnak Innepeeről (Érdy 
1834. Tudomány tár I. köt 217—234. 1. csak a legendát adta, 
teljesen Toldy 1859. Magy. szent, leg.), 2. Rodoghfagus zenth 
Iftwan kyralnak Innepeeről (Toldy 1851. Az ó s középk. magy. 
nemz. irod. tört. II. köt. a beszéd nélkül, Érdy 1854. Szent István
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első magyar király életirata Hartvik regensburgi püspök szerint 
Függelékül teljesen, ismét Toldy 1859. Magy. szent. leg. szintén 
teljesen), 3. Remethe zyz Zentli paal ewfewnknek ky hozafaarol 
(Toldy 1851. Az ó s középk. magy. nemz. irod. tört. II. köt. 
s 1859. Magy. szent, leg.), 4. (Alexandriai) zyz zent Katherina 
Azzonnak kegyes Innepeeról (Toldy 1855. Alexandriai szent 
Katalin verses legendája ugyanazon szentnek két kisebb prózai 
életével együtt, a beszéd nélkül), 5. Azzonywnk zyz .Marianak 
zepletelen foganattyarol, 6. Azzonywnk zyz Marianak foga- 
nattyanak Inneperol, 7. Nemes Azzonywnk zyz Marianak zent 
zyletefeenek Inneperol (miud a hármat Toldy 1855. Immaculata 
a régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében), 8. (Ma
gyarországi). zent Erfebeth Azzonnak Innepeeról (Toldy 1857. 
a Szent-István-társulat kiadta díszes Legenda sanctae Elisa- 
bethben, s 1859. Magy. szent, leg.), 9. Zent emre kyralnak 
Innepeeról, 10. Zent Geelerd Pifpeknek Innepeeról (mind a 
kettőt Toldy - 1859. Magy. szent, leg.) *). Ezek közül csak az 
Erdy közölte Zent Lazlo kyralnak legendaya, Zenth Iftwau 
kyralnak Innepeeról s a Toldy közölte Magyarországi zent 
Erfebeth Azzonnak Innepeeról jelent meg hü másolatban, a 
többi mind mai írásmóddal, valamennyi jegyzetekkel s egy
néhány azoníölül bevezetéssel is.

A jelen teljes kiadás codexünket hü másolatban közli, s 
így az eredetinek nem csak orthographiáját, hanem még írás- 
hibáit is meg kellett tartania. Az utóbbiakra, valamint minden 
feltűnő dologra, legyen az sajátságos szóalak, ritka szó vagy 
különös constructió, kiváló gondom volt, hogy az olvasó mindig 
biztosan járjon. Változtatást nagyon keveset engedtem meg 
magamnak. Föloldottam nehány rövidítést s a margóra Írott 
részeket kellő helyen a szövegbe iktattam. Az előbbieket hol 
dűlt, hol alul pontos hetük teszik fölismerhetővé, az utóbbiakat, 
minthogy tévedés nem lehet, szükségtelen lett volna megjelölni. 
Dűlt betűkkel pótoltam a kihagyott initialékat is. A legendákat 
megelőző szent beszédekbe, itt-ott versek vannak szőve; ezeket 
a prózától meg kellett volna különböztetnem De magam nem

*) Toldy említ még egy 11. darabot is (Magy. szent. leg. VII. 1), 
a Tyzen egy ezer Zyzek (sz. Orsolya) legendáját, melyet a Régi magyar 
legendák tára I. kötetébe szánt. E kötet azonban nem jelent meg.
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vettem észre s mikor Szilády Áron figyelmeztetett rá, már ki 
volt nyomva az egész codex. E verseket rendesen „kyről wgy 
eenekól anya zent egyhaaz ez may zenth zolofmaban“ (494. 1.), 
„annak okáért méltán enekly ew róla anya zent egyhaaz“ 
(658. 1.) és más ily fordulatok vezetik be. Az egyformaság 
megkövetelte, bogy az előbbi kötetekben használt jelek, ezúttal 
is megmaradjanak. A hasábok elválasztására tehát | szolgál s 
a lapok végét | |  jelöli ; föltűnő dolgok mellett (!) s kétes olva
satnak után (?) áll; a szövegben hagyott üres helyeket [f] 
mutatja, az olvasható törlések [] közé vannak téve s az olvas
hatatlanokat [?] pótolja. Megmaradt a betűk alakja is. Code- 
xünkben egyébiránt nagy ritkán fordul elő egy-egy g”, 1”, n”, 
t”, z” (kiadásunkban g, Г, n, t', z ); mert az első négy helyett 
rendesen az összetett gy, ly, ny, ty jegyeket használja s az 
utolsóval mindig csak a szó végén él. Úgy látszik, hogy az 
elősorolt betűk fölé rakott két vonás egyszerű rövidítő jel, 
mely az у kihagyását jelenti, s hogy e szeriut a hoz hozy-nak 
olvasandó, valamint a yar’ yary-nak. A kiadásunkbeli ő-nek 
(ö, ő) az eredetiben ó, az w-nek (íi, ü) ”w felel meg. Most már 
csak a sajtóhibákról kell számot adnom. Mindjárt javítva írom 
ide, az első számmal kiadásunk lapjait, a másodikkal ezek 
sorait jelölve. А IV. kötetben: 4 , 15 felffegeenek; 20 , 7 Sicut 
fcriptum; 21, 10 XLVIII. |;  186, 23 emberekneel, 24 [Zerelmes 
atyamffyay] Ez у el en való stb .; 306, 17 Vynce; 369, '28 fém; 
372, 9 — 10 ewangeliomot; 474, 12 Vrban. Az V. kötetben: 
5, a tartalom mutató sorban Vida, 2 feyedelem; 9, a tartalom 
mutató sorban Marina, 27 a’tte; 15, a tartalom mutató .sorban 
Keresztelő; 17, ugyanott ugyanúgy; 68, 19 két; 97, 11 by- 
zonoyttya; 127, 36 yew’; 146, 20 Criftus; 179, 10 amy; 
186, 29 teb b teb; 203, 24 CyppreíTus; 228, 23 feregh; 
252, 14 vala belee; 255, 27 dychofeeges; 387, 10 kapwyan 
egy, 11 fenky azzonyallat; 388, 26 penitencia; 389, 20 iften ; 
413 , 16 raeltoüagofb; 417, 37 gond vyfeleefnek; 504, 8 
halarra. Több nem igen lehet, mert a kész nyomtatványt még 
egyszer gondosan betűről betűre összevetettem az eredetivel. 
Kérem az olvasót, hogy a kijelölteket használat előtt kijavítani 
s a netalán észre nem veiteket elnézni szíveskedjék.

V olf G yörgy.
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INcipit Prologus in fequentem wlgarem hungarice 
lingue expoficionem.

IN nomine domini Amen. Ad laudem Sempiterne Sancte 
et fuperbenedicte trinitatis Criftifereque vnacum prole deifica: 
dulcisfime virginis Ac gloriöfisfimi Brunonis primi fundatoris 5 
Sacri ordinis noftri Carthufienfis: omniumque celeftium virtutum 
perpetwm honorem, Necnon tocius facrofancte matrif ecclefie 
militantis editicacionem falutarem Nouam modo wlgari volens 
cudendi (?) materiam Quapropter et A nonnullis conuerfis vt et 
fanctimonialibus diuerforum ordinum tum necesfaria, tum deuota 10 
tractus admonicione inter quas et noftra naturalis germana fub 
facro velamine crifto dedicata militat Quarum neceffitatibus ac 
vtilitatibus morem cupiens gerere et conpati Quamquam impericie 
mee non ignarus tantique laboris minime ante expertus prefertim 
intali arciori ordine vbi et tempus et facultas tale quid operandi 15 
denegatur pre exerciciorum fpiritualium oceupacione Nichilomi- 
nus tamen veritus : iuxta dictum faluatoris luceant opera veftra 
bona coram hominibus pro maieftatis gloria :c donum adeo 
datum in abfcondito fuffocare. quo nichil damnabilius, fed inpa- 
tulo reponi. Hoc igitur facracius mente tractans, vt qm omnium 20 
linguarum Naciones in fua lingua materna fere totam Bibliám 
habent tranflatam puta Theutonica, Bohemica francigena Gallica. 
Sic prope nos et Slaonica In quam Diuinus Ieronimus Nou 
modo bybliam ipfam, fed et nouis literis ad inftar hebraicarum, 
grecarum et latinarum totum officium facerdotale miro ac modo 25 

fubtiliffimo conuertit: Sic et de ceteris eft videre, hec autem 
noftra gens hungara tam rudis et ruftica minime tali irroratur 
gracia vt more conmentariorum huiufmodi dignum ferre poffet 
Quod non vicio ignorande quinpocius ocy et negligencie afcri- 
bendum fore puto. Quare tam pio et falutifero operi manum 30 

ponens tota me fiducia ipfius materie (?) et fuperne virtuti cor^
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mendans. Qui Quondam | Et per os afine infipienciam prophethe 
redarguit et infancium linguas facit difertas: Sic Moyfen. Sic 
Ieremiam de impoffibilitate conquerentes redaguit dicens Quis 
fecit os hominis et linguam Alioquoque Noli dicere quia puer 

5 ego fum гс. Sic Efayam ezechiel Daniel Amos et zakariam alios 
eciam fimili habilitans fpiritu. Sed et patres noui teftamenti vt 
nouimus pari vegetans vnctione charifmatum, :c In hoc et nunc 
confifus tantillum fubire tenptaui laborem. Maxime tarnen cum 
feruente et fere totam ewropam corrunpente perfidia ac peftifera 

io luteriana herefi Que nouiffime et in electam hungarorum. hew. 
gentem in defolacionem et perdicionem ipfius pervenit Cui more 
materne miferacionis pauculas vires quas natura denegat, cha- 
ritas fubminiftrat ex aduerfo iuxta Ieremie vaticinium pro domo 
dei et regno fancte domine dudum conmendato, dorfum impo- 

15 nens, Nouo fcribendi, dicendi, docendique genere. Ex puriffimo 
fonte Auttenticorum doctorum, fcripturarumque Sacrarum licet 
pauca de multis fidelia tamen e latino eloquio in noftrum wlga- 
rem fermonem Omnium dominicalium feftiui[tatum]que fancto- 
rum. Epiftolas et ewangelia per anni circulum de verbo ad ver- 

20 bum cum additionibus et exemplis ac vtiliffimis ortamentis few 
documentis falutiferis pro fimplicioribus vtriufque fexus ac iunio- 
ribus minus in latinitate tritis, vt Ipfa fancta fimplicitas fratrum 
et fororum habeant inpromptu in feftis uel folenpnitatibus modo 
ftudy, fermonis lectionifque facrum tempus gloriofius occuppare 

25 Quod fi quifque fuper hoc aufu fuo reprehendere voluerit. Cha- 
ritatem qua me hocipfum fubire coegit: accufet. Quod tamen 
ego minime expauefco, fciens caufam cum muneris (?) intuto 
fore collocatam. Si autem fapiencius defectuofitates emendare 
gratias illi vita comite non ceffo : Reliquum eft fecundum exi- 

30 mium Ieronimum vt quantum poteft vnufquifque offerat in domo 
aly aurum. Aly vero argentum aut gemmas preciofas ic. Sic 
modo licet non equo, multum chara offerre valemus Saltim cum 
illa fancta vidua duos (?) valentem minutorum, de laboribus 
manwm noftrarum fimulcum animabus noftris eidem hilariter 

35 conmendemus Qui cum patre femper et fpiritufancto deus fuper 
omnia benedictus viuit et regnat In fecula feculorum Arnen. || *)

*) A 2. lap üres.



Incipiviit Epiftole et ewangelia dominicalia3 
ac feftiualia per Anni eirculym.

Cum paftillis et legendis fuis cum diligenti cura et labore 
multis annis, ad profectum legendum in materna lingua 

exarata vt patet aper cius intuenti: Laus deo:

P r o h e m i u m  l i b r i

Aldot wr Iefuf Criftufnak neweeben Es ew kegyes zent 
zyleyeenek azzonywnk zyz marianak es mynd az meennyey 
dychófeeges wdwarnak méltó erómekre fok ayoj^tatus hywek- 
nek keerelmeefókre es lelky haznalattyokra nagy mwkara vet- 
ween elmewnkket kezewnkket: kyt maga oly mynt femye twd- 
w an: Az meennyey eerdemnek es Coronanak okáért bolchnek 
mondafa zerent Sap. iu. Az yo dolognak leezen yewendore 
dychófeeges gymólche Azonrol Caffianus newo doctor meg wgy 
mond. Aldot az oly mwka ky az meennyey dychófeeges kyral- 
nak zolgalattyara leezen. De mynd azon atal myert mynden 
felól az gyarló gyókeer velewnk es bennewnk zakadot, mynnen 
erőnk myat yo tehetetlenók vagywnk Idwózóytenknek mondafa 
zerent Io [f] zykfeeg azért folyamnwnk az aldot yygaztalo 
zent leeleknek malazttyahoz: kynek nyereefeere eegyetemben 
yarwlwan az my nemes meennyey keralne azzonywnkhoz ky 
mynekewnk hamarab es bewebben nyerhety, ew aldot zent 
ifyatwl kynek ereywel leegyen ygaz es melto, leegen dychee- 
retes es Idweifeeges mynddennek vala kynek zeme eleeben akat 
ez yras ha my fogyatkozafnak kedeeg tórteenyk efny, awagy 
vala meel ygheenek hagyomafának: Vala ky meg erthety es 
twdhattya, femy ellenfees nem leezen oka, ha meg emendallya 
Mert vala my dolog yobbaa lehet anneewal yob | Leezen, ha
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kedeeg vala ky vala my yoth talaal benne awagy haznot vehet 
belőle aggyon halaat es dycheeretot Ne annak a’ky yrtta es 
zorzótte De a’ky atta wr iftennek: En kedeeg myndden es 
tellyes byzodalmammal ayanlom mynt zeegeen bynes magamat 

б ymacbagtokban

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal Apoftol Ro- 
mayaknak yrth leweleenek tyzen barmad rezeebeu. es olwaffa 
anyazent egjdiaz ez eliTew adveentb vafaarnapnak Mifeyeebeu 
Mely epiftolanak előtte azon Capitulomba emlekozyk az atya- 

ío fify wy zent zeretetnek tartafarol mondwan. Senkynek femywel 
ne tartozhatok. hanem chak bogy egymaft zereffeetok. mert 
valaky ygazan zerety ew barattyaat attyafifyat az bel tellye- 

az torweent az az wr iftennek zent parancholattyaat: 
ennek ymaran rokon wtanna kówetkózyk ez may zent Epiftola :

is E p i f t o l a  p r i m e  d o m i n i c e
ATyamffyay. twggyatok mert ydee ymaran mynekewnk 

almwnkbol ffel ferkennewnk: mert maftan közelben vagyon 
a’my ldwelTeegvvnk honnem mynt eleeb hyttók. Az eey el mwlt 
Az nap kedeeg el kdzelgetot: Hannyok el azért tewlewnk az 

2o feteetfegnek mywelkodetyt es vegyok ffel az vylagolfagnak 
fegywereet. wgy hogy nappal tyzteffeeggel yarywnk Ne chak 
azon torkoffagban es' rezegfeegben: Ne chak reftfegben es for- 
tozeteifeegben, Ne chak egy maífal valo vetekodefben es yryg- 
feegben, De otozyetók ffel a’my wrwuk iefufban Criftufban, az 

25 az ewtet kowetween yo eeletben. jj
>  Idwdzeytenk wr Iefuf Criftufban zerelmes es tyztblendew 

atyamffyay meg hallok Ez may zent vafaarnapnak Epiftolayaat 
es benne valo ertelmeet, kybol zykfeeg ymaran lelky tanAvfa- 
got ees kerefnewnk my IdweíTeegewnk mellee, mert wgy mond 

зо mafod helyen ezen zent paal vala menee yrafok vannak, erched 
zent leelek wr iften myat zereztetween mynd a’my tanwfa- 
gwnkra vannak, Nemellyek hogy m}r magwukkat twggyok 
ygazgatny tartany eeltethny vyfelny es myndden gonoztwl 
otalmazny Nemellyek hogy yot gonoztwl meg twggywnk valaz- 

35 tany Nemellyek kedeeg mynemew gonoz leegen ez ATylaag es el 
mwlando, meel bodog leegyen mennyeknek orzaga és erekkee



valo. Nemellyek mel vezedelemre meennek es nagy keenra Az 
nyawalyas Bynefek ew haláloknak wtanna. vyzon eilen meel 
erek eremre mennek az ygazak mykoron malaztban kywe mwl- 
nak Annak okáért nem keel zerelmes atyamffyay az zent у raff 
meg wtalny awagy hattra vethny. De eremeft halgatny olwafny 5 
es tanwlny, kynek mynee hazna leegyen hallyok az meennyey 
doctornak zayabol Luc xi Bodogok kyk halgattyaak iftennek yge- 
yeet es teetemeennyel beMellyefőytyk, Azont hyrdety anyazent 
egyház mynekewnk ez may zent epiftolanak es ewangeliomnak 
ertelmeeből, mykeppen Ez zamos zent napokban mynden eele- м 
tewnket meg yobbobok: es lelky yozagokkal zerezyok magwn- 
kat teft zerent leelek zerent. Az yewendo wr iften ffya zyle- 
tefeenek aldot ynnepeere, mynt yo kerezttyenek

Azért towabbaa valo tauwfagwnknak haznalattyara. Neegy 
rend hely tanwíagwnk leezen ez zent Adventnak meltofagarol 15 

Mykeppen hogy neegy . rend bely yewetelyt twggyok zent yraf- 
bol az wr iftennek lénnyé twdnya yllyk teftben leelekben ha
lárra es yteelettre kykrol nylwan emlekozyk anyazent eegyhaaz 
ez zamof zent napokban, | Ez elffew yewetelynek yímeretyre teft
ben kyt ymaran latwnk bel tellyefődween lenny doctorok zent 20 

yrafban kerdeeft tamaztnak tanwfagnak okaertb My oka leen hogy 
[hogy] az aldot atya myndenhato wr iften zent íFyanak ez vylagra. 
keelleteek yewnye balando teftben kyre reea felelwen ymez 
barom yeles okaat vetyk elffew alkolmaffaag. Mafod zykfeeg 
harmad baznalatoflfaagh Elezer alkolmas vala el yewny ennen 25 

maganak az felffeeges teremtenék, embery termeezetnek felőle 
ky myndeneftewl fogbwa el feletkőzőt vala az ew yo voltáról 
es nagy tewőlgeefben es balwan ymadafban kewerődőt vala, 
mynt yrwan vagyon Moyfes [elffew] mafod kenywenek viuCapitulo- 
maban hol ott moyfes es aaron parancbolwan farobo kyralnak зо 
hogy az iftennek valaztot nepeet ky bocbatanaa az pwztaban
aldozny Monda ewnekyk farabp kyral kychoda az wr iften
hogy izraeli földemből ky bochatanaam, Nem twdom iftent ky 
leegyen Izraelt fém bochatom el. De zent Dauid proffetanak 
mondafa zerent. Notus in iudea deus tantum chak az Sydo 35

nemzet yfmery vala az wr iftent. De meeg azok ees el vezy-
nek mynt zemewnkkel yol lattyok. az nag hytellenfeeghnek - 
myatta Annak okáért alkolmas vala el yewny az wr iftennek

EPIST. (ADV. 1. VAS.) 3
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hogy yfmerettre adnaa ennen magaat embereknek Mafodzor 
alkolmas vala el yewny ydőnek bel tellyefődefeert. kyt reegtwl 
foghwan el veegezőt vala az ew ifteny tanacchaban es zent 
profíetaknak myatta meg yzent vala ez vylagra Harmadzor 

5 alkolmas vala el yewny az nagy kőzőnfeeges betegfeeghnek es 
halainak el hatalmazafaerth. kyrol wgy mond zent Agofton 
doctor Akkoron yewe el az nagy orwof mykoron mynd ez zee- 
les vylaagon nag betegfeeg vala, kyrol zent yfayas proffeta ees 

5  wgy mond, ha chak az j| Menney feregóknek wra iftene nem 
logyokerezot volna mybennewnk, erthween tefty zyleteefnek 

myatta: mynt az atkozot Sodornának Gomorranak varafy ollya- 
nok lettewnk volna. Gazért zerelmes atyamífyay ky gondolhattya 
meg ez elffew yewetelynek nag zykfeeges es haznalatus melto- 
fagaat О meel nagy halaa adaífal tortozwnk erette ew zent 

is ffelflfegeenek. wgy mond róla zent Bernald doctor. О byzonya- 
wal nagy zykfeeges mynekewnk az kegyelmes meg váltónak 
el yewetely hogy koronkeed my bennewnk lakozyeek zent hyt- 
nek remeenfeeghnek es zeretetnek myatta, Es hogy meg vyla- 
gofoha a’my tefty lelky vakfagwnkat, hogy meg fegheyche az 

20 my erőtelenfegewnket. hogy meg vygazya az my betegfee- 
gewnket) hogy meg tamogaffa az my gyarlofagwnkat, Es hogy 
meg otalmaz^a gonoz ellenfeegtewl es vezedelmes kefeertettewl 
mynd eeletewnket halaiwnkat.

Mafod tanwfagwnk lezen az mafod yewetelyről, ky wolt 
аз cs napönkeed lezen twdnya yllyk embernek zyweeben leelkee- 

ben az vygaztalo zent leelek malazttyanak myatta, Erről zool 
zent Ianus^ ewangeliomy kenyweenek хин ha ky engkem 
zeret az en bezeedemet tarttya, Es ew hozyaa ycwőnk es ew 
nala lakodalmat teezewnk, Mafod helyen wgy mond. es ew 

3o nala vachoralwnk. kyn zent gergel doctor mondafa zereut 
yegyzettetyk az meennyey veeghetetlen lakodalom, Erről érte- 
tyk ez may zent epiftolanak ees lelky ertelme hogy ne lee- 
gyewnk almafok eett ez vylagon eelween De vygazywnk, lelky 
tanwfagot veet róla példa zeren Albumazar Algafel yme lattyok 

35 termeezet zerent mykoron az feenef napnak alaya ywt ew for- 
gafa zerent az holdnak homalios tefte me"g foghya tewlewnk 
az napnak feeneet. es wgy lattatyk hogy ha el vezne az nap
nak feene, ha kedeeg I El meegyen alóla ottan efmeg ky bochattya
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hozyank ew vylagoífagaat az nap Azonkeppen vagyon áz byn 
embernek lelkeeben, homalyoífagot teezen iften kőzőt es ember 
kőzőt hogy wr iften az ew zent malazttyawal nem ffeer es nem 
adhattya vylagaat embernek myg az bynnek feteetfeege közbe 
vettetöt, Ezenről wgy mond zent Efayas propliotha zaya áltál ees 5 

az wr iften Efa l v iii  Ha ky zaggatandod kőzzőlwnk az kőte
let az az bynnek kőtelezetyt: tamad teenekőd vylagoífaag. es 
wr iftennek feeneífeege bel tőlty az te hazadat, yme mykeppen 
yewnek egybe ez may zent Epiftolawal kyben wgy mond zent 
paal apoftol Atyamffyay hannyok el azért my tewlewnk az 10 

fetegfeegnek mywelkődetyt :c. kyből nylwan való lelky tanwfagot 
vehetewnk hogy ha az eedes wr iftennek zent malazttyaat ke- 
wannyok yewnye my zywnkbe lelkewnkbe, haat myndden 
bynnek főrtelmeetwl es zemeermős mywelkődetőktewl megh 
tyztohok az my zywnknek zallafaat es lelkewnknek hazaat: 15 

De annak felette mynt yllyk lenny. zent yozagoknak zeep yl- 
latw vyragawal be fyzyők es meg hymchok: yo kedvel ywhef- 
főn es lakozhaffeek atya fyw zent lelek es az kegyes zyz maria 
azzonywnk mynd az mennyey zentőkkel zent angyalokkal, az 
my haylokwnkban, О zerelmes atyamffyay, meel aldot ember, es го 
bodog leelek ky ezen keeppen twggya magaat tartany.

Harmad tanwfagwnk leezen az halarra való yewetelyrőb 
Erről zol zent Mark ewangeliomanak tyzen harmad rezeebeu 
Legyetők wgy mond keezők mert nem twggyatok meel hora- 
ban embernek ffya el yew, efthwe awagy hollal. eeffely koron 25 

awagy tykzoo koron, kyről wgy mond zent Agofton doctor, 
wgy keel kerezttyen embernek eelny. es varny. hogy ha ma 
lenne awagy ezen horaban, mert femy nynchen byzonyofb mynt 
az halaal de || Semy byzontakmb mynt az halainak horaya. 0 6^ 
zerelmes atyamffyay gondollyatok ее meennyen fekwznek maf- зо 
tan es ez horaban balwa de kyk meegh fok eztendőőt veeltenek 
eelnye Azért mongya bőlch eeggyk kenyweeben ma ennekem. 
hónap teeneked, ha maat attaak, hónapot chak ygeerteek felette 
nagy gondot kési azeert mynekewnk róla vyfelnwnk mert Id- 
wözeytenk mondafa zerent Math, [f] Sem napyaat fém horayaatss 
nem twggyok Mafod okáért mert byzonyawal ha tőrtenyk vez- 
tenewnk nagyot veztewnk, ha kedeeg tőrtenyk nyernywnk 
efmeg nagyot nyerwnk. kyre fegheellyen meg az wr iften
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Negyed tanwfagwnk leezen az Negyedyk yeweterról ky 
mondatyk lenny az wtolfo yteelettre kyről emlekőzyk ez may 
zent Ewangeliom ees. mynt megli hallyok, kynek nylwabban 
való ertelmeere Doctoroknak mondafok zerent kerdeefők tamad- 

5 hatnak tanwfagnak okáért. My oka hogy anne£ zamtalan cho- 
daak es yegők leeznek az yewendo vegfew yteelethnek előtte 
kykről mynd az zent proffeetaak nylwan zolnak mynd az zent 
ewangeliom nylwan emlekőzyk Doctorok reea felelween neegy 
okokat talalnak róla elíTew Az nyavalyái bynefeknek ygaíTaggal 

io való bozzw allaíokra es gyettrelmőkre Mert am wgy mond zent 
Gergel doctor róla, meg banthwan az felffeeges teremtót meg 
bantatyk vele myndden teremtót allat, Azért iftennek ygaflaga 
ággyá hogy az nagy bozzw allafnak ydeyn mynden teremtőt 
allat meennyen főidőn egben es tengerben ellenyewnk tamaggya- 

i5nak, kyről yrwan vagyon Sáp. v. Armabit creaturam in vlcio- 
nem inimicorum. Et pugnabit cum illo orbis terrarum contra infen- 
fatos, Az nagy yteeletnek ydeyn ffel fegywerkőztety mynd egheez 
teremtót állatot ew ellenfeeghynek bozzw allafara, es vyafko- 
dyk ew eerette mynd egheez főidnek kerekfeege az eztelenek 

го ellen. I Mykeppen kedeeg az leheűon meg magyarazwan bodogífa 
gus zent Gergel doctor wgy mond In Omelia de martiribus Mert 
vala myt az teremtő wr iften mynekewnk naponkegd való eele - 
tewnkre adót ew zent yrgalmaífaga zerent my mynddent veze- 
delmes eelettre zerzettewnk gonoű’agwnk zerent Annak okáért 

25 ymaran wgy leezen yewendőre, hogy kyk myndenben gonozwl 
eeltewnk myndenek gyetőryenek :c Mafod okáért leeznek az 
nag rettenetef chodaak az nagy hatalmas yteelethnek feelelmes 
voltáéért, hog myndenek ezekben vegyeek mynemew nagy ret- 
teneteífeeggel es hatalmaffaggal yew az nagy yteelő byro myn- 

30deneket meg yteelny, kyről wg mond zent Gergel doctor az 
wtolfo rettenetef yteeletőt nagy fok rettenetes chodaak vezyk 
elől, hogy meg yelentelfeek, mynemew vezedelmes leezen az 
wtanna kőwetkőzendő vezedelőm, kyról zent Bernald megh 
wgy mond: О ha ez vylaghy halando emberek ezenképpen feel- 

35nek rettegnek ez vylaghy vezedelemnek elette, vallyon haat 
mynemew feelelembe efnek mykoron az-nagy hatalmas byro 
zayabol ky hallangyaak zarmazny: En atyamnak atkoztay
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meennyetők az erek tyzre ky meg vagyon zereztetween erdegh- 
nek es az ew angyalynak Math. xxv.

Harmad okaerth leeznek az nagy rettenetes chodaak az 
vezedelmes karliozandoknak vadolafokra, mert mynek okáért 
wr iften embery nemzetot twlaydon az ew zent newe dycbee- 5  

retyre es zolgalattyara teremtőt leegyen, Es mynden eegyeb 
teremtőt adatokat embernek haznalattyara Annak okáért ymaran 
kyk engbedetlenek voltának wr iftennek, myndenek vadollyak 
ewket az nagy halalatlanfagrol, erről ertetyk az zent Dauid 
prophethanak mondafa p~s xlviií. homo cum in honore eíTet :c. ||ю  
Mykoron ember tyztoíTeegben volna Nem ertekozeek meg 7 

róla az az nem tartaa magaat reea, De hofonlaa magaat az okta
lan barmokhoz erzeekenfeegenek gonozra való baylafa myat, 
es hofonlatus leen ew hozyayok, Azért reea keya^t emberre 
mynd ez zeeles vylaag mondwan lalTad ember meel igben zere- 15 

tőt teegődet az te wrad iftened, ky enghemet mynd bennem 
valowal te eeretted teremtőt hogy zolgalneek teenekőd es eel- 
tetneelek teegődet Te kedeeg eellyen nagy halalatlan voltai 
róla Azért meeltan vettetől az erek pokolnak keennyara h' hwgo

N egyed okáért leeznek az nagy chodaak kenyerwletelTeeg- 2o 
eert: hogy mynden teremtőt állatok fyraffaak az zegheen byne- 
feknek karhozattyokat kyről wgy mond Aranzayw zent Ianus 
peldaat bozwan reea. yme mykoron ez vylagon vala meel chala- 
dns ember meg haal mynden rokonfaghy haza bely nemzety es 
yo baraty fyrattyaak, es feketeeben őtőznek gyazolwan Azon- a5 

keppen embery nemzetot mykoron az veegfew napra ywt meen 
féld egbek Cyllagok fyrattyaak es gyazollyaak vezedelmeet О 
fee]lTeege,s teremtő es megh váltó wr iften honnem gondollyaak 
meg ez maftany neepek mynd ez eellyen dolgokat hogy erek- 
kee el ne vezueenek, Byzon liyzőm nem tőrneenek egy mafra 30 

ha latnaak az yewendő nagy vezedelmet De myeert meg va- 
koytotta ewket az nagy eztelenfeeg es meg bolóndoytotta ez 
vylaghy tellietetlenfeeg bőchnek mondafa zerent [f] ew halá
loknak wtanna egy punctban pokorra zalnak; О zerelmes 
atyamfifyay ennek ellene predieallya vala az my eedes wrwnk 35 

Iefus az zent ewangeliomba [f] Myt haznaal ember vele ha 
meeg mynd ez zeeles vylagot el nyerhetnee ees, ha halalanak 
wtanna leelkeenek vezedelmere vagyon, Es femyt vele el nem
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vyhet De akar meel eroff kazdag hatalmas leegyen mynd el 
maradnak tewle chak ennen maga meegyen zamot aduy az wr 
iftennek eleyben, Akkoron meg | Nylyk zeme es me yew eze 
mynt eelt myt tett es myt haznalt ez vylagon, De myndenuel 

5 nehezeb dolga az leezen embernek, bogy ferny dolgában ydőt 
nem vehet Sem meg nem valtozhatyk zent Ifayas mondafa ze- 
rent.

Mafod kerdees az wtolfo yteelethnek yfmeretyről, Myne- 
mewt leeznek az nagy rettenetes chodaak kyk az wtolfo ytee- 

10 letöt elöl veezyk: Arra felel zent Rykhardus in ни. d. x l v iij . es 
wgy mond Az twdo dolog hogy vala my rettenetes yelenetek- 
nek annak elette kel yewnyók eegy okáért Az felífeeges kyral* 
nak es hatalmas byronak méltó yewetelyre Mafodert hogy em
berek. de kywalt keppen az ygazak bozyaa zerezyeek ennen 

15 magokat az nagy yteeletnek elette Awagy ha lehet az zegheen 
bynefek ees penitenciara teryenek, De az napot es az horaat 

. foha fenky nem twdhattya megh nylwan. ky chak az wr iften- 
neel vagon twdwa Matth xxnu Talaltatyk kedeeg zent Ieronimus 
doctornak mondafaban ky az reeghy Sydoknak yrafokban olvafta 

го leegen tyzen ewt napon való chodaknak lenny az wtolfo ytee
letnek elette kyról lyray Miklós doctor wg mond hogy ha az 
napok es az chodaak mynd rokon közel egymaf wtan leeznek 
awagy közbe veteellel. Annak okáért ees az wtolfo napnak 
fenky nem mehet vegeere. Azért haggyok az wr iftennek my 

25 kedeeg leegyewnk keezók hozyaa Rykhardus azért éz zent 
Thamas do : ezenképpen zamlallyaak az napokat es az chodakat 
elowe, Elffew nap az tenghernek vyze myndden he gyeknek 
felette newekődyk tyzen ewt feenghel mynt az reeghy vyz 
ózon koron volt Mafod napon anneera el apad hogy chak alyg 

solatzyk az fenekeen vyznek lenny, Harmad napon efmeg meg 
telyk mynt annak előtte Neegyed napon az tengher hely halaak 
egyben gyewlnek wgy mynt az felífeeges teremtő wr iftennek 
halaat adwan es meg halnak. Ewtőd napon Az eghy madarak 
mynd eegy nagy mezőre gyewlekőznek es nagy fyralmas zo- 
laifal Л Halaat adwan wr iftennek mynden termeezetzerent 
való yorol mert ewk ees meg yfmeryk ew hálálok napyaat 
Hatod napon nagy tyzes zeel veez tamad nap nywgattrol es 
ez eeltew állatokat meg teroyty nap keletire es az tenger vyze
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ffel gywlad es meg eegli Heted napon az Cyllagok es forgo 
termeezetőt meg alnak es tyzes yftőkőketh erezthnek ez 
főidre Nyolczad napon oly nagy fold yndwlaaf leezen ky- 
hőz hafonlatus foha nem volt kezdettewl foghwa es mynden 
rakafok az főidre liwlnak, Kylenczed napon myndden kew s 
zyklaak meg hafadoznak es mynd porraa leeznek Tyzed na-, 
pon myndden faak fyweek es vetemeenyek veeres vereyteekót 
bochatnak es meg aznak. Tyzen eeggyed napon myndden hee
gyek halmok es tólteefők le olwadnak ez főid zynre es el yge- 
newfwlnek Tyzen kettőd napon myndden reend hely vadak es 10 

feerghek ky fwthnak az mezőkre nagy ordoytaffal fém eetelt 
fém ytalt nem veeznek. mert meg yfmeryk ew haláloknak nap- 
yaat Tyzen harmad napon Napkelettewl foghwa nap nywgo- 
tyk^ myndden koporüook meg nyttatnak es kywe hányatnak 
belőle az holt tagok warwan az ffeel tamadaft Tyzen neegyed is 
napon az zeegeen nepek kyk wgyan leeznek ky yewnek az 
főidnek vermeyből fém eeznek fém yznak towabbaa De mynt 
eze vezőttek chak teetowa fwtofnak, eremeft megh kalnanak 
de nem lehet ydeyg Tyzen ewtőd napon Azok ees meg halnak 
es towabbaa nem eelhetnek. Mert mynd ez zeeles vylaag meg 20 

eegh az holdnak egheetwl foghwa mynd ez főidnek fenekeeygh 
es ferny teremtőt allat meg nem maradhat, Towabbaa ínyne 
dolgok leegyenek az veegfew yteeletnek napyan az maf vasár
napra haggyok leegen eeleegh ez may napon róla zolwan De 
addeeglan zykfeeg hogy ymaggywnk egy maiéért es vyfellyewnk 25 

gondot róla myt kellyen tennewnk magwnkkat hozyaa zerez- 
wen, Segeellyen reea wr iften

Ennek wtanna kőwetkőzyk az zent ewangeliom ky mafod 
helyen vagyon megh yrwau

E w a n g e l i o m  30

1 Dominice |

A d v e n t b a n  Ma f o d  v a f a r n a p  E p i f t o l a y a

Ez may zent Epiftolaat yrtha meg eredet zerent zent paal 
apoftol Romayaknak yrth leweleenek tyzen ewtőd rezeben, meel 
epiftolanak elette emlekőzyk egymafhoz való atyaffywy kegyel- 35
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mes es kewnywrwletes feghódelemról mondwan My kyk wr 
iftennek kytyben es malaztyaban eroffebbck vagywnk el keel 
zenwednewnk es tyrnywnk azokat ky gyarlóbbak es erotelem- 
bek, es nem keel ewket hatvvnk [neegee] meghee vetnewnk, hogy 

5cliak mynnen magwnknak keelletteffewnk, kyt meg byzonywnk 
mynd zent yraffal, mynd példázattal ez may zent epiftolanak 
zereeben mondván

E p i f t о 1 a.
Mtyamffyay, vala т у  петелу dolgok yrwan vannak : mynd 

io az т у  tanwíagwnkra vannak yrwan hogy tyredelmeffeegnek 
es az zent yraaf vygaztalafanak myatta remeenfeegót tarchwnk, 
Az wr iften kedeegh ky mynd az tyredelmeffeegot mynd az 
vygaztalaft ággyá, aggyon tynektók azonokban egymafhoz való 
ertelmet, wr ieíus criftus zerent hogy egyenlő leiekkel es eegy 

i5zayal tyztóllyetek. iftent es т у  wrwnk Iefuf criftofnak zent 
attyaat. Annak okáért ees egymaft [egy] eremeft fogaggyatok my- 

Qkeppen Criftuf ees fogadót tyteket iftennek tyzj|teíTegeere Mert 
mondom Iefuft criftuft zolgaltatoyanak lett lenny az kewrnywl 
meteleefnek, ifteiinek ygaífagaert az reeghy zent atyaak ygee- 

20 retynek meg bvzonóvtafara Az ydegen nemzetok kedeegh az 
yrgalmaíTagheert tyztőllyeek rvr iftent Mykeent yrwan vagyon 
Annak okáért vallaft teezek teeneked wr az ydegon nemzetok 
kozot es az te zent uewednek dycheeretot eeneklök, Meg wgy 
mond az yraaf. Ewrwllyetek nemzetok mynd ew nepeewel egye- 

25 temben Meg wgy mond. Dycheeryetek mynd nemzetok wr iftent 
es magaztallyatök ewtet mynden neepek, Meg wgy mond zent 
Efayas proffeta. Leezen yeffeeuek gyökere es ky ífel tamad nem
zetüket byrnya es az ydegon nemzetók ew benne vetyk remeen- 
fegóket, Meel remeenfeegnek wra iftene tellyefeychen be tyteket 

3o mynden eremmel es bekefeeggel yo hytben hogy el araggyatok 
mynd remeenfegben mynd vygaztalo zent leieknek ereyben es 
yozagaban.

Wr iftenben zerelmes atyamffyay yme meg hallook ez 
may zent epiftolanak betew^zerent való ertelmeeth. ha kedeegh 

35 ez may zent ewangeliomot mellee hafonlyok nagyob tamwfaghnak 
foghatandofagaert nem fokban kylembóznek egy maftwl, mert 
mynth Lyray myklos es Gwyllermus doctorok mongyaak veeg- 
keppen hoznak es vonznak mynketh lelky uemes yozagoknak
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köwethfegeere twdnya yllyk kenyerwleteffeegre yrgalmaffagra 
atyaffywy feghedelem teeterre kynek haznalatoffaga byzon 
remeenfeegli | Igaz hyí es az vygaztalo zent leieknek malaztus 
zerelme es zerelmes malazttya leezen weegkeppen lelky erteíom 
zerent azért ezekre ynt es tanoyt mynket ez may zent Innep-5 
nek Epiftolaya Ezekre tanoyt az zent ewangeliom ees. lia meg 
gondollyok wrwnk Iefufnak feleletyt es yzenqtyt zent Ianofnak 
Herodefnek fogfagaban leween. De myeert zerelmes atyamffyay 
ez el mwlt vafaarnapon meg ygyeerttein vala ty zerelnietőknek 
hogy ez may napon veegkeppen meg keellene latnwnk mynt ю 
yteely meg wr iffren ez vylagot es mynemew dolgok akkoron 
leeznek kynek ertelmeere karómról leezen tanwfagwnk rywy- 
deden

Elfew tanwfagwnk leezen arról mynemew dolgok leeznek 
az wtolfo kezenfeeges nagy yteelethnek előtte kyrol wg mond 1,5 
zent Lucacli ewangeliomaban eap xxi. akkoron meg lattyaak 
embernek fFyaat yeween feenes ködben nagy batalmaffaggal es 
ifteny meltoffaggal, zent Mathe kenyweenek xxiiii rezeeben 
meg wgy vagyon meg yrwan Akkoron az az mykoron el yew 
yteelny ffel tetzyk ember ffyanak yegye az egben es akkoron 20 
leezen hogy myndden nemök es nemzetök fyrattyaak magokat 
mondwan az zent Ianos latafarol való kényben megh yrth yayo- 
kat cap vili. yay yay yay ez feldön lakozoo neepeknek 
mert el yewt yniaran myndennek veghe halaala. yay leezen azért 
myndennek az nagy yteelethnek előtte es korán es wtanna, Ez 25 
elíTew tanwfagban azért laffok meg doctorolmak mondafok ze
rent mynemew dolgok leeznek ínynek elette az hatalmas byro 
wr Iefus Criftus el yew eleweuőket es holtakat ygazakat es by- 
nefeket meg yteelny wgy mond róla zent paal Apoftol 1 ad theffa 
пи. Ipfe dominus in iuíl’u et in voce archangeli et in tuba dei 30 
defcendet de celo, Az aldot wr iften parancholatban Archangyal- 
nak zawaban es iftennek kyrtölefeeben le zaal menyorzagban. 
nylwabban való ertelem zerent ez három dolgoknak meg keel 
lenny es bel kel tellyefődny ínynek elette alaa yeyyen ew 
felffeege az zentökkel zent angyalokkal Elezer zent Richardus 35 
doctornak mondafa zerent wr iften paranchol j| Twdnya yllyk 10  

az zent Angyaloknak hog mynd ez zeeles vylagon való hallot
taknak porokat hamwyokat egyben győheek kyknek arra hatal-
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mat aad az teremtő wr iften Mafodzor Criftufnak zawa т е г• ■*■*»*• '~7
zendwl nagy hangus trombita zerent kynek zozattyara mynd 
féld mynd meen mynd tengher mynd pokolnak feneke meg 
rendejvl kynek ertelme leezen bog myndenek keezewllyenek 

»az nagy iftennek yteeletyre О zerelmes atyamífyay gondollya- 
tokze meg mynemew nagy fedelemmel es zorgalmatoíTaggal 
keezwl az ydóben yewny az hatalmas byronak eleyben О ha 
az bolchnek mondafa zerent akkoron az ygazak rettegnek es az 
meennyey zent erők az az angyalok feelelemben efnek, vallyon 

n>mynt leezen dolgok az zegheen bynefeknek. 0  ha ez ygeet ez 
vylaghy ember koronkeed zyweeben hordoznaa, nem hyzom hogy 
fokath gondolna ez vylaghy zegódelmelfeegókkel. Harmad leezen 
archangyalnak zozattya Mert mynd ez zeeles vylag vagyon 
mynddennek kywalt keeppen való óryző angyala vagyon docto- 

!»roknak mondafok zerent mykeent mynden embernek ees. es azok 
ffeel zolayttyaak myndenwt wgy rnynt iftennek hatalmawal 
mondwan kyrol zent Iánus, ees meg emlekózyk [f] kellye- 
tők ffel hallottak es yewyetók az yteelettre, kynek erey 
oly hatalmas leezen hogy eegyebet nem tehetnek benne 

20 De ottan azonnal ffel kel tamadnyok: Ez nag rettenetes zozat- 
rol wgy mond Aranzayw zent Iamis 0  byzonyawal nagy es 
rettenetes leezen ez eellyen hywatalnak zozattya kynek halla- 
fara mynden[ek] eeltetó állatok ottan enghednek: ky myat az kew 
zyklaak meg zakadoznak: ky az pokloknak meelfegeet meg 

2snyttya es az oth való lelkőket ky hozwan twlaydon teftókben 
ággyá Bodogfagus zent Ieronimus doctor meg wgy mond róla: 
Vala meneezer az wtolfo yteeletót meg gondolom ottan meg 
rettenek: Es akar eegyem, akar ygyam, akar vala т у  eégyeb 
dolgot teegyek az wtolfo kyrthnek zozattya koronkeed fylembe 

30 zenghedoz: kellyetok ffel hallottak yewyetók az yteelettre О 
zerelmes atyamífyay ha ez nagy zent lambor eellyen yghen 
feelt az yteelettewl hat т у  myt teegewnk kyk | Soha bynneel 
kyl nem akarunk eelny Olwaftatyk az zent atyaak eeleteeben 
zent Agathon apattwrrol hogy mykoron halalara ywtot volna 

35 es yghen rettegne Mondanak az tanoytwany zentífeeges atyank 
ínyt feelz ky menny Nam nagy fok eztendeeg zolgaltaal wr 
iftennek. felele nekyk az zent lambor yollehet a’mynt lehetőt 
wr iftennek parancholattyaat en eeletemben ygekóztera bel tel-
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lyefőytenőm. De maga oly rettenetes az haiaal es yftennek 
yteelety hogy ffeelők reeayok mennem, Mert eeg az halainak 
kapwya es wt$ De fok vezedelmek vannak raytta, ky twdhattya 
meg ha myndenekrol ygaz zamot adhat, Es ky vohattya hattra 
az hatalmas byronak ky feyezót fentenciayaat Es ky menekód- 5 
hetyk kywe az pokolnak veeghetetlen keennyabol ha tőrteenyk 
oda efnőm: ezek atyamffyay az feelelmes wtak embernek ha- 
lalanak ydeyn Azért bólcknek mondafa zerent bodog ember az 
ky koronkeed feelelmes. Towabbaa keerdeef tamad doctorok kő
zet hol ott leezen az wtolfo vteelet, wgy mond róla yohel pro-10 
phetha kenyweenek harmad Capitulomaban hogy Ierwfalem 
tayyan Iofephatnak wolgeeben hol ott vagyon Azzonywnk zyz 
marianak koporífoya, meel völgy mondatyk lenny Olywetymnek 
heegye alat honnan Criftus Iefus aldozo napyan mennyeknek 
orzagaban ffeel meene az ew zent hyweynek zemek latafaarais 
Es bel keel tellyefődny az zent angyalok mondafanak, meg 
ezenképpen yew mynt lattyatok ífeel menny: Azért mondaa yohel 
proffeta ees wr iftennek yelenetyböl: Mynden neepeketh gyei
tek Iofephaknak wolgeeben es ott vetekődőm ew velők, rywy- 
deden zolwan azért róla wgy veegezyk el zent Irafbely docto-20 
rok. hogy mynd yok mynd gOnozok oda gywlnek. De az yok 
zent palnak mondafa zerent leeznek ffeen olywetym nek heegyen 
az eghben Criftufnak yogh}7a felól Az gonozok kedeeg mynd 
az erdegekkel eleg alat alnak Iofaphaknak wolgeeben es mynd 
kóróf kórwl ottan közel || Az nagy kefervvfeegeS tjzben lángban 
es nagy bydes dohoífagban : mert akkoron mynd ez zeeles vylaag 
eegli mynd addeglan myg az yteelet leezen. Ha ky kerdenee 
mykeppen gywlketnek oda menee hallottak ffeel ez zeeles vyla- 
gon nagy mézzé földről. Doctorok wgy veegezyk hogy az yok 
myeert bodog teftben kelekben tamadnak ffel az ew gyorffaffa- зо 
goknak myatta egy ponetban mynd Criftus Iefus eleeben me
hetne. De az nyawalyaas bynefek myeert terhefek es nehezek 
faradandok leeznek nem mehetnek ollyan, De kyt mynd az ew 
erdeghe vyzen nagy hamarfaggal О teremtő wr iften meel nagy 
keent es nyawalyaat valnak az gonozot скак akkoron ees kyss 
gondolhattya meg, my leezen kedeeg meeg towab О zerelmes 
atyamffyay gondollyatok meg maftan myg eeltők ez eellyen 
yewendő dolgokat vezedelmeket es el tawozthatatlan feelelme-
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két es foglallyatok magatokat lelky yozagban kynek myatta 
meg menekodheffetók az ydoben myndden vezedelemtewl, En- 
geggyen malaztot reea wr iften

Mafod tanwfagwnk leezen arról my módón es mykeppen 
5leezen az yteelet hogy nylwabban ezewnkbe vehefíok fok ker- 

deefók okoffagok es feleletok leeznek ez maftany tanwfagban 
Elífew my oka hogy az dychbfeeges zent haromfaag wr iften 
ky ennen zemelye zerent teremtee ez vylagot es embert ytee- 
lctvk. kedeeg Criftuf lefutnak haggya embery zemeelben mynt 

10 ez yylagon eele Doctorok ennek neegy yeles okaat vetyk Elfew 
mondatyk hogy myndenek meg yfmeryeek kerezttyenek poga- 
nok es az pokolbely erdegok: Criftuf lefutnak byzon iftenfeege 
hatalmaffaga bólcheífege es ygaffagus byrofaga kyt ez vylagon 
eelween meg nem akartanak yfmerny Annak okáért zent E(a- 

i5 yas propbetanak mondafa zerent Senky ott twdatlan eztelen es 
bolond nem leezen De myndennek meg nylyk mynd lelky tefty 
zeme, De nem haznalnak az gonozok vele mert nagyob keeu- 
nyokra leezen, Mafod okáért bogy meg yfinertefifeek mert ew 
vect mynd az gonozokra keent. ew aad mynd az valaztottaknak 

20 erek dyehyfeegot, mynt zent ] Mathe yrtta meg kenyweenek xvj 
rézeben Harmad okáért az nagy zent alazatoffagnak erdemes 
ífel magaztatafaert kyt zeuwede az hytetlen bynefektewl ew 
zent halálának ydeyn Ad phi и humiliavit femetzipfum :c kyról zent 
Ianus meg wgy mond Io. v Omne Indicium dedit filio et omnes 

25 honorificent filium. íc. myndden yteeletot adót tenny az atya wr 
iften ew ffyanak hogy ewt ees azonkeppen tyztollyeek: Docto- 
roknak azért mondafok zerent ffee keppen teezy az yteeletot az 
aldot zent haromfaag: De valaztaaf keppen hagyattatot Criftuf 
Iefus zemelyeenek Tanach keppen annak wtanna az zent Apof- 

30 tolóknak, es byzonoytaaf keppen mynd az fok zentóknek kyk 
mynd rendzerent ky mongyaak az fentenciat az karhoztakra. 
Neegyed okáért hogy meg yfmertefíeek mynd ez vylagon való 
neepeknek yowoltok es gonoz voltok az az kyk az aldot Criftus 
Iefufnak hytyben es zerelmeeben es parancholattyaban eeltenek 

35 es kyk nem eeltenek 5 О zerelmes atyamffyay ky nagy eremok 
es byzodalmok leezen azoknak kyk eett ez vylagon az eedes 
wr Iefufnak hywon zolgaltanak: mertli lattyaak hogy vele leez-
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nek az egben ffeel emelkódween es meg zabadwltanak az byne- 
feknek vezedelmes tarífaűagoktwl

Mafod dolog leezen az yteeletón Az zegheen bynefekníek 
vadolafok DoctoroknaK mondafok zerent ymez beet rendbelyek 
vadollyaak ewket. Elezer az zent yraaf hogy nem hyttenek 5 

пеку: kyrol zent Ianns kenyweenek ewtód rezéeben wgy mond 
Criftus leezen ky tytokét vadollyon mert Moyfes az az moyfes 
tórweene Mafodzor wr iftennek ez wylaghy tefty es lelky ayan- 
deky, nagyobban kedeeg az ew zent kennya halala zent veere 
hwllafa. Bér. yay ennekóm ha halalatlan leezen mert megio 
keeryk twlem az ygaz artatlan véért ky kywe entetót en 
eerettem ez fokion Harmadzor kynek mynd ew twlaydon byne 
Арок, xiiu kynek mynd ew teetemeenye kowetyk ewtet wgy 
hogy akar mynemew gonoffagban eelt leegyen ez vylagon ott 
mynd nylwan leezen: О mecl nagy zeegent keel ott embernek 15 

zenwedny eerette, Neegyedzer leezen vadolo pokolbely erdeg j 
Kyrol wgy mond zent Agofton doctor ott yelennen leezen 1Д 
Criftufnak yteeló zeky elöt pokolbely erdeg vadolwan es ze- 
meeben hanywan embernek mynden byneyt kyt hol tett meel 
helyen meel borában es napon, kynek ellene az bodogtalan by- 20 
nes femyt nem felelhet. Ewtódzór vadollyaak gonoz bynnek ok 
adafy es tantorodafy kyrol wgy mond zent Gergel doctor 
Айпео kalarra méltó ember menee gonoz tantorodaft es peldaat 
wtannok valókra hagyot kyrol wgy mond bolck ees :c xlj. az 
gonoz wfurawal eelo atyarol bozzonkodnak az ffyak hogy gono- 2s 
zwl kerefot yozaggal morhawal eeltette ewket azért karhozta- 
nak el. ezenrbl mondaa Idwezeytenk zent Mathe yrtta xviij. yay 
azoknak ky myat tantorodat leezen Hatodzor vadollyaak az 
bynefeket az neegy menyorzagra keyayto bynek tudnya yllyk 
artatlan veer ontaf zegeeuyeknek njmmorgatafa: zolgalatnak зо 
nem fizeteefe: es tytkon lett es el reytot bynek: ezek eroff va- 
doloy leeznek iften elot az bynefeknek wgy mond zent Bér. 
Hetedzör mynd ez zeeles vylaag: kyrol wgy vagyon meg yrwan 
lob kenyweenek xx. ky keyayttyaak az meennyek az alnokok- 
nak ew alnokfagokat es mynd ez zeeles ffeld ffel tamad ew 35 

ellenek
Harmad dolog leezen az wtolfo yteeletón byzonfag az 

gonozok ellen mert méltán keel ewnekyk karhoznyok, ElíTew
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byzonfaag ennen maga az wr iften ky myndent twd laat es 
yfmeer Mafod 2 -umOrigenem kynek mynd tulaydon óryzó angyala 
Harmad az zentok [Harmad] Neegyed leezen az poganfaag kyk 
megh tertenek ez zent hyttre, es vadollyaak az gonoz kerezt- 

5 tyenóket Ewtód leezen ez vylaagon való teremtót allat Hatod 
kynek mynd ew lelky yfmerety az az twlaydon byne gonoffaga 
zent Bér. doctornak mondafa zerent: De meeg ember ennen 
nmga ees vadollya magaat yollehet nem keerwg : Wgy
mond zent Efayas prophetha HetedzórTeeznek byzonfaghy az go- 

íonozoknak Iacob v. ez vylaghy yozagok morhaak kykkeel eelt 
es nem zolgalt az teremtó wr iftennek eerette | Neegyed dolog 
leezen mynden okoknak ky feyezeefe, mert az aldot Criftus 
Iefus mynt hatalmas byro ezenképpen mongya ky az tórweent 
meg balwan kynek mynd byzonfagaat Elówe fordoythwan 

iá az ew nagy ifteny vgaíTagaat kyt ez yylaag elót annak előtte 
el reytót volt es hattra allattya az yrgalmaffagot mynd ewT yo- 
zagbywal kywel ez vylagot eeltette mynd az yteelet napyg Es 
yme elówe hozattya az zent angyalokkal 2 -m Magnum in Cto. 
et Crif. Az magaff zent kereztffaat es ew zent keennyanak ha_ 

íolalanak myndden ezkózeet kyk nagy ffenefók es dychófeegófók 
leeznek mynt az napnak ffeene, kyról zent Math xxnu Типе 
apparebit lignum fily hominis incelo akkoron ffel tetzyk ember 
ffyanak zaztoya az egben es wgy mond 2 -um Crif. О bodogía- 
lau es vezedelmes bynefek. О halalatlau neepek; my gonozt 

2 5 tóttem’volt ty ellenetók hogy enghemet ezenképpen meg wtal- 
tatok es en tewlem el zakattatok, hol vagyon az en yo votomnak 
es hozyatok való zent zeretetómnek haznalattya, Myt nem tóttem 
az ty Idvóffeegtókeert hogy enymmee tehettetek volna yme 
ládátok myt es mykeppen zenwettem en tyeerettetók azonkózben 

30 ky mwtatwan пеку azr ewt meel febeyt zent kezeyn labayn 
oldalán mondwan yfmeryeetok meg ha en vágok ky tyeerette
tók ezeket zenwettem ez vylagon, hol vagyon akert mynd ezek- 
eert az en zolgalatom halaa adafom es meg fyzetót ywtalmam 
tj’tewletót Mykoron femvt reea nem felelhetnek ez eellyen 

3 5 uylwan való byzonfagra wgy mond ewnekyk Azeert nylwan 
legyen myndden teremtót altatóknak mert méltán vagyon az ty 
vezedelmetót es karhozattok erekkewl erekkee mert nem eel- 
tetók wgy hogy kyeert eerdemleneetók az erek dychófeegnek
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bodog orzagaat en velem es az en hyweymmel. leeznek kedeeg 
mynd ez eellyen у egy ok dolgok es monda fok az nyawalyaas 
karhoztaknak nagyob zeegenfeegőkre keennyokra es keferwfee- 
gőkre Az az yoknak erem ökre vygafagokra es dyckőfeegőkre 
erekkewl erekkee 2-um СпГ. jj $

Harmad tanwfagwnk leezen arról mykeppen az ygaCfaag 13 
teewó hatalmas byro Criftus Iefuf az wtolfo rettenetes fenten- 
ciat ky mongya О zerelmes atyamffyay Byzonyawal nem keel 
ehodalny raytta ha akkoron rettenetes leezen mykoron ky mon- 
datyk ha meeg maftan rettenetes chak gondolny chak bezeel* 10 

lény chak hallanya ees. kyről wgy mond vala zent Bér. do: ymez 
három dolgok vannak myndeunel feelelmefbek es rettenetefbek 
halando embernek kyt nem twggya mykoron leezen de maga 
atal nem haghattya Mafod az nagy yteelet kyre nem twggya 
mykeent mennyen, es mynt ott zamot aggyon Harmad pokol- is 
nak veeghetetlen keenuya kyben ha belee efyk foha onnan ky 
nem zabadwlhat. Annak okáért felette keel embernek magaat 
otalmazny hogy ezeknek feelelmeet el tawoztathalfa. Donorok
nak azért mondafok zerent ymez neegy dolgok leeznek az wtolfo 
Seutencianak ky mondafakoron. Elfew mykeppen Criftus Iefus20 

az ew hyweeyt Ineg algya atyay aldomaffal Math. xxv. elówe V 
zamlalwan az heet yrgalmaffagokat ew előttők kyket tőttenek P 
es kykben eeltenek Criftufnak zerelmeert ez vylagon, kykeert «5 
meg ayandekozwan ewket wgy mond yewetók el azért en 
atyamuak aldottay veegyeetők az bodog orzagot es nywgoggya- 25 

tok meg myndden nehez mwkatoktwl ymaran Math xxv. :c. hol ott 
ayoytatus leelekkel meg gondOlhattyok mykeppen myndennek 
elette ffel zoloyttya azzonywnk zyz mariat ew eedes zent zyle- 
yeet es menynek főidnek es myndden zentőknek kyralne 
azzonyaat es kywalt keppen meg algya mynden nemew yo tee- зо 
temenyezerent es reea felelnek az zentők mondwan Amen. 
Annak wtanna az zent Apoftolokat es tanoythwanyokat Annak 
Avtanna, az zent Martyrokat Annak wtanna az zent Confefforokat 
Annak wtanna az zent zyzeket Annak wtanna kőzőnfeeggel 
myndden yo eeletben eelő hyweket es yrgalmafokat myndenyk 35 

wtanna Ament mondnak. О zerelmes atyamffyay gondolhattyok 
meel nagy mondhatatlan eremők | Leezen azon az valaztot 
hyweknek. es meel nagy vygaffagus dycheeretőket mondnak

NYELVEMLÉKTÁR IV. 2
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es halakat adnak eerette wr iftennek De leezen nagy zomorw- 
faag lathwan es halwan azt az karhozandok Mafod dolog leezen 
mykeeppen Criftas le ins teróyty zyneet es bezedeet az karho- 
zot fokaflagra es nagy haraggal kemeen bezeeddel meg feddy 

5 ewket hogy ferny yozagban femy yrgalmaffagban nem eelte- 
nek ez vylagon. De myndenben az ew attyoknak lucipernek es 
erdegnek akarattya zerent eeltenek annak okáért vele keel 
lakoznyok erekkewl erekkee es ky adwan reeayok ees az nagy 
rettenetes Sentenciat mondwan. Tawozj^atok el azért en twlem es 

io en zynemnek előle es mennyetek az erek tyzre ky meg vagyon 
zereztetween erdegnek ew angyalvnak. Atkoztak leegyetók en 
atyamtwl es en twlem ew ffyatwl es zent lelektwl es tellyes 
zent haromfaag wr iftentewl Atkoztak leegyetek en zent z.ylem- 
tewl es mynd kózónfeeges zentóktwl zent angyaloktwl. Átkoz

l a k  leegyetek meennyen földön myndden teremtót allatoktwl 
mert nem akartatok meg yfmernye az teremtó wr iftennek yo 
voltaat es veletók tótt yrgalmaffagaat Es felelnek mynd az fok 
zentók Amen Amen

Harmad dolog leezen ínyképpen Az aldot mennyey kyral 
2o Criftus Iefus Lucipert mynd ew vezedelmes tarffaywal es atkozot 

angyalywal eróífen meg feddy róla hogy enny fok zamtalan 
leelkóket el veztókkel ew aluokfagoknak mvatta iftennek boz- 
zwfagara es nagy rettenetes átokkal meg atkozva ewket erette 
mondwan. meg fokafwllyon tynektók myndden keenotok es 

25 reatok fordwllyon myndden teremtót állatoknak atokya- es nya- 
walyayá kynek foha veghe ne leegyen erekkwl erekkee es 
felelnek az zentók Amen Amen Es azonkeppen reeaok zalwan 
iftennek ygaffagus haraghya es meg nylyk az fold alattok es 
el nyely ewket eegyetemben mynd az nagy tyzzel es ez vylag- 

эопак dohawal eegyetemben le hwlwan nagy fywaffal rewaflal 
pokolnak fenekeeben.

Neegyed dolog leezen mert tereyty ew aldot zeep dychó* 
feeges zyneet Criftus Iefus ew zerelmes hyweyre mondwan 

\k Áldottak vattok ty en zerelmes hyweym yewetók j| El en atyam- 
35 nak aldottay, kyk meg tartottatok az erek eelethnek parancho- 

latyt es ellyen bywón es zeretettel zolgaltatok es myndden 
yozagban eeltetók es bynótókról penitenciat tartottatok yewetók 
el ymaran vegyeetók az erek dychófeegnek orzagaat ky ty-

i
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nektók meg vagyon zereztetweeu kezdettewl fogliwan Azt halwan 
mynd az fok zentok zent angyalok az eedes azzonywnk maria- 
wal Nagy eedef halaat adnak raytta wr iefus Criftufuak mynd- 
den nemew yorol kywel ewket zerette es meg ayandekozta. es 
hogy az nagy karhozatnak vezedelmeetwl meg zabadoytotta, Es 
azonkeppen kylemb kylemb feregőkre ozolwan el kezdyk az 
zent meennyey enekleeft es dycheeretőt es halaa adaft mondwan. 
Awagy kyt zent Ianus latafarol való kénynek xi. rezeeben 
halaat adwnk teeneked wrwnk wr iften myndenhato ky vagy 
es ky valaal es yewendó leel mert fiel vetted az te nagy erodet 
orzagolny erekkewl erekkee Amen. Dycheeret dychófeegh ből- 
cheffeeg es halaa adaaf, tyztóffeegh yozag es eróffeegh wrwnk 
wr iftennek erekkewl erekkee Amen. Ineod. cap. vn. Az zent 
Angyaly feregők kedeegh mondanak О wr iftennek mynd zeretó 
zenty mongyatok dycheeretőt my teremtenk wr iftennek mynd 
kyk ewtet feelytók kyfdedók es nagyok es az fok zentok Alle- 
luyaat mondanak wtanna Арок xix yme zerelmes atyamffyay 
mynemew dolgokat es yrafokat talalwnk az veegfew nagy 
yteeletnek mogyarol az zent doctoroknak magyarazattyok zerent 
my lelky tanwfagwnknak okáért keeryők azért az my eedes 
teremtenket es megh váltót Criftus Iefuf kyralwnkat hogy 
aggyon malaztot eett yol eelhetnewnk Akkoron gonoztwl meg 
zabadwlhatnwnk es annak wtanna az ew valaztot hyweywel 
ew zent orzagaban reezefwlhetnwnk erekkewl erekkee Amen 

Sequitur ewaDgelium fecunde diei dominice

A d v e n t b a n  h a r m a d  v a f a  r n a p n a k  e p i f t o l a y a .

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent | Paal Apoftol 
elffew Coryntombelyeknek yrt leweleenek Neegyed rezeeben. 
Meel' ygheeknek elette azon Capitulomban ernlekózyk ez vylaghy 
bólchefeeghnek vezedelmes voltáról es mereeffeghnek bolondfa- 
garol wgy mond. Zerelmes atyamffyay twggyatok hogy az eeló 
iftennek temploma zent ky ty vattok. Ha azért ty kóztetót lattatyk 
bólclmek lgnny. leegyen eztelen ez vylagon az az ne lattaffa 
magaat bólclmek lenny De tytkon tarcha. hogy byzonnyal bólcli
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leegysn (okaat vety) Mert ez vylaghy bőlchefeeg bolondfagnak 
veetetyk iftennek előtte, Ha ky mondanaa Nam azt mongya 
mafod helyen bogy myndden twdatlan, twdatlan leezen. twggyatok 
atyamffyay, ertelmes embert zeret az zent yraaf. Ez zent Apoftol 

5 eeggyk bezedeewel nem mond mafyknak ellene, mert ínykép
pen az bolondfagus bőlchelfeeg vezedelmes. azonkeppen az ezte- 
len bolonfaagh. Sicutfcriptum eft fapientiam inflat charitas vera 
edificat, fapientiam autem cum charitate diuinitatem acquirit íc.

Ez may zent Epiftolanak azért bewtw zerent való ma- 
10 gyarflaga ezenképpen vagyon

E p i f t о 1 a
ylTyamffvay vgy veellyen mynket ember mynt Criftufnak 

zolgayt es ifteny zentfeeg zolgaltatoynak faffaryt: eett ymaran 
kerdeef tamad. ky mondaűeek bvvv faffarnak, En kedeegh femve 

is twdom bogy ha eu annak yteeltetőm : awagy tytewletők awagy 
ez vylagbytwl De meeg en enmagamat fém yteelom, erthween 
arra méltónak lenny : yollebet fgmyben méltatlannak nem twdom 
magamat. De mynd azon atal nagg ygazwltnak fém yteelom ma- 

lögamat || Ky kedeeg megh yteel engbemet chak wr iften az. 
*20 Azeert ty ees n^ aka.ryatok ydőnek előtte fenkyt yteelny, myg- 

len el nem yew az wr iften es meg vylagofoyttya az feteetfee- 
gőknek reytőkyt es ky nylatkoztattya zyweknek tytkayt, es 
akkoron myndennek erdeme zerent való dycheerety leezen wr 
iftentewL

25 Wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay meg balwan 
ez zent epiftolanak ertelmeet kyben bodogífagus^ zent paal apof
tol teezen tánwfagot hogy nem yllyk kerezttyen embernek 
fenkyt De meeg ennen ínagaat ees vak meröfeeggel yteelny es 
karhoztatny. eegy oka mert wgy mond Idwezeytenk Iefus 

30 Senky nem twggya my vagyon belől emberben chak ember
nek twlaydon zywe lelke, Mafod okáért nem twggya ember 
meeg ennen magaat ees ha zeretettre awagy gylőfeegre méltó 
iftennek előtte Azért iftennek keel badny, ky myndennek nyl- 
wan lattya mynd yo voltaat mynd gouoz voltaat kyről mafwt 

85 teebbet zollywnk ha wr iften engbedy fequitur ewangelium tertie 
dominice Myeert zerelmes atyamffyay ez el mwlt vafaarnapon teenk 
emlekőzetőt az wtolfo yteeletnek rettenetes mywoltarol ymaran

SO ; ÉRDY CODEX ( 1 4 — 15)
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towabbaa való lelky tanwfwnknak okáért ez may zent napon 
laffok meg mynemew dolgok leeznek az nagy yteeletnek wtanna 
ez vylagon, kynek nylwabban való ertelmeere

Három lelky tanwfagwnk leezen elfew leezőn arról, íny
képpen valtozyk el zyneeben ez vylaag yteelethnek wtanna es 5 

my okáért keel meg wyywlny. Mafod reze leezen arról mykeppen 
tyztwltatyk meg es mynek myatta. Harmad leezen mynemew 
allapatban aal meg ez féld mynd erekkwl erekkee mynd az 
eeltetó adatokkal, Az elfőre reea felelnek zent Doctorok, yelóf- 
fen zent Tamas Rikhardus Aureolus :c. fupra n n . d x l v i i i . io 

Mondwan, mynden kerezttyen byzonnyal es ketffeegneel kyl hy- 
hety hogy ez vylaghnak ez maftany allapattya es zyne zerent el 
keel mwlny es valtozny yob allapattya es zynee kynek byzon- 
fagara mynd ooh tőrweenből mynd wy tőrweenből eellyen nyl- 
wan való yrafokat talalwnk. ElíTew Efayas cap l x v . holt ott 15 

wgy mond az wr iften, yme en teremtok wy egheket es wy 
földet értény yllyk, nem allattya zerent de dychew abrazattya 
zerent. Es nem leeznek foha emleközettre az eleebbelyek, az az 
femye twdatnak, tv azért ewrwltök es vygattok mynd erekkewl 
erekkee Mafod byzonfaag az zent ewangeliom Luc xxi. et 20 
Math xxiiii. Meny es föld el mwdnak az az Gwyllermus doc- 
tornak mondafa zerent zeeb zynre változnak, Harmad byzonfaag 
zent pether Apoftol 11. petri vltimo holt ott eegyeb mondafa közö^ 
wgy mond. Twggyatok atyamffyay hogy az eghek es az neegy 
eeltetö állatok tyznek myatta meg tyztwlnak es wy egheket es 25 

földet varwnk ew meg ygeerety zerent, zenth Ianus neegyed 
byzonfaag Арок xxi. hol ott wgy mond Lateek wy eghet es 
wy földet, mert az elffew egh es föld el mwlanak. Ewtöd 'byzon
faag zent paal apoftol: ky ees nylwan meg yfmertte vala ew 
latafanak ydeyn 1. ad Cor. vn. vgy yra eegyeb bezeedy közöt3o 
Azt mondom atyamffyay. myndden wgy eellyen ez vylaggal 
mynt ha yngen nem eelne. mert ez vylaghnak abrazattya el 
mwlyk az az ez vylaghnak ez maftany zeepfeege az meg eegetö 
t}7znek myatta el veez, yme azért zerelmes atyamffyay hallya- 
tok eellyen nagy zentöknek mondafokbol ez nyawalyas rom- 35 

lando vylagnak vezedelmes voltaat О teremtő wt iften vallyon 
mynt leezen dolgok es how7a leeznek kyk maftan mynd leikők
kel tefttökkel ez vylagot yzyk zeretyk kőwetyk, es wgy vetőt-
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teek remeenfeegöket ez vylaghy dychöfeegben yozagban gye- 
16 nyerwfeegben ha yngen maaf yylag nem volna || Az oka hogy 

vytezködö anyazent egyhaaz ez vylagon mynd ew yo ffyaywal 
eegyetemben zent vyncze doctornak mondafa zerent kylemb 

5 kylemb nyomorwfagokat es haborwfagokat zenwednek, mert az 
erek vezedelemnek ffyay felette el hatalmaztanak De hamar el 
yew az ydó mykoron erek fyralomban efnek az yokat kedeeg 
wr yften hozyaa veezy es mynden dychófeeggel meg ayande- 
kozya, De ymaran laíTok meg okaat ees, myeert wyywl meg ez 

lovylaag: Az felwl meg mondot doctoroknak mondafok zerent 
teezy azt wr iften ymez neegy okáért. Elezór Az ew nagy 
ifteny zeretetynek meg yelentefeert Mert mykeppen Ew zent 
iftenfeege az ellfew teremteefnek ydeyn myndent teen es teremte 
az ew yowoltabol ew zent newe dycheeretyre es zolgalattyara 

15 annak wtanna az ew zent ffyanak wrwnk Iefufnak ez vylagon 
való leeteleeben ew zent zyleyeewel Annak felette iftennek 
zerelmes zolgaynak emberffyay közzöl Annak felette az zentök- 
nek tefty dychöfeegökeert kyket ez földnek mohabol teremte wr 
iften, mynd enny Idweffeeges házon eert meg akarya wr iften 

го ees ez vylagot ayandekozny myndden zeepfeeggel eekóffeeggel 
mynt yo' terömtöt allatyt mynt Moyfes elffew kenyweenek 
elffew Capitulomaban meg vagyon yrwan, lathwan wr iften 
myndeneket kyket zerzet vala, es myndenek felette yook v ak 
nak, De myeert embernek byne myat myndenek meg förtöztet- 

2 5 tenek vala, wgy akarya wr iften hogy efmeeg meg tyztwlwan 
azon elíTew yo allapatban allyanak mynt valanak az elllew 
teremteefnek ydeyn, meel valtozaaf es tyztwlat leezen wr iften
nek nagy newe dycheeretyre az zentóknek kedeeg nagy örö
mökre lathwan ez vylághnak zeep eekőf voltaat kyt foha annakw* "J1"'

so elette nem lattanak vala,
Mafod okáért az zentöknek nagy örömöknek tellyes dy- 

höfeegökert, Mert doctoroknak mondafok zerent, wr iften wgy 
teremtötte az embert, hogy mynt lelky mynd tefty dychöfeege 
ereme vygafaga es bodogfaga leegyen, leelek zerent az az lelky 

35 zemey wel lathwan az zent haromfaag wr iftennek zent zyneet 
zemelyeet es iftenfegeet kyben myndden tekeelletes bodogfaagh | 
vettetöt es kyneel kyl femy bodogfaag nynchen tefty meg dy- 
chövvlt zemeywel kedeegh wr iefus Criftufnak tefty nagy mel-
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tofagaat dychófegeet: kyraly feelfeeges voltaat zeepfegeet ekoíTe- 
geet, Es az eedes iften zyló zyz anya mariaat myndden meltofaga 
serent es az zentőket Lathwan towabbaa ez vylaghnak es 
mynden teremtőt állatoknak ees nagy eekeffeegghel való terem- 
tefóket mennyen földön, myndeneknek latafaban nagy eremet 5 

leel mynden zent, es myndenykben meg twggya es yfmery wr 
iftennek meltofagus voltaat es ha az teremtot állatok ollyan 
nagy dychofeegőfok. meneewel nagyobban az felffeeges teremtő 
wr iften, kyt myeert nem lathatnak tefty bodog zemőkkel Ex 
quo deus infe non fit Corporalis fed fpiritualis Io. fpiritus eft deus w 
io non ern t corporali intuitu vifuri neque pur fed fmo~ 2 -m animam 
liczt gloriaficatam Annak okáért wr iftennek bewfeeges ayande- 
kabol meg yfmeryk teft zerent ees: az teremtot állatokból wr 
iftennek myndden yo voltaat, es bel telyk kyt zent Ianus meg 
yrtt az zent ewangeliomban Io. [f] be menween twdnyais 
yllyk lelek zerent wr iften zyneenek latafara, es ky yeween 
twdnya yllyk tefty latafzerent Criftus Iefus dychőfeegeenek 
tekeentetyre eeledelt leelnek, ollyat kyt foha zem nem latot, 
ffyl nem hallót, embernek zyweeben fém zallot О azért zerel- 
mes atyamffyay gondolhattyok mynemew mondhatatlan nagy 20 
eremqk vagyon es leezen az zentőknek mert vala howa lelky 
tefty zemeket fordoyttyaak myndenwt es myndenben wr iftent 
nylwan lattyaak: Mert felettők leezen Criftus kyral azzonywnk 
mariawal: myndden felől kőrwlők az fok zamtalan zentők zenth 
angyalok alattok főid meeú nap hold es az fok Cyllagok mynd 25 

nap zeepők es dychofeegőfok, Harmad okáért teezy az wr hogy 
az teremtőt állatokat megh dychőjtty az ew nagy erdemes 
voltokéért Nem hogy twlaydon ewk azt eerdemleneek, De myeert 
iftennek hywey es zolgay ew myattok erdemes dolgot awagy 
dycheeretes zolgalatot tőttenek wr iftennek Mynt példa Агапзо 
zayw zent Ianus mondafa zerent Az my wrwnk Iefuf kereztffaya 
es mynddenek || Kykkel meg keenzottaak nagy feenefők es 17  

dychőfeegőfők leeznek Nem hogy az fanak mywolta es erdeme 
ollyan tyztőíTeegőt erdemlene, de leezen az wr Iefufnak zent 
keennyanak es vere hwllafanak erdemeert. О en eedes es ze- 35 
relmes atyamffyay ha az kegyelmes teremtő es meg váltó wr 
iften azt teezy az lelkőtlen es erezhetetlen állatokkal hat myt 
aad es teezen az okof lelkos állatokkal, az az emberrel myko-
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ron ку eedes zeretettel es ayoytatoffaggal zolgallya ew feelffee- 
geet mynt halalyg: kymynd ezeeben veegye Negyed okáért meg 
keel tyztwlny ez vylagnak iftennek el veegezőt zórzeefe zerent 
gonoz byneknek es kylemb kylemb förtelmes teetemeenyeknek 

5 tyztwlattyokeerth, kyket mynd emberek tőttek fok ydőtwl fogh- 
wan ez főidőn, es az tyztwlatlan leikők az egben, kyről wgy 
mond Rykkardns, myeert ez yylaghnak abrazattya az meennyey 
dycbőfeegnek zeep feenlő zyneet ffel keel venny hogy ez vy- 
laag ees nemykeppen hafonlatus leegen az maaf vylaghoz 

10 dychőfeeges eekeJTeegben: meel dychőfeeges abrazt kylemben 
ffeel fém vehet hanem hogy elezer le keel vetny az ew bvnes 
rwtfíagaat es zernyw zyneet, Towabbaa olvvaftatyk Moyfes elffew 
kenyweenek harmad Capitulomaban. Mykoron adam atyank 
yeetkőzeek paradychomban; ott meg atkozaa iften ewtet es ez 

35 főidet, О zerelmes atyamffyay myt érdemlőt vala ez főid akko
ron hogy meg atkoztatneek De azt embernek atkozot byneert 
tewee wr iften, meel atokbol foha fém ember fém ez vylaagh 
fém főid fém eegyeb teremlőt állatok meg nem tyztwlhatanak 
az nagy yteeletnek napyayg, zykfeeg azért az atokrol eleget 

2otenny, meg tyztwlny es meg mafodzor meg aldatuy hogy zeep 
es e e k e f 'leegen mynt wr iftennek haza es wdwara, kyben 
nein уЦук femy rwtfaghnak lenny, mynt maftan lattatyk lenuy, 
kyből myndden rendbely ember peldaat veket, Mert az embery 
allat ees Iftennek haza es temploma zent paal apoftolnak mon- 

25 dafa zerent, wgy keel azért embernek ees meg tyztwlny awagy 
eett penitencianak myatta, awagy pwrgatoriomba tyznek myatta 
hogy femy zeplő ew | Benne ne leegyen, ky wr iftennek ellene 
leegyen, ha azt akarya hogy wr iften lakozyeek ew eett zent 
malazttyának myatta es mennyeknek orzagaban erek dychőfeeg- 

зопек myatta
Mafod tanwfagwnk leezen arról mykeppen tyztwltatyk meg 

ez vylaagh es mynek myatta kynek nylwabban való yfmeretyre 
ymez neegy dolgokat kel meg latnwnk elgzer menee magaífagra 
ffel es alaa keel meg tyztwlny ez vylagnak Doctoroknak mou

se dafok zerent 2 -m Rich. Tornám. Bedam. 2  Aug xx. de ciuitate de i: 
Neegy keppen való tyznek kéel ez vylagra zallany kyk ez vylagot 
meg tyztoyttyaak, twdnya yllyk fewliwl az 1е11Гелу eeltető adat
nak tyxe. Alól pokolnak tyze, harmad purgatoriomnak tyze.
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neegyed ez vylagon való tyz. Ezek mynt négy febeíf effew, 
awagy forgo zeel nagy heertelenfeeggel mynd ez zeeles vylagot 
bel foglallyaak es el fodózyk es femy петелу teremtot allat 
ellenek meg maradhat de myndent, az az földet kowet chontot, 
vafat erczők faat fywet es heegyeket el emeeznek es le olwazt-s 
nak: tengort es eegyeb vyzeket meg tyztoythnak es mynd ez 
zeeles vylaagknak pora fyífty, doha es wndokfaga gyoytetyk 
az karhoztakra az yteeletnek helyeere es annak лу!аппа eegye- 
temben mynd pokolnak meelfeegere zalnak Mykeppen kedeeg 
doctor mongyaak mynd add^eg ífeel eghety ez vylagot. myg az w 
kózeep egben lakoztanak az tyztлylatlan leelkok, kyk myndden 
bynre es gonoffagra kyzleltenek ez vylaghy embereket ew al- 
nokfagoknak myatta. Es myglen eghy madarak ífeel mehettenek 
Es myglen az reeghy vyz ózon ífeel es alaa hatot volt, wgy 
hogy ollyannaa leezen ez fold ennen magaban mynt mykoroms 
az elífew tererateefnek ydeyn volt mynt az zeep Criftal ees 
ygenes Nem wgyan mynt maftan, mert ez maftany abrazat- 
tyaat hogy heegyes erdoíf fywes es kylemb kylemb kwt feyek 
nagy folyo vyzek es apro vyfek vannak ez vylagon. Wr iften 
azokat teremtotte volt ez vylaghy eelettokre zykfeegokre es 20 
zolgalattyokra: mynd ez vylagy || Barmokkal es vadakkal ma- S f -  
darakkal vyz bely [bely] halakkal: De ezek mynd el mwlnak es 
femye [femye] leeznek: annak okáért ez vylagnak ees ez maftany 
keepe zyne zemeellye el mwlyk es el vez zent palnak mondafa 
zerent. 25

Mafod dolog kyt meg keel latnwnk hogy ha az pokolnak 
vezedelmes orzaga meg tyztwl, zent Tamas reea es wgy mond 
hogy nem: mert az zentóknek dychófeeges eremókre nem lee
zen zykfeeg De iftenuek ygaffaga zerent ez vylagnak mynden 
feprewye oda zaal. myeert az földnek koldokeeben vagyon 30 

Harmad dolog hogy hit ez foldy paradychom meg tyztoy- 
tatyk ее awagy nem myert mynden bynnek feyezety ott ere
de az elffew zyleknek myatta. Rik zent Thamas reea felelnek 
mondwan hogy nem, elífew oka mert az mynt az elífew zylgji 
veetkóztek azonnal meg tyztwltatot, ky yzween onnan ewket35 

es foha to\vabbaa ott bynef ember nem lakozot fém mehetot. 
yollehet fokán kefeergetteek. Mafod oka mert wr iften oly nia- 
galf hegyen teremtotte hog ewtet az vyz ózon ífeel nem eertte
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de akoron ees tyztan meg maradót: Azért az elffevv teremtefee- 
nek zentffegeeben meg marad iftennek dycheretyre es az zentök- 
nek erewendeteffegőkre erekkwl erekkee, myert halhatatlanfaag 
vagyon benne. Neegyed dolog ha [ha] az felffew tyzes egh hol az 

5 zentók lakoznak, mynd az teeb eghekkel meg kel tyztwltatnyok, 
oka ez, mert wgy vagyon meg yrvvan az Soltar kenywben ps 
centefimo primo wr iftennek kezey myat zőrzettettenek az eghek 
de ewk el veznek, te kedeeg wr iften erekkee meg maratz. 
Mafod oka 1 petri in. hol ott wgy mond zent peter apóitól Az 

10 eghek meg eegween el olwadnakes myndenek meg wyywlnak 
Harmad oka mert luciper mynd ew angyalywal az tyzes egben 
veetközot ott zyletöt az gonoz keweelfeegnek byne enghedet- 
lenfeeghnek meerghe es dagalyoffagnak hazwgfaga. Azért latta- 
tyk hogy meg keel tyztwjny reea felelnek Rik zent Thamas. 

is zent agofton. vbi fupra hog az eellyen ok veteefők ertetnek ez 
eeltetew eghnek zyneeröl. Az tyzes eghnek fém zykfeeg meg 
tyztwlny. mert | Meeg akkoron meg tyztoytotta wr iften myko- 
ron luciper veetközot es ky yzetőt onnan mynd hozyaa tartózó 
angyalywal, es oda foha femy zeplő bd nem mehet. De tyz- 

2otaHagus zeep ekős dychó es bodog mynd benne lakozo zentök
kel es angyalokkal wg mond zent Ianus Арок xxi. yme 
azért zerelmes atyamffyay hallyok es yfmeryök az zent 
yrafbol wr iftennek myndden dolgayban való yo voltaat, hatal- 
malTagaat yrgalmas e,s ygaz yteeletyt О ky aldot leezen akko- 

25 ron ky maftan magaat leelekzerent teftzerent byntewl es ez 
vylagnak ragadwanyatwl meg otalmazya es chak az teremtő 
wr iftennek tyzta es zerelmes zolgalattyaban foglallya magaat 
es ydeyt О zerelmes atyamffyay ha zoom foganatus volna mynd- 
dennek azt mondanaam hogy ollyan nagy feelelemmel fyetettel 

3o es zorgalmatoffaggal el ragadoznátok eegymaf élőt ez maftany 
yrgalmaffaghnak es Idweffeegnek napyayt yo mywelkődetnek 
myatta, mynt mykoron embernek haza ffeel gywlad es fyet ky 
ragadozny morhayaban es dragalatus yozagaban hogy meg ne 
eeghyön, Mert mykeppen ymaran meg hallottatok fém ydew, 

35 fém yo teetel fém penitencia nem leezen az maf vylagon, De 
vala myt eett gyeyt yoot awagy gonozt, azzal keel megh elee- 
gödny kyre engheggye wr iften malazttyaat hogy gonoztwl



magwnkat ohaffok es yoban gyoropodhaíTwwnk: hogy vehelfok az 
erek bodogh orzagot.

Harmad tanwfagwnk leezen arról mynemew allapatban 
aal meg meeny fold es eegyeb teremtot allat veegképpen erek- 
kewl erekkee, ez vylagnak veegezetynek wtanna: kyrol yollehet 5 

fok baba hyr bezeed vagyon. De maga zent yraaf magyarázó 
doctorok zolwan róla, kyben meg ees keel allany, hogy myko- 
ron mynd ez zeeles vylaag meg eeghettetyk, femynemew feteet- 
feegh homalyolTaag zeel ffwwaaf, hoo effew es az neegy eelteto 
adatokban femy neheíTeeg, mynt maftan lattyok lenny meg nem 10 

marad, De fém ehfeeg || Zomeehfaag awagy faradfaag nem lee- 19 
zen mert az ollyan termeezetnek zykfeeges volta mynd el 
mwlyk az ffeel tamadafnak valtozafa myat, ertween chak azoknak 
kyk Idwezwlnek mert wgy mondnak róla doctorok hogy az 
karhoztakon mynd raytok leezen myndden yrgalmaffagnaal ky li5 

hollehet ennen magok halhatatlanok leegyenek, Ez vylagnak 
azért myndden fortéimé myndden zernyewfeghe mynden fep- 
rewye: az bodogtalan karhoztakkal eegyemteben pokolnak 
vermeere zaal alaa ez földnek alfo fenekeere, hol femy vylagoJTag 
nynchen, Ez vylaag azért egheezzen es tyztan marad, mynt myko - 20 

ron kezdetben wr iften elezőr teremtette volt. Ez fold ky myndden 
eelteto adatoknak alatta vagyon, es kyfíeb az teb eelteto adatok 
kózót az ew helyeen meg allapyg hol ott wr iften le tótte es 
olly[an] zeep oly tyzta leezen, mynt az zeep tyzta Criftal ygyenes 
mynd az megh fykarlot tabla, es zaraz, nem wgyan mynt maf- 25 

tan, es mykoron azt lattyaak az valaztottak nagy chodalattal 
el ameelkodnak es nagy ewrómmel vygadnak raytta, halaad 
advvan wr iftennek mert foha azt nem lattaak annak elette. Az 
vyz efmeg egheezzen es tyztan megh marad ennen teremteefe 
zerent es ollyan leezen mynt az zeep gyenghe Criftal, kyt ha зо 
maftan ember lathatna mynt akkoron leezen myndden vyzeket 
atal lathatna mynd fenekeeygh: myeert kedeeg nagyob az vyz- 
nek bewfeege az fóldneel, mynd ez zeeles vylagon vyz leezen 
Ez földnek kóróíT kewrwle mynt wr iften kezdetben teremtette 
es hol ott háttá lenny . 35

Az harmadyk eelteto adat ymez eegh kyt bel vonzwnk, 
ky megh azonkeppen meg marad tyztan es femy haborwfaag 
fern folhew fém homalyoflaag az egben nem leezen mynt maf-
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tan lattyok lenny, De mynd az | Felffew eghyg tyzta es vylagoff 
leezen Az nyegedyk eeltető allat twdnya yllyk az tyz, ky na- 
gyob es beweb mynd főldneel yyzneel es eghneel: myndden 
eeghetefeenek hatalmaat le vety es zeep tyzta vylagoff leezen 

5 mynt kezdetben teremtőt volt wr iftentewl. Towabbaa az hold ky 
az alfo eeghen mondatyk lenny: heetzőr feenefb vylagofb leezen 
mynt maftau: Az Nap inegh azonkeppen, lietzőr zeeb leezen 
honnem mynt maftan lattyok: Es leezen vettetween ez vylag- 
nak keet ffelől Az nap nap keletire Az hold nap nywgattra nagy 

io zeep vylagxdTaggal vjdagofoythwan ez vylagra mynt kezdetben 
wr iften ewket teremtette: Az Cyllagok meg [meg] azonkeppen es 
mynd-az eghek mynd az Cyllagok meg alnak forgafoktwl Annak 
okáért fém heet, holnap, fém eztendő nem zamlaltatyk, mert az 
ydo forgando nem leezen mynt maftan. De mynt wr iften az 

ib ew yo voltából, ew zent newe dyeheeretyre tyztőffeegeere kez
detben teremtotte volt. ewket, efmeg azon zeep, nemes es eekees 
allapattyokban meg wywlnak es azonkeppen mynd az jjeghek 
wyyak leeznek, mynd ez fold wy leezen, mynd vyz, tyz, es 
myndden teremtot állatok mennyen főidőn yme azért zerelmes 

го atyamffvay lattyatok hallyatok kyt peldazerent kvt yrafbol, 
kyt kedeeg nylwan való yfmeretből, mynemew dolgok voltának 
ez bynes vylagon es mynemők leezen az maf aldot vylagon: 
kyket lathwan az bodog leelkok es zentők. nagy halakat adnak 
raytta wr iftennek hogy annee yoot erdemlettek veenny es 

2 5 lathny ‘: De az ees zemeynk élőt foroghat menee aldot ifteny 
yokat es dychőfeeges latafokat hadnak veztnek el kyk bolon- 
dwl eelnek ez vylagon, es menee veeghetetlen keenra mennek 
az maf vylagon, My azerth kyk az wr iftent zolgallyok es 
zerettyők, naponkeed horankeed keeryők hogy otalmazyon meg 

3o az yewendő vezedelemtvH es vygen az ew zerető zentynek 
tarüalTaghyban Amen ||

ÉRDY CODEX ( 1 9  — 2 0 )

m a r a n  l e e z e n  t a n w f a g w n k  Az h á r o m  C a n t o r
N a p o k o n .

Wr Iefafban Criftufban zerelmes atyamrfyay, wgy olvvaf- 
35tatyk zent paal apoftolnak eeggyk Epiftolayaban, myndden
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yraaf ky iftentwl awagy zent malaztnak myatta leezen es zar- 
mazyk haznalatus lelky tanwfagra: ywffon azért ezőtokben 
m yk^pen ez el mwlt napokban leen emlekőzet az wtolfo ytee- 
letnek myndenuemew zeer tartafaról ,es т у  voltáról. Ha ky 
ez££ben vette es tarttya hyzom iftent hogy fokát haznaal vele,: s 
De myeert fok ydó bel telween leezen yewendőre kytwl ember . 
nem zokot felny rettegny felette: yewywiik közelben, zollywnk 
arról ky mynd^n naponkeed zemewnk elot forog, embernek 
twlaydon efety es halala, kyról ez may napon eellyen lelky 
tanwfagwnk leezen wr iften malazttyanak fegheedfeege myat ю

E l f f e w  f e r m o  Z e r d a n
Lelky tanwfagwnk ertelmeere ez may napon tamad eellyen 

kerdeefewnk zent yrafbol, My oka hogy wr iften myndden 
embert meg yteel kywalt keeppen ew halalanak ydeyn es nem 
halazttya az wtolfo kózónfeeges yteelettre oka tamadhat ez 15 

kerdeefuek elfew wg mond az tórween kgnywben depe. d ni 
hogy wr iften nem teezón eegyrol két yteeletot, kyrol zent 
Gergel doctor meg wgy mond vala mynt ember ennen ez vy- 
lagbol ky meegyep ollyan leezen mynd orokkee az az meeg 
halalanak ydeyn el valyk embernek dolga ha ffel awagy alaa 20 
meegyen De reea felelnek doctorok mondwan hogy yllyk azt 
t^nny wr iftennek ewT ygaffaga zerent ymez neegy okáért Ele- 
zer ky nylatkozaafnak oka^rt: Mert f^myt nem akar wr iften 
tytkon tgnuy: mynt az zent ewaugeliomban meg vagyon yrwan

Semy nynchen ol tytok ky meg ne yeleiinyeek, Ember- 25 

nek kedeeg halala Koron való yteelet fokaktwl tytkon leezmi, 
Annak okáért vagyon vala ky maftan meg haal, nem twdhat- 
tyaak emberek ha Idwózvvlt awagy karhozot hanem ha kywalt 
keppen vala *kynek wr iften mgg yelentendy De az wtolfo ytee - 
letnek napyaan mynd ez zeeles vylagnak elette nylwan leezen зо 
ky myeert Idwőzwl awagy karhozyk mynt nyeg vagyon yrwan 
Nawm proífeta kenyweenek harmad rezeeben, Mafod okáért 
tellyes fyzeteefnek veghezetyeert, mert embernek ew halala 
koron пещ fyzethet tellyes fém keent ha gonoz leend, Sem dy- 
dychófeegót ha yo leend: Mert myert ember ketkeppen teezen 35 

mynd yot mynd gonozt teft zerent es leelek zerent, De az teft 
halalanak wtanna porraa lezen, femy erdemot nem vehet, myg

/  • - \  •
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nem efmeg ffel tamad. Azért cliak az leelek awagy erwl awagy 
zenwed, méltó leezen azért wtolfo yteeletnek bel tellyefódny 
hol ott monno feel eegyetembe dychekoggyenek awagy keen- 
zoggyanak. Harmad okáért el veegeztelen okoknak bel tellye- 

5 fodeefokeert, mert twggya az wr iften kynek mynt mykeppen 
keel lenny, fjynyt nem teezjen okanaal kyl hogy myndden meg 
erche fokán es zamtalanon voltának, vannak leeznek ees ytee- 
let napyg kyk fok gonoffaghnak okaat zorzótteek ez vylagon 
fok hytetlenfeegoket erethnokfeegoket liamyf torweenyőket gonoz 

io zokafokat leeltenek es tamaztottanak [kyeert] kyeert mynd ennen 
magok el veztenek es erekkee karhoztanak mynd ew wtannok 
valók kyk azonkeppen eeltenek, es élnék De ifteny ygaffaag ze- 
rent valakynek gonoz eelete myat awagy gonozwl kerefót mor- 
haya myat többen karhoznak annewal nagyob keennya leezen 

fannak  ky az gonoz eeletot leelte. De ez eellyen gonoz kötél 
el nem veegeztetyk hanem az wtolfo napon mykoron tellyes || 

2 1 .Erdemot adnak eerette Az ollyanokrol mongya zent gergel 
doctor. Annee halálokra méltók, meenee gonoz példát es okot 
wtannokvalokra hadnak Azonokrol meg wgy vagyon meg yrwan 

го az torween kényben : mynd az teewó mynd az пеку enghedó 
ygenlo kennal keenoztatnak. kyről eellyen példát yr petrus 
damiani, vala eegy hifpan ky nemynemew orokót el foglalt 
vala eegy zent egyhaztwl. Es azonkőzben ky mwlwan karho- 
zeek eerette. ky ew wtanna byraa az es el karhozeek Annak 

25 wtanna harmadyk negyedyk tyz yzyk mynd pokorra'zallanak 
törette, yeleneek meg' egy Iambornak es lataa haat pokolnak 
keennyaban mynd tyzen es nagy tyzes kerekőn foroghnak ffel 
es alaa es egy maft atkozyaak eerette hogy eegyyk mafra ha- 
myff yozagot hagyot volt, annak okáért méltán halazttya wr 

3o iften az ollyan yteeletőt az wtolfo yteelettre. Neegyed okáért, 
ygaffagus hafonlatoffageert, Mert wr iftennek ygaffaga azt ággyá 
hogy mykoron mynd yonak gonoznak veege zakat, mynd ad- 
deeg el varya es akkoron teegygn myndd£,nnek ygazat: kyról 
wgy zool zent dauid proffeta ps l x i  ymez két dolgot hallottam en 

35 az iftenról mert hatalmas ew, es yrgalmas kynek mynd „teete- 
meenye zerent fyzet. Nynczen azért ew ygaz yteeletynek ellene 
ha elezer az leiekkel yfmertety meg, ha yol eelt az erek dy- 
chofeegot, ha kedeeg gonozwl pokolnak keennyaat. Az wtolfo
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yteeletön eegyetemben mynd teftel kelekkel 0  azért zerelmes 
atyamffyay lia azonkeppen vagyon, liogy fém eett. fém ott el 
nem mehetewnk az hatalmas iftennek rettenetes yteekty es fee- 
lelmes ygaífaga elót vyfellyewnk gondot róla mykeppen zaba- 
dwlhaffwnk mcgh mykoron reea ywtwnk hogy él ne vez-5 
yewnk I

Mafod tanwfagwnk leezen arról hogy ha myndden embgrnek 
lelke mynt ky mwlyk es meg yteeltetyk ky mynd ew erdeme 
zerent: awagy meennyeknek orzagaban, awagy purgatoriomban, 
awagy pokolban, el vytetyk ее ottan azonnal awagy nem. Erre ю 
reea fele henricus de haffya es eellyen byzonfagokat mond hoz- 
yaya. Elezer az hyw leelkókrol, Es wgy mond hogy wr Iefus 
Criftus zent keennya halala es menyben menety wtan, vala ky 
az kereztffeeghnek artatlanfagaat meg tarttya, Awagy byneynek 
wtanna tellyes penitenciat tart Awagy kyt halala koron bwlch- 15 
wal keentwl byntewl meg oldoznak: azonnal mynt ky mwlyk 
mennyeknek orzagara leezen yteelendew, mynt az ártatlanok 
kyk kereztfeegnek wtanna ottan ky mwlnak, kynek byzonfaga 
bel vagyon yegezween tyzenkettod Benedek papanak el veege- 
zót bullaya zerent. 20

Mafod keppen zolwan az oly ky mwlt lelkűkről, kyk 
purgatoriomban awagy karhozattra yteeltethnek: kyk kozzol fo-. 
kákát olwafwnk ngm azonnal erdemot zerent való herre vytetny : 
wr iftennek choda keppen való yteelety awagy yrgalmaífaga 
zerent De vala my kewes ydeygh alkolmas helyen tartatny25 
kyról elffew példa. Traianus chazar ky yollehet méltó volt volna 
erek karhozattra, De nem vetteteek az erek keenra: ky ye- 
wendőre zent Gergel papa ymachaganak myatta ky vala vál
tandó Mafod példa: az néma zerzetnek eredetyben wgy vagyon 
meg yrwan, hogy mykoron Parifban egy nagy yraftwdo doctor зо 
meg holt volna es el akarnaak temetny: elífew napon ffeel yle 
es monda: Iftennek уteeletyre yd_eztettem es le erezkodeek. Ma
fod napon meg ffel yle es monda Iftennek yteelety zerent meg 
yteeltettem meg le erezkodeek Harmad napon meg ffel yle §£ 
monda Iftennek ygaz yteelety zerent el kárhoztattam, estebbee35 
ffel nem tamda, ha ky ennek nylwabban való eredetyt es 
veegezetyt meg akarya || Twdny zent Bruno atyank eeleteeben2 2  

meg talallya, yme hallyok hogy ez karhozando embernek har-~”
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mad napyg való halaztafa lőtt leegyen. De my oka leegyen 
mynd ez eellyen dolgoknak nylwabban való okaat chak az wr 
iften twggya, mynekewnk kedeeg kyk hallyok nagy feelelmes 
kyrol ha ky tebbet akar tamolny olwaíTa zent Ago Tton doctornak 

5 es Ieronímus doctornak eeleteet az zentoknek eeletokben
Harmad keppen zolwan róla kozőnfeeges tórween : azt val- 

hattyok hogy mynt ember ky mwlyk, ottan nylwan való yteelety 
leegyen es azonnal el vytetyk az leelek vala liowa méltó leend 
iftennek ygaffaga zerent awagy menyorzagban ha eerdemly awagy 

íopurgatoriomban awagy pokolban, vala ky ennek kywle eegyebet 
hyend, teewólyog es hamyf hytwnek yteeltetyk, wgy mond zent tha- 
mas О azért zerelmes atyamffyay tanachot vehetewnk az zent yraf- 
nak derekából hogy myndden ember annak elette kezwllyón hozyaa 
mynd Idweffegheeliőz mynd halálához mynd az hatalmas byro- 

íöwal való zanweteefehez, mygh ydo vagyon пеку es zabad ma- 
gawal. Addqgg tarchon penitenciat zannya bannya fyraffa es 
gyonnya byneyth myg az yrgalmaffagnak ydeye yelen vagyon, 
Addeeg fyzeffen adoűagarol myg morhaya vagyon, Addeeg be- 
keellyeek meg haragofawal myg mynd ketten ez vylagon vannak 

го Addeegh engheztellye meg az teremtő wr iftentmyg eel, mert ha 
az íowan halaal el yeweend,, mynd ez folewl meg mondattakat 
el veezy emb^rtewl es felette nehez oztan az maf vylagon kol- 
dwlny az ewt bolond zyzeknek peldayok zereiit, hol ott fenky 
az eweet mafnak nem athattya, De az yrgalmaffagnak fém lee- 

25 zen femy erey zent gergel doctornak mondafa zerent '
Harmad tanwfagwnk leezen arról hogy ha az wr iften ew 

nagy ygaffaga zei^nt zoroűabban yteellye ее es kemeenfeeg^,fben 
karhoztaffa az gonoz j Kerezttyeneket honnem mynt azpogano- 
kat awagy nßm, kynek feleletyre doctoroknak mondafokbol 

3o ezenképpen zolhatwnk: E l^er wgy vagyon mgg yrvan н petri 
и Aquo quif fuperatus eft illius et feruus eft :c,- Vala ky kynek 
myatta meg gyoztetőt, annak zqlgayauak mynt ha mykoron 
ember Criftufnak zent zerelme es malazttya myat meg gyozte- 
tyk, bynnek ellene mondwan es ez vylagnak, haat Criftus 

3 5 lefufnak zolgaya, Ha kedeeg vyzon ellen bynnek myatta el 
haytatyk haat erdegnek zolgaya, nagyobban ha ky kgrgzttyen 
leend, kyrol wgy mond azon bezeedok wtah, yob volt volna az 
ollyan embernek ha az ygaffagnak wtaat meg ne yfmerte volna

ÉRDY CODEX (22 — 23)
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es az Idweffeegnek regulayaat meg ng tanwlhatta volna, hon
nem az ollyan neme ŝ malaztoffagbol hattra tért volna Nam 
fcriptum eft Seruus fciens voluntatem domini fui & non faciens 
vapulabit multis Mert wgy vagyon meg yrwan

Az zolga: az az kereztyen ember awag zeerzetes kyk wrs 
iftennek fogadaaf zerjipt ayanlottaak ennen magokat es nem 
teezyk wr iftennek akarattyaat nagyobban meg fanyargattatyk. 
twdnya yllyk honnem az pogan Mafodzor wgy vagyon bel yr
wan tyzeijkettod Yrban papanak bullayaban, Twdny való dolog 
az, hogy nehezebben keenoztatnak azok kyk Byzon kerezttyen- w 
feegnek hytyt es zerzeteífeegnek fogadafaat meg bonttyaak es 
meg zeplofqytyk ew gonoz eéletoknek myatta, honnem azok 
kyk kereztyen hytneel kyl es fogadafnal kyl kywe mwluak.

Harmadzor zent Agofton ees wgy mond ró la: О atyam- 
ffyay kerezttyenek. Ne byzywnk benne hogy kereztyenck va-15 
gywnk dychekodween mert chak arról ees eroff yteeletbt 
veezewnk hogy kerezttyen newet vyfelewnk, Ha kedeeg wgy 
nem eelewnk mynt kerezttyen embernek || Keel eelny, yay 2 3  

leezen eeletewnknek veegezety, Oh zerelmes baratym, haat myt 
mondhat kerezttyen ember mykoron az aldot Criftufnak zent 20 
vere hwllafarol zent halalarol zamot kezdendnek venny, es az 
kereztífeegnek zentfeegeerol, annak felette menee zamtalair 
yokat wr iften adót myg eelt, ott leezen az nagy keferwfeeg 
nagy zomorwfaag veeghetetlen banat mykoron femy okot nem 
vethet: fgmyrol nem fyzethet, Sem[yJ ydot fém haláztaft ng,m vehet 25 
Sem tee fém towa nem mehet, De fyzetny keel awagy akarya 
awagy nem, ott kezdy az bodogtalan leelek mondany mert yob 
volt ha iften yngen fe teremtőtte volna yngen ez vylagra fe 
zylethetot volna honne ollyan veelhetetlen nyawalyara ywtot 
volna, yme azért mynemew feelelmes dolgay leeznek embernek 30 

ew halalanak ydeyn, es wtanna, О azért meel ygon zykfeeg 
zerelmes atyamffyay az zent ewangeliomnak byzonfaga zergnt 
[f] hyw barátokat es feghedelmes zoolzokat kerefnewnk az wr 
iftennek zenty kozzol, awagy az eedes iften zylew zyz maria 
azzonywnknak zolgalny myg eelewnk, kyk ha myben meg fo- 35 

gyatkozwnk tamogaífanak vezedelmewnkben otalmazyanak, 
feelelmewnkben byztaífanak: es myndden ygewnkbeu ygazgaífa- 
nak, Mert az byzon dolog hogy fenky nynchen oly ygaz, oly zent,
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oly yo eeletw hogy ky meg nem rgtten mykoron az meennyey 
hatalmas byro eleeben ywtan, kyről eellyen peldaat ees olwa- 
fwnk: Vala Angivá orzagban zent Damonkos atyank zerzetyben 
es yffyw ayoytatus frater, mykoron halalara ywtot volna hoz- 

5 yaa gywleenek yo zokaaf zerept az lambor atyaffyak hogy 
vygaztalnak es ymadnanak eerette, Azonkezben hog az hóra 
el ywtot volna az halando frater el fakada mewethwe, mykoron 
meg kerdotteek volna okaat, felele mert yme bel yewe zent 
Edmondus kyralywnk es martyr, az zent angyalok ees bel ye- 

io weenek Annak wtanna nagyobban kezdee annal ees mewethny J 
Es yme bel yewe az my zent azzonywnk maria ees azért tyz- 
tőllyeetők ewtet, ottan Terdre efween az fráterek Salue reginat 
mondanak. Monda az betegh fráter, halaa leegep tynektók mert 
nagy jwemeft fogadna twletők ez nemes ydwózletot Annak 

is wtanna el valtozeek zyne az beteg fráternak kezde vereytozny 
kezde rettegny, es monda yme el yewe az Criftus byro enghe- 
met meg yteelny, kezde zeegen előtte feelny rettegny, kezde 
vereytozny, az fráterek kedeeg wntalan tőrőlween, nem győzyk 
vala vereytekeet zaraftany, Es vetekodyk vala az byro élőt, 

го. Néha mondwan wgy vagyon, Néha kedeeg nem Nem wgy va
gyon, Es néha kenyeregh vala mondwan Azzonyom maria ne 
haagy el, ne tawozyaal el en tewlem. Monda efmeg о yo lefus 
wram haag egy kewefet. Mykoron fel wchwdot volna es meg 
kerdotteek volna az fráterek my dolga volt volna, felele oly 

2 5mynt vydamfaggal. О zerelmes attyamffyay. byzonyawal nagy 
yrgalmas az wr iften, mert nem akaraa hogy el vezneek. Es 
annak wtanna halaat adwan azzonywnk marianak hogy meg 
fegeellette volna, es nagy bodogwl ky mwleek es mennyeknek 
orzagará meene

3o Meg ezenről maf peldaat talalwnk vala.eegy ayoytatus 
Apacchya leean kynek oly nagy malazttya vala ifteny eedgf- 
feegre, ho£ myndenkoron nagy ayoytatuf fyraffal es gremmel 
teezen vala mynden zolgalatot az wr iftennek es azzonywnk 
zyz marianak, tőrteeneek hogy halalara ywta es mykoron zokafa 

35zerent nagy eedes zeretettel es ayaytatus. leelekkel ayanlanaa 
magaat wr iftennek es azzonywnk marianak: azonkőzben yele- 
neek meg пеку az hatalmas iftennek yteelety es meg yfmeree 
magaat ky annak elette nem twggya vala mychoda leegyen az
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ifteny feelelem kezde rettegny kezde feelny mynt ky foha ferny 
yot nem tett volna. Azonkozben пеку yeleneek az zyz maria 
es monda, "myt feelz myt rettgtz eedes leányom, felele, Oh zent- 
ffeeges azzonyom ne hagy el, nam myndenkoron oagy eedeűee- 
ges zolgaltalak myre hatz el veznom. Monda ewneky, my okas 
myeert el keellene veznőd felele, Mert || Nem twttam hogy az 
te zent ffyad ellyen hatalmas eellven feelelmes leegyen Monda 
ewneky az zyz maria, twggyad azt eedes leányom hogy meel 
yghen zykfeeg Idweífeegre az ifteny zeretet ollyan zykfeeg az 
ifteny feelelem ees, eeggyk mafyknaal kyl nem lehet, ha iften- w 
nek feelelmeeben eeltel voloa. haat ymaran tellyes erdemeet 
venneet De yol latod hogy vala myt tettel mynd femynek latta- 
tyk az ifteny feelelemnel kyl, meen el azért yobbohat meg te 
eeletódet hogy az erek eeletót eerdemlyed, Azth halwan nagy 
halaat ada raytta azzonywnk marianak es annak wtanna nem is 
tehet vala fgmyt oly ayaytatuffaggal hogy maf felöl meg nejn 
letten vala zyvve az hatalmas iftennek ygafíagiis yteeletyn : Es 
azonkeppen nagy fok yozagot gyóyte [es] bodwl mwleek kywe 
es tellyes erdemmel meene wr iftennek zent orzagaban^yt 
mynekevvnk ees aggyon atya ffyw zent leelek Amen. 20

Ma f o d  f e r m o  p e n t e k e n
Myeert Criftuf Iefufban zerelmes attyamffyay ez my eedes 

teremtenknek es Idwózeytenknek aldot zyleteefe napya elot- 
twnk vagyon, myg tyztabban lehetne leelekzerent teft zerent 
wgy kellene elowe varnwnk hogy méltó dycheeretót es zolgala- 25 

tot tehetneenk ew zent feelűegeenek mynd ew eedes zyzeffee- 
ges zyleyeewel De ha fondamentom zerent meg gondollyon 
mykeppen azt kellyen tennewnk zykfeeg előzőr my magwnk- 
ban ternewnk es magwnkkat meg neeznewnk es meg yfmernewnk, 
Gonfciencianknak az az lelky yfmeretwnknek kenyweet meg30 

haunwnk vetnewnk, my teetemenyek vannak meg yrwan, leel- 
kewnknek hazaat megh fepernewük ha my hwlladeek benne 
vagyoD, zywnknek haylokat ha vala zeertelen zeplo benne va
gyon, eeletewnknek zeer tartafaat ha vala my gonoz zokaaf benne 
vagyon, erzeekenfeegewnknek haydan való teetowa haylafaat, 35 

es ha myndenekben vala myt yften ellen es Idwoffeegewnknek 
bantafara talalwnk, meg ygazohok es meg tyztohok mynek |
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Elette Criftuf kyralt es meennek földnek wraat teremteyeet 
akaryok hozyank yewny, hallyok róla myt mond az zent ewan- 
geliomba kereztőlő zenth Ianjis, zent Ianus ewangelifta yrtta 
meg kenyweenek elffew rezeeben mondwan Ego vox clamantis 

5 indeferto parate viam domino rectas facite femitas dei noftri 
dum venerit, En az pwztaban keyaj|p zoo, zerezyeetek meg 
wrnak az az Criftufnak wtaat, ygyenefoheetok meg a’my wrwnk 
iftennek ofwenyeet, twdnya yllyk hogy leegyetok keezen my- 
koron el yewend, bogy Azért ez nemes iften hyrdető predica- 

io tornak Idweffeeges tanwfagaat meg tartbaífok laffok meg my 
leegyen az lelky yfmeretnek yozaga, kvnel kvl foha fenky 
yol nem eelhet De fém Idwőzwlhet zent peter apoftolnak mon
dafa zerent i petri in: eellyetek ygazan ty. lelky yfmerettóknek 
regulaya zerent kyben vettetőt az Idweffeeg [f] Mynd ez eel- 

i5 lyen Idweffeeges dolgoknak azeert nylwabban való yfmeretyre 
barom rendbely tanwfagwnk lezen róla Ez may napon

Elffew tanwfagwnk leezen arról my leegen az lelky vfme- 
ret allattya zerent es mynemew batalmaffaga vagyon emberben. 
Eeea felel Aureolus magyarazwan mefterfeeggel es wgy mond, 

го AT lelky yfmeret mondatyk embery ygekozetnek tekeelletes 
haylafa vala myt teimy awagy nem tenny lelky eroff veegezet- 
tel, kynek ertelme mellee zolwan zent yrafbely doctorok azt 
veegezyk hogy mywTel az teremtő wr iften, az ew kegyelmes 
yo voltáért embernek eeletehez latwan, neegy rend bely hatalmas 

25 yozagokat teremtőt es adót embernek. Elffew mondatyk termee- 
zetnek tőrwenye. ezzel eelnek mynd az poganok zent palnak 
mondafa zerent, ky embernek ez vylaghy eeleteere yo es haz- 
nof de maga nem Idwezwlnek vele az zent kerezttyen hytnek 
kyvvle. Mafod mondatyk okoffaag ky embert el valazt az okta- 

2 5 Jan barmoktwl || Secundum Aureolum, ky mondatyk az leeleknek 
erey. Nem chak у ónak gouoznak yfmeretyre de meeg yonak 
ees yndwlattyara ew my volta zerent zabad akaratból, Arról mon- 
gya pogan bőlch ees i. ethi, Az okoffag koronkeed yora vagyodyk. 
Harmad batalmaffaag vagyon embernek lelkeeben lelky yfmeret.

35 ky mondatyk elfew leremteef zerent lelky vylagoffagnak kyről 
wgy mond Aluarus newe doctor. Mykeppen az zeweetnőknek 
vylagoffaga egy hazban mondatyk lenny Azonkeppen az lelky 
yfmeret embernek lelkeeben: kynek myatta az yo leelek mynd
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yot gonozt meg yfmer, Es myt keel awagy nem keel tenny 
Neeged mondatyk Synderefis: az lelky yfmeretnek zykraya, 
kynek oly nagy hatalmas ertelme vagyon, hogy azon zem pyl- 
lantafban meg erzy es meg yfmery vala my dolog az leeleknek 
yawara awagy vezedelmere vagyon. Annak okáért myndden ha- 5 

talmaat az leeleknek koronkeed yora yzgattya mynt ew felőle 
lehet, es az gonoz teetelnek ellene rwgodozwan. kyt twd kar- 
hozattyara lenny. О zerelmes atyamffyay ha ez vylaghy ha
lando emberek mynd ez eellyen leelky hatalmaf byraknak 
es gonoffaag ellen való fwldalafok wtan yarna, es nekyk en-10 
ghedne hyzóm foha eegy ember fém karhozneek. kyből meg 
yfmerhettyók az kegyelmes wr iftennek hozyank való zent 
zerelmes voltaat ky azért teremtőt volna a’my lelkewnkben enny 
dragalatus yozagokat hogy fenkyt nem akarna el vezny el kar- 
hozny zent palnak mondata zerent, 1. ad Thi 11. Haat honnan va-15 

gyón enny fok zamtalan gonoffaag embery eeletben wgy mond 
leo papa eeggyk fermoiahan. hogy az förtelmes bynes termee- 
zetnek haylafabol. ky oly yghen el doglette es el ragatta ez 
vylagot hogy ha Criftuf Iefufnak malaztus győkerezety el vy- 
lagra nem zallot volna ew zent zyletefeenek es keen zenwede- 20 

feenek. barom zamaban zamlaltatneek embery nemzet es foha 
fenky nem Idwozwlhetne fern yot nem tehetne De yay zerelmes. 
atyamffyay, myt mondnak ez eellyenekről zeut Gergel es zent 
Bernald doctorok. oh byzonyawal el yew az ydo mykoron kyk- 
nek maftan az gonoz byn meg homalyofoytotta zemeyt az nagy 25 
keen meg nyttya | Ennen le ezen embernek meeg az maaf vy- 
lagon ees nagy keennya. mykoron az ennen lelky yfmerety 
vadollya ewtet Es myndden gonoz teetemenyeet gonoz gondo- 
lattyaat gonozra való yndwlattyaat eleyben hozwan zemeeben 
hannya : kyknek ew ellene allot volna ha ember пеку eughedőt3o 
volna, kyről wgy zolnak doctorok hogy meg az erdegőkben ees 
vagyon ez eellyen lelky fwldalafnak keennya, myert hogy ew- 
ket ees yol teremtőtte volt wr iften de gonoz keweelfeegóknek 
ínyatta el veztőtteek Erről emlekőzyk zent Efaias proífeta keny- 
weenek l x v i . foha az ew lelky yfmeretőknek morgo feerglie 35 

meg nem haal azaz mynd erekkwl erekkee keenzodnak myatta 
hogy az nagy veeghetetlen yoot el veztőtteek, es az teremtő wr 
iftentewl el zakattak kyneet zyneet foha nem lathattyaak De
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vyzon ellen meg nagy dycheeretes.haznalatns batorfagus byzo- 
dalmas es Idweffeé^es leegyen Az tyzta es ygaz lelky yfmeret 
mynd eeleteeben embernek mynd halala koron, es wtanna wgy 
mond róla zent hwgo pyfpek. Az yo lelky yfmeret mondatyk 

5 atya myndenhato iftennek kellemetes palotaya. Criftus iften 
ffyanak aranyas hayloka es zent leieknek zerelmes temploma, 
Az mennyey zent angyaloknak erwendetes vygafagok wr Iefufnak 
keenches haza. az mennyey ifteny ygeeretnek byzon edeenye, 
kerezttyen hytnek zeerzetes newezety es tyztőffeeges bőchewlety 

io Ifteny aldomafnak zaporoyto mezeye. ky myndden yo gymelches 
my welk 6  de ttel tellyes es myndden ifteny eedeffeegnek gyenye- 
rwfeeges kertte, veegre kedeeg mondatyk embernek bel chatlot 
kenywe: kyben myndenek meg yannak yrwan ky chak az nagy 
yteeletnek napyan iftennek es mynd ez zeeles vylagnak előtte 

i5 nyttatyk meg. kyről holgot newo mefter meg azt mongya. hogy 
embernek lelky yfmerety ollyan mynt egy Cartha. kyben mynd 
yot mynd gonozt bel yrtanak kyből ember meg ees yteeltetyk 
es onnan veezen mynd erdemőt. mynd erek keen ew teete- 
meenyenek eerdeme zerent 0  azért zerelmes atyamffyay. lattyok 

2ohallyok az lelky yfmeretnek nagy dragalatus voltaat. azért 
felette ygen keel ewtet kőwetnewnk: ky myat enny fok yot 
leelhetwnk ||

2 6  ̂ Mafod tanwfagwnk leezen arról Mynemew lelky yfmeretőt 
keel embernek kőwethny hogy Idweffeegenek haznalattyara 

25leegyen: Oka ez mert menee fok zamtalan gondolattya támad
hat embernek zyweeben. yo es gonoz Annee zamtalan lelky 
yfmeretynek zykraya ees tamadhat ew leelkeeben kyk kőzőt ha 
nem twdand valaztany hamar vezedelemben effhetyk ember ky
ről wgy mond zent Bernald doctor. Nem alojtom hogy yghen 

so méltó leegyen az erek Idweffeegre vala ky ennen yfmeretynek 
wtaan nem yaar: Doctoroknak azért mondafok zerent Nyolch 
rend bely lelky yfmeretőket talalwnk embery eeletben kykből 
meg yfmerhety myndden ember magaat ha yo awagy vezedel- 
mes lelky yfmerety leegyen

35 Elffew mondatyk felette vakmerőnek kyről wgy mond zent 
Bér. do. Nemeel lelky yfmeret vagyon, yollehet ennen magaban 
cheendez de maga nem yo Mynt kyk bochanatnak remeenfege 
alat veetkőznek: Mondwan. ah nem gondol aproleekkal wr iften.
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Az ollyan lelky yfmeret felette feelelmes es atkozot wgy mond 
zent Agofton do : Példa my nekwnk Adam ewa. Azonban efyk 
Anticriftus ees. и fn iar azért atkozot leezen. Mafod lelky yfme
ret mondatyk felette zeelefnek Mynt kyk bochanando bynnel es 
eellyen ollyan halalus bynnel femyt nem gondolnak hanem has 
kezeeben foghyaak mynt ky iftenre az zentőkre awagy lelkeere 
efkwzyk femynek twggyaak ha nem ha az byro eleeben vonz- 
yaak, kyről wgy mond zent Efayas proffeta kenyweenek ewtod 
rezeeben. yay annak ky az gonozt yonak: ess az yot gonoznak 
mongya. az vylagot feeteetnek az homalt vylagnak. De vannak ю 
ollyak kyk azt zoktaak mondany: en vezőm bynnee awagy 
nem twdom halalus bynnek es nem veetkőzóm benne reea felel-

•лижииии*- "

ween zent Tamas Bonauentura hogy nem menekődyk meg ember 
ray tta: mert wr iftent fenky meg nem chalhattya ky myndent 
nylwan twd es yfmeer | Harmad lelky yfmeret vagyon felette 15 
rywyd es zoroff, myk mykoron ky az kyny. bochanando bynt 
ees nagy neheez halalofnak yteely példa mynt ky trwffaban 
hamyff bezeedőt zalazt kywel fenkynek nem arth Awagy alma- 
ban fortéimét zenwed, myndden gonoz akarat naal kyl, Awagy 
ha zokot ymachagaban el haagy fok dolga myat, Ez eellyen 20 

zeerzeteffeeg fém dycheeretes. Mert wgy mond az yraaf, Medium 
tenere beatum eft közbe vetőt dolgot tarchon bodoggaa leezen 
kyről wgy mond zent Bér. do. Quod eft nimium vertitur in vicium 
Akky felette vagyon bynnee leezen Et ecclefiaftici vn Ne leegy 
felette ygaz awagy zent, erthween tennen aloytafod zerent awagy 25 

bőlcheb annaal mynt zykfeeg es yllyk lenny: zent pal apoftol 
meg azont byzonoyttya. Noli altum fapere fptine, Neegyed lelky 
yfmeret vagyon megh haborodot Mykoron ember kylemb ky- 
lemb zyweenek gondolattyaban efyk es nem twd myt tenny.
О meel hamar ketfeegben efyk az ollyan ember. Annak okáért 30 
zykfeeg yollehet akkoron ember az banat es kefervvfeeg. De 
nem keel magaat пеку erezteny, hanem wr iftennek zent yrgal- 
maffagalioz keel folyamny es az vygaztalo zent leeleknek ma- 
lazttyaat keerny, ky myat myndden neheffeeg meg feytetyk, 
myndden ketffeegh meg byzonwltatyk, es myndden tytok k y 35 

nylatkoztatyk wgy mond zent Bern. doct.
Ewtod lelky yfmeret vagyon förtelmes: kyk mykoron maft 

lathnak akar myneniew bynben efny. felette yghen wtallyaak
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es zydalmazyak zem latornaft, ewk kedeeg ezer anneewal na
gyobbat teeznek kyről ferny Confcienciat nem tarthnak. példa 
ha ky pentokon zombaton nem beytol nagy bynnek vallyak De 
ha ewk zegeenyőket nywznak foztnak es artatlan vert onthnak 

27 awagy eegyeb vezedelmes bynben | Élnek wgy wakoytotta meg 
ewket az pokolbely erdegh az bynnek kellemeteffeege myat 
zent Ifayas proffeta mondafa zerent hogy femynek twggyaak 
es az hatalmaffagot tórweennek twggyaak az ygaffaag helyőt, 
kynek myatta maftan el merwlt ez vylaag Lue xi. Hatod lelky 

loyfmeret mondatyk feelelmes awagy tantorgoo: mynt mykoron 
ember myndden kyfdedben aloyttya magaat halaluf bynben 
efnye, mondwan yaj vram iften nem tudom mykeppen bán
tottalak meg, О meel nagy bynes vagyon, Gyonafnak ydeyn 
meg ollyakat gyonyk halaiul bynnek. hog ynkaab yo mywel- 

15 kodét honnem byn volna. Ez eellyen dolog gyermekfeeg es nem 
tekeelleteffeeg. annak okáért kerdeeí tamadhat, hogy ha kyn- 

. nyen leezen az halaluf bynnek efety awagy nem. Reea felelhe
tünk yrafbol, kyk kőzőt zent Agofton doctor ees wgy mond. 
Ha ky magaat nem otalmazya hamar lehet. De oh ha wr iften- 

2onek feelelme es tyztolety zemeynk élőt forgand. kynnyen meg 
ohattya ember magaat. erről zool zent dauid proffeta Ps x x x iii  

zent leelek myat mondwan. yewyetók eede ffyaym halgaffatok 
enghemet ha ky mondanaa, myt akarz mondany, iftennek fee- 
lelmeere tanoytlak tyteeket, hayof el az gonoztwl, es teegy yot, 

2 5 kereff bekefeegot es kőweffed ewtet. Ha ky ez nemes zent 
leeleknek tanacchaat meg akarya tartany hyzom hogy nem 
hamar efyk halal&jf bynben. Wgy mond róla zent Rik de f. vic
tor. Az halalus byn, mynt ennekera lattatyk foha nem lehet 
embernek nagy tőredelmeenel kyl, Barattyanak nagy ferelmee- 

зопе1 kyl, es wr iftennek nagy wtalattyanaal kyl, Bodog ember azért 
az. ky koronkeed feelelmes bochnek mondafazerent hogy wr 
iftent meg ne banccha ky hyzom hogy fém lehet iftennek 
fegheeyjő malazttyanaal kyl Heted lelky yfmeret mondatyk 
teewolgó kyben eelnek az poganok es az eretlmekők, Es velők 

35 eegyetemben az gonoz kerezttyenek kyk yffywfagoktwl foghwa 
gonoz zokafban newltek ffel. es fern ky nem akarnak belőle 
terny. fém meg nem gyonnyaak. Cem meg~ nem zannyaak De 
ky annal ees vezedelmefb maft j Es azon vezedelmes eelettre es
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zokafra tanoythnak, mynd azon atal azt hyzyk hogy menyor- 
zagra mennek О meel chalard es hamyf hyt es remeenfeeg, 
vezedelmes lelky yfmeret es hyzodalom. mert merőm mondany 
hogy eegy ponctban pokorra merwlnek Azért myndden atyam- 
ífyanak es zerelmes barátomnak wr iftennek malazttya myats 
tanacchot adót vala ky ez yraaft hallya es olwaffa. hogy ez 
fólewl meg yelentot lelky yímeretókben megh ne maraggyon 
halalyg De ky zaggaffa zyweeből lelkeebol. es penitenciat tar- 
chon róla. Mynemew wton keedeeg keellyen yarny, mynemew 
eeletben zokafban eelny, es mynemew lelky yfmeretben halalyg w 
meg maradny yewyen eede hallya laffa, olwaffa es tarccha myg 
eel. Nyolczad lelky yfmeret mondatyk Iften keppen Idweffeeges 
felette yo es byzodalmas kyrol wgy módnak zent Bér. zent hwgo. 
yollehet fok fele lelky yfmeret leelettetyk De maga annaal yob 
nyDchen mynt kywel ember ennen magaat meg yfmery, Az byzon is 
bólcchefeeg mykoron ennen magarol megh ertekozyk. Az byzon 
kyral ky ennen magaat twggya byrnya. Az oly ember twd.yol 
eelny ha gonoztwl tudnya magaat otalmaznya, Azért mongya 
zent hwgo Vbi fupra puni preterita futura fuge et fi tentari te 
fentis non confencias. et érit femper púra confciencia El mwlt by- 20 
neydet gyeterd meg, yewendók elöl fwff el [es] az az tawoztafd el. 
es ha yelennen kefeertetot tamad. ne enghegy пеку ha ezenképpen 
teez koronkeed leezen teneked tyzta lelky yfmeretój^ Mert ott va
gyon az yo es tyzta leelek. hol kynek zywe zeplótelen Bezeede 
byzon. teetemeenye ygaz. Ha yg eel ember, erekkee eel Px. 25 
Engheggye atya ífyw zent lelek zent haromfaag malazttyaac reea zc.

Harmad tanwfagwnk leezen arról hol ott talalhatnank yo 
teekeelletes lelky yfmeretnek peldayaat: kyrol zereewel való 
tanwfagot vehetneenk, О ky yo tanach yob annal annal az keer- 
deef. kerdeefneel az tanwfagh. De ne mennyewnk mézzé еегеНезо 
mert wr iften meg atta ezen may napon Gondollyok meg azért 
rywydeden zolwan róla mynemew nap vagyon ma es my nemew || 
Dolgokat chelekodot wr iften ez may napon es azonnal meg 2 8  

ertőkozwnk róla mert wr iften meg atta a’myt keewanwnk: 
Wgy olwaftatyk Moyfes elffew kenyweenek eleyben, hogy ha- 35 

tód napon az az ez may napon teremtee wr iften az embert.
Az maf Moyfefnek az az Criftus Iefufnak zent ewangeliomy 
kenyweeben meg wgy olwaftatyk hogy meg azon napon valtaa
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meg zent vereewel halalawal az embert Azon napon liozaa ky az 
halalus fogfagbol az reeghy zent atyakat, Allywnk meg eett, Ál- 
lywnk meg zerelmes atyamfíyay Criftus Iefufnak aldot zent kerezt- 
ífayanak alatta. Allywnk meg wr iften ífyanak yteelo zekynek 

5 elette es hallyok bodogfagus zent Agofton doctor atyankat myt mond 
ett ez arant, keth gonoz teewó tolwayokat olwafwnk Criftufnak 
magaf kereztffayanak alatta allany, kykón yegyeztethnek mynd ez 
vylagon való kerezttyen neepek. Az yo lelkw tolvayon kyknek yo 
lelky yfmeretók vagyon Az gonozon kyknek vezedelmes vagon 

10 yme mynd két ffeel kerezttyen merth Criftufnak zaztoya alat vannak 
az zent hytnek vallafa zerent: mynt zent zool róla Omnes fatentur 
fe nolle deum factis autem negant Mert mynd nyayan azt vallyaak 
hogy yfmeryk iftent. De maga teetemeenyekkel ellene mon
danak. es meg tagaggyaak. 0  vylag vylaag kyben fóldenyg 

is el bwrwltal Tenkeenchwl ffel ymaran es laffok meg mykeppen~ 
wrwnk lefus Criftus az két tolway kózzól meg byzonoytaa ky
nek leegen yo lelky yfineret es kynek gonoz. Meg rnwtata 
towabbaa, kywel teezen yrgalmaffagot es kywel kemcen ytce- 
letót Megh towabba kyt hozyaa akar fogadny es kyt zyne elöl 

20 ky rekezteny. Meg mwtataa veegre kyt akar Idwezóy tény es 
kyt erekkee el karhoztatny yme ygaffagus es tekelletes példa | 
íme hol vagyon az nagy chodalatus bólecheTeeg. kynek twdomanya 
foghatatlan, es yteelety veeghetetlen. Mert lattyok elezor az 
penitenciara tero tolwayt Idwozóytee. Az mafykat gonoffagaban 

25 meg vakwltat erekkee el hagyaa karhozny : Mafodzor lattyok 
hogy az megh tért tolwaynak kenyergheefeet meg halgatwan. 
wgy monda, ymaran halalanak ydeyn byzon mondom velem 
leez ma paradychomban, Az gonoz tolwaynak kedeeg ferny yot 
nem felele Annak yegyeere hogy az yokrol wr iften gondot 

3o vyfel az gonozokrol kedeeg femyt, Harmadzor lattyok hogy 
wrwnk Iefuf az yo tolwayt yoghyara hagyaa meg fezeytetnv 
es az gonozt bal felöl, Annak tanwfagara mert mykoron az 
wtolfo yteelettre yewend az yo lelky yfmeretvvk yob felól alnak. 
az gonozok kedeeg bal felól mert femy eremet, ferny vygaztalaít 

35 nem eerdemnek. De erek vezedelmet Neegyedzór lattyok [lattyok] 
hogy wrwnk lefus az magaff kereztffan yob kezeet vetee az у о 
tolwayra aldomafnak yegyeert Az baal kezeet kedeeg az gonoz 
tolwayra erek átoknak peldazattyara Azonkeppen leezen az
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wtolfo napon ees az yo lelky yfmeretewket meg algya mond- 
wan ywetők el ty en atyamnak aldottay. Az gonozoknak kedeeg 
mynd ew erdegh tarffaffaghywal. En atyamnak atkoztay meen- 
nyetők el az erek tyre. Math xxv. Ewtődzőr lattyok azzonywnk 
mariat ees yob felől allany Iefufnak honnan az yo lelkw tolway 5 
kyn meg yfmertetyk hogy az yokat valogattya kozyaa wr iften. 
Hatodzor azt ees olwaffok hogy wr Iefuf az magaff kereztífa- 
rol mynd feyeet mynd zemeyt zayaat yob felee haytotta, nyl- 
wan való zeretetnek okáért Iietedzőr ew zent ffyleyt ees yora 
haytotta mywel hogy eremeft meg halgattya ew ymacchagaban 10 

kynek yo lelky yfmerety vagon Veegre ew zent oldalaat zy- 
weet ees onnan a’felől nyttataa meg, kyről wgy mond zent 
Agofton doct. О bodog lelky yfmeretnek tyztaffaga 0  aldot 
leelky ygyeneffeeghnek erwendeteifeege. ky vagy gyenerwfeegh- 
nek paradychoma zeep yllatw vyragokkal meg fyzetőt Iftenyis 
malazttal megh j| Hymtoztetőt eelő kwth folyaffal meg nedwe- 2 9  

fewltetőt Criftufnak nywgodalma Iften ffyanak reytok Gellaya'’̂  ̂
kyt őryznek es kewrwl fekwffnek mynd az mennyey feregők, 
yme zerelmes atyamífyay ha Idwőzewlő leelek es myndden 
ayoytatuf zyw ember ha nemefbet es drágábbat ha yozagofbat 20 

es malaztofbat talalhat enneel myndden lelky yfmeret kőzőt Erről 
zool az eedes zent paal apoftol [f] Iám conuerfacio noftra iücelis 
eft. Atyamífyay ymaran a’my nyayafkodafwnk mennyekben 
vagyon, Azonrol zent Agofton doctor atyank meg wgy mond 
О zentífeeges lelky yfmeret ky yollehet teft zerent ez főidőn 25 

leegy De maga lakodalmat mennyekben vagyon, iftennel lako- 
zyk nywgozyk erwl vygad kyt mynekewnk ees engheggyen az 
megh fezewlt es bynefekeert meg holt es fifeel tamadot Criítus 
kyral Amen.

H a r m a d  f e r m o  Z o m b a t h o n  зо
Wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamífyay mynek elette 

vala my lelky tanwfagrol akarnank zolany. laffok meg ez may 
zent Epiftolanak ertelmeet: kyt meg yrtt zent paal apoftol Tef- 
falonyabelyeknek yrtt mafod leweleenek mafod reezeeben, meel 
Capituloinnak előtte keery az ott való wy kerezttyenőket hogy 35 

meg maraggyanak az yo zandekban, az zent hytben ifteny es 
atyaffywy zeretetben es wr iftentwl veett zent paracholatban,
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es hogy bekefeegőfők leegyenek myndden tyredelmeffeeggel 
azokhoz kyk raytok nyomorwfagot es haborwTagot lazzathnak: 
kyknek wtanna mynd erdemők mynd nywgodalmok leezen erek- 
kwl erekkee, mykoron az aldot wr Iefuf Criftus meg yelenen- 

5 dyk ménből, akkoron az ew zentyt meg dychőyty az ew iftenfe- 
gheenek meltofaga zerent: Az gonozoknak kedeeg erek vezedelmet 
aad. el yzween ewket ew yozagus voltának dyebőfeeges zyne 
elől, Annak ez zent Apoftol ággyá magaat es kenyereghween 
wr iftennek hogy ew zent malattyanak myatta tarccha meg 

io ewket j Ez zent hytnek erőffeegeben ew zent neweenek mel- 
tofagus tyztőffegeert, Ez eellyen eedes tanwfaghnak ottanna 
kőwetkőzyk ez may zent Epiftola mondwan

E p i f t o l a
MTyamffyay keerlek tytőket my wrwnk Iefus Criftufnak 

is yewetelynek myatta es a’my gvewlekőzetewnkre ewbenne hogy 
ne hamar tawozyatok el ty ezőtőkről meg fe rettennyetők, fe 
yewendő mondaf myat fe hyr mondái myat fe lewel myat oly 
mynt my tewlwnk kyldetőt volna, hogy yrnaran el kőzelgetőt 
volna wr yewetelynek napya Senky tytőket el ne hyteffen vala 

го mykeppeny Mert mynek elette az kőzőnfeeges haborwfaag el 
nem yewend, es bynből zyletőt ember vezedelemnek ffya meg 
nem yelenendyk anticriftus ky myndennek ellene mond, es wr 
iftenneel myndenben ffeellyeb magaztattya magaat, es feellyeb 
tyztőltety wgy hogy az eelő iftennek templomában yltepyg 

25 (erhveen Ierwfalemben) azt yelentween hogy ew leegyen az 
Criftuf iftennek ffya, Nem emlekőztők ее róla, mert mykoron 
ott nálatok volneek, ezent mondom valeek tynektök, azért a’- 
mynek meg keel tellyefődny yol twggyatok, chak hogy ymaran 
ydeynek kel telny, Mert yme meegh maftan ees alnokfagot ző- 

30 rőz, azért tarccha, ky tarttya myglen reea ywt Es hamar meg 
yelenyk az alnok ember: kyt wr iefus meg ől, ew zayanak 
leelkeewel, es el tőry ew yewetelynek byzon hatalmaffagawal, |j

3 0  E w a n g e l i o m .
Myert ez may zent Ewangeliomot ez yewendő vafarnapon 

35 ees eenekly anyazent egyhaaz, nem zykfeeg eett bewtw zerent 
meg yrnya fern beit awagy ydőt vele foglalny
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Megh latliwan azért zerelmes atyamffyay, es meg ertbween 
mynd az zent Epiftolanak, mynd az zent ewangeliomnak lelky es 
bewtwzerent való ertelmeet. nagy fok yo tanwfagokat talalwnk 
ew bennők mynd maftany ydore mynd yewendore ydőre, my- 
wel bogy az zent epiftolaban bodogfagus zent paal apoftol em- 5 

lekozyk az vezedelmes Anticriftufnak y-ewetelyről: Az zent 
ewangeliom kedeeg Iefuf Criftufnak elfew ez vylagra yewetely- 
nek ydeyről Annak okáért eggyknek mafyknak nylwabban való 
ertelmeere három rend bely tanwfagwnk leezen rywydedőn doc- 
toroknak magyarazattyok zerent az zent yrafbol ю

Elfíew tanwfagwnk leezen arról, mynemew у egekből yf- 
mertetyk megh Anticriftufnak hamar való yewetely Docto - 
roknak mondafokban wgy talallyok hogy addeeg az wtolfo 
yteelettre Criftus el nem yew Sem ez vylaagh el nem veege- 
zyk myg nem Anticriftufnak el keel yewny, kyt nagy fok yraf- is 
fal meg byzonyjjythatwnk, wgy vagyon meg yrwan Daniel prof
ié ta kenyweenek vili rezeebcn Mykoron ez vylagnak alnokfaghy 
meg fokafwlannak akkoron tamad eegy zeegyentelen kyral az az 
myndden gonoffaggal tellyes. kyt magyaráznak lenny Anticrif
tufnak, Meg wgy mond Ofee ш hogy Anticriftufnak yewetely 20 
koron felette yghen el beewől ez vylagon az gonoz gylkoűaag, 
ragadozaaf, fefweenfeeg keweelfeeg, főrtőzstnek wndokfaga, e$ 
vala ky teb gonoífagot tehet az dycheeretes leezen íc Math 
xxiiii meg wg mond az zent ewangeliom El bewől az alnokfaag 
es meg hydegwl fókákban az zent zeretet 2c Petri и. kyrol 25 

bólch megh | Wgy mond, azon erwlnek vygadnak mykoron 
gonozt tehetnek, eegy yegye azért mykoron ez vylagon eellyen 
gonozfagokat latandwnk De ha ez byzon kywel tellyes ez vy- 
laag haat hyhettyek hogy awagy el yewt, awagy ezennel el 
keel yewny m ertym e nylwan lattyok hogy femy emendacio3o 
ez vylagon nem leezen De myg towaab towab gonozbak leeznek 
emberek.

Mafod nylwan való yegye hogy kezenfeeges haborwfagnak 
es hadakozafnak ydeyn keel el yewny mykoron femynemew 
bekefeeg nem leezen ez vylagon. Math ххин Neep neepre ta- 35 
mad Es orzag orzagra tor, mert wgy vagyon meg yrwan Арок 
и hogy Az pokol bely Sathan az fogffagbol es kőtélből, kywel 
wr iften ewtet awagy wr iftennek akarattyabol zent Myhal
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archangyal meg kötözte volt ezer eztendeeg, meg odoztatyk es 
ez vylagra yew ez vylagot meg haboroytany, kyt ymaran hy- 
zwnk es hallwnk bel tellyefődőtnek lenny Azért vagyon enny 
vezedelem ez vylagon

5 Harmad nylwan való yegye, mert nagy ehfeegnek ydeyn 
yew el kyről az zent ewangeliom Luc xi wgy mond Mynden 
orzag ew magaban meg ozolwan el pwztwl, ezeket lattyok 
maftan nylwan lenny: mert yme fern zanthatnak fern vethetnek 
kyert el keel fogyatkoznjjok embereknek, ozlaft kedeeg es zaka- 

io dozaft egy maftwl mynd ez zeeles vylagon nylwan latwnk,
Neegyed nylwan való yegye, mert zenetlen való dogb 

halaal ydeyn keel el yewny: ezt ees myndden orzakon keed 
nylwan latwnk ballwnk wralkodny

Ewtöd у egye. mert nagy fok orzagok el ydegönewlnek 
ísromay byrodalomtwl и TeíTalon н Ezt ees maftany ydöben 

nylwan hallyok lenny
Hatod yegye, mert akkoron eretnekfeegök tamadnak anya

zent egyházban es el zakadnak romay zent zektewl, erről fen- 
kyt ne kergyewnk kyt zemewnkkel nylwan latwnk, ez atkozot 

3 1 luterben lenny, ky nagy fok orzagokat meg |] Dögletót atkozot 
hyteteefewel Heted nylwan való yegye, mert nagy fókák hamyf 
keepwtalo zeerzeteffeegöket tamazthnak, hamyífaghnak alatta 
hogy myvvel maft el hyteílenek, kyröl zent paal zool i Teffalo 
пи, Az zent ewangeliom meg azonkeppen Math ххни tamadnak 

25 wgy mond hamyíT Criftufok es hamyíT proífetaak, es zamtalan 
neepeket hytetnek el. О teremtő wr iften mennyen vannak maf
tan eellyenek ez nyawalyaf vylagon kyk hamyíT zeerzetfeeg 
alat chak magokat eeltetyk,

Nyolczad yegye. mert az ydőhen nagy fokán el zakadnak 
3ö ez zent hytnek zentfeege’etvvl. О meennyen vannak maftan tőrök 

orzagban, kyk awagy halaltwl való feeltekben. awagy ez vyla- 
ghy gyenyerwfeeglmek myatta, el haylottanak az poganfagra, 
Azonkeppen az atkozot luternek regulaya alat kyk mynd ei\- 
deghnek attaak ennenm a^lat es Criftufnak yrgalmaíTagatAvl 

35 el zakattanak. kyknek keen nyttya zemeket.
Kylenczed nylwan való yegye mykoron Anticriftufnak el 

keel hamar yewrny, ez vezedelmes gyarló vylagnak rokon kő- 
wetkőzew fogyatkozafa mert, eeggyk mafyknak halalaat es veze-
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delineet meg yelenty, ha eeggyk el yewend ottan az mafodyk 
wtauna köwety. О zerelmes atyamffyay ha zemeynket ffeel 
emellyők ez feelwl meg- yelentőt yegyoket ez inaftany vezedel- 
mes ydoben mynt nyhvan lattyok hallypk lenny kyre nem 
hyzőm hogy teeb byzonfagot zykfeeg yrafbol kerefny Hanem 5 
ha chak fyleynk kewanfaganak akarwnk- kedwet kerefny Wgy 
mond róla bodogflfagus zent Bér. doct. Az reeghy kegyetlen 
pogan kyraloknak ydeyn byzon az, hogy nagy haborwfagot 
zenwedot anya zent egyhaaz. Annaal nagyobbat az hytetlen 
eretnekoknek ydeyn. Annaal ees nagyobbat az liamyff kerezt- 10 

tyeneknek ydeyn: mynt maftany ydoben: kyknek myatta zam- 
talan leelek veez el. De mynd azoknaal eroffeb es nagy ob ha- 
borwfaga leezen Az atkozat Anticriftufnak ydeyn Eggy oka. mert 
akkoron anyazent egyhaaz meg zonyk myndden zentfeegtwl J 
Myndden hatalmatwl es zolgaltatafatwl es Senky nylwan kerezt- 15 

tyennek nem mery magaat vallany, mert vala ky azt teezy ottan 
halalaat leely. Maaf oka mert nagy eroíf haborwfagok leezen 
akkoron az zeeghen kerezttyeneknek ky foha nem volt kezdettewl 
foghwa, kyrol zent Gergel doctor megh wgy mond xviii moralium 
Az ydoben az agh ellenfeegh pokolbely Sathän mynd ez zeeles 20 
vylagot meg haboroyttya. Es anneewal nagyobban ellenok tamad 
az yoknak. myneewel- hamarab lattya ez vylagot el veegeztetny) 
Wgy mond Origenes doct. ees róla fuper Math, mykeppen wr 
lefus Criftus zyletefeenek es ez vylagra yewetelynek ydeyn mynd 
ez zeeles vylagon bekefeeg vala wr iftennek hatalma myat Azon- 25 

keppen az mafyk Anticriftufnak yewetelynek ydeyn el veetetyk 
az zent bekefeeg ez vylagrol es vezedelemmel haborwfaggal ha 
mylTaggal es myndden gonoffaggal tellyk be pokolbely erdegnek 
hatalma myat Dicebat quis Mondaa vala ky mynemew ember lee
zen Anticriftus. yolléhet zemeeróm róla zolany az ew atkozotso 
eeleteenek okáért: de rywydedon mynt yllyk meg twdny wgy 
olvaflfok yrafban hogy tyzta ember leezen zyleteefe zerent de 
annak wtanna pokol hely Sathan hatalmat veezen raytta mynd 
leelkeen tefteen es akarattyara hayttya: zyletyk kedeeg Coro- 
zayn varaiban es neweltetyk ffel Betfaydaban : eleyn habornak 35 
eeletwnek mwtattya magaat hogy chak пеку hyggyenek. de 
maga mynden gonoffaggal tellyes leezen. es erdeghy hatalmai 
yewendőket mond es bel telnek: földben el reytót keenchóket
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mynd meg leel es annak myatta nagy hatalmat veezon es fóká
kat el hayth ha ky nem enghed meg őlety, es veegre iften 
newon ymattattya magaat nagy keweelfegeeben. De monte Caf- 
pyo az tyz nemzetoket az vereff Sydokat ky hozya es mynt пеку 

5 engednek valwan ewtet az byzon MelTyafnak kyt meegh maftan 
ees varnak el yewny kykrol wgy mond az yraaf hogy nyeríT 

3 2  hvvfth eeznek, es mynd embert, mynd || Egyéb barom állatot 
nyerífen meg emeeznek azoknak myatta Anticriftus nagy weer 
ontaft teezen ez vylagon De eegy lambor Romay kyral myat 

io mynd meg olethnek : azon ydoben ky bochattya Anticriftus ellen 
az menybely teremtő wr iften paradychombol yllyeft es Eno- 
kot az reeghy zent proffetaak atyakat predicalwan az zent liytőt 
kyeert zent martyromfagot zenwednek Ierwfalemben De wr iften 
efmeg ífel tamazttya ewket es myndeneknek latafaara mennyek- 

i5 nek meennek ffeel. Azt lathwan az zeegeen neepek fokán íeruek 
toredelmeffeegre ef az zent kerezttyenfeegre: Annak wtanna 
harmad ffel eztendő bel telween, wr iften meg eleegodyk az 
gonoz erdengos embernek ees eeleteen. Es zent Myhalnak hag- 
wan meennyel yttety meg es pokolnak vermeere vettetyk alaa, 

2oyme zerelmes atyamffyay hallyatok mynemew nagy rettenetes 
es vezedelmes dolgok leeznek ez vylagon ha ky Idwezwlny 
akar azon ymaggya ifteneet hogy az ydoket bátor ne eerye 
mert zoroff leezen az napokban bel ffeerny Ha kyk kedeeg 
bynben eelnek ygaz vdee ha kywe temek belőle es pqnitenciat 

2 5 tarthnak, mert maydan el fogy az dragalatus y'dö es erekkee 
meg fyrattya hogy el halaztotta, mert teb ycTo ennek wtanna 
foha nem leezen

Mafod tanwfagwnk leezen arról Mykeppen keel embernek 
magaat halálához keezoyteny: Doctoroknak mondafokbol ez 

го Idweffeeges kerdeefnek három yeles okaat talaíhattyok: Elffew 
zent paal apoftol mondafa Ad ebre. v. Myndden embernek el 
veegeztetbt yfteny ygaífaag zerent egyzer meg halny: Annak 
wtanna yteelet leezen, Mafod bolch mondafa [f] myndennemew 
rettenetef dolgokkozot rettenetefb az halaal. annak okáért fe- 

35 lette nagy gondal es kezewlettel keel mynddennek reea varny, 
harmad efmeg zent paal apoftol moudafa: ad Ebre quinto Nyn- 
chen eet ez vylagon megh maradandó varafwnk, de yewendót 
kerefewnk. Annak okáért kywe keel akar akaryok akar ne.
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eennen fwtnwnk, mert ez el vezendew hogy vele eegyetemben 
el ne vezyewnk, meel fvvtafrol wgy mond wrwnk Iefus az zent 
ewangeliomban Math, ххнп, ymatkozyatok | Kedeeg hogy az ty 
fwtaftok ne leegyen telben. awagy ynnepen, mert akkoron ne
héz es nem yllyk teetowa kőltozny Ez eellyen ertelmes okok- 5 

nak wtanna reea felelween az kerdeelre myt kellyen tenny 
akkoron, mykoron az wtolfo nap bel telyk es az zeeghen lee- 
lekuek el keel valnya ew tefteetwl, mynt zerelmes tarlTatwl, 
Doctoroknak mondafokbol három rend bely tanwfagot talalwnk 
reea keezewlettre. EliTew zent ymacchagnak ayoytatus^ yozagof ю 
volta, kyre ennen maga tanoyta meg my kegyelmes wrwnk 
Iefus Luc XXI. mondwan: Vigyazvatok azért mynden ydőbeu 
ymatkozwan hogy méltók leegyetek alhatny embernek ew fíya 
elö t: Ew zent halalanak ydeyn meg wgy monda az zent apof- 
toloknak Luc xxii Vygazyatok es ymatkozyatok hogy kefeer-15 
tetbe ne effetök, Mynemew haznos leegen kedeeg zenetlen ymat- 
kozny awagy az zent ymachagnak yozaga: maf ydóre halaz- 
yok Mafod zykfeeges dolog embernek hozyaa kezewlny hogy 
zent zeretetnek yozagaban leeletteffeek, kyneel kyj..,egheez zent 
yrafnak byzon vallafa zerent foha fenky nem Idwezwlhet An- 20 
nak okáért adaa hagyaa es meg parancholaa tartany az ew 
zent tanovthwanynak wrwnk Iefus Io xv. mondwan. wy paran- 
cholatot~acfok tynektök hog zerelfeetök eegy maft. mykeent en 
ees zerettelek tyteket. Annak wtanna efmeg wgy monda, ebben 
yfmernek meg tytoket vala hol yartok keltok hogy byzon en 25 

tanoythwanym vattok ha zerelmetők leend egymafhoz, Ezenröl 
ertethnek az főlwl meg mondot ygheek ees ymatkozyatok Math 
xxiiii hogy az ty koltozeeftok: twdnya yllyk, ez vylagbol ne 
leegen telben az az halalof.. bynnek hydeg napyan, es zent ze
retetnek melegfeegeenél kyl, mert ha embernek tórteenyk byn-зо 
ben kywe mwlny. Hallyok zent Dauid profifetanak mondafaat 
zent leeíek myat |j Ps хххш Mors peccatorum peffima Az byne- 3 3  

feknek halala vezedelmes. Oh teremtő wr iften kynek yteelety",,," 
elöl fenky el nem fwthat: mynt leezen dolgok azoknak, kyk 
nem hogy zent zeretetnel kyl De annak felette nagy atyaffy- 35 
wy yrygfeegben nylwan való haragoffagban: vezedelmes bozzw 
allafban es nemeellyek meeg halalóFnak oraya koron fém bo- 
chatnak ellenök veetötteknek. es azonkeppen mwlnak kywe,

NYKLYEMLÉKTÁR. i y . 4
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yollehet en nem yteelőm, De ha mynt hallyok az zent yraft 
feelelmes wtra mennek. Harmad zykfeeges dolog az wtolfo kee- 
zwlettre lelky yozagus dolgoknak byzonywlafa az az hogy yo 
mywelkodetőkben leegen foglalatus. Azért mondaa wrwnk Ieíus.

5 awagy Innep napon: kyt parancholat alat meg keel ylleny 
myndden mwkanaal kyl. kyn azt akarya ky yelenteny hogy 
ember ew halala napyaat ne varya reftfeeggel twnyaffaggal De 
awagy yo myw^elkődetben awagy penitencia tartafban leegyen 
foglalatus. hogy wr iftennek kellemetes^ eeletben tőrteenuyeek 

io ez vylagbol kvwe hordozafa Arról mondaa bőlch Sáp пн Az 
ygaz eeletew ember akar myffele halallal veeteffeek elöl. koron- 
keed hyyedelemben leezen. Mynden ember azért meg otalmazya 
magaat yteelettewl: ha ky Idwezwl aw^agy karhozyk mykoron 
kylemb kylemb beíegőktwl kylemb kylemb yegyeket laat lenny 

is halalaanak ydeyn: Ha nem ha wr iften nylwan meg yelentendy 
vala kynek IdweíTeegeet awagy karhozattyaat De en tanachom- 
mal ky mynd ennen magarol vyfellyen gondot, es ha ez felwl 
meg mondot yozagokkal való keezewdet benne leend. byzodalma 
lehet hogy у о es IdweíYeegesL halala lezen, kyt myndenewnk- 

2onek zent Iftenewnk es ew aldot fifya Griftus kyralwnk ew zent 
malazttyának es zent lelkeenek myatta |

Harmad tanwfagwnk leezen arról mykeppen keel ember
nek ez yewendo zent ynnepre az az meennyey dychőfeeghnek 
kyrallyanak zyleteefe napyara: es iften zylew kegyes keralne 

25 azzonnák eremeere kerezttyen embernek, es myndden hyew jee- 
leknek keezwlny. okaat leelhettyők doctoroknak mondafokbol. 
mert yme lattyok hogy anya zent eegyhaaz, az zent hofweet 
napyanak előtte nagy zenwedeteffeegót teezen: gyazban őtőzyk. 
tőredelmeffeegőt gyonaft zentfeeg veetelt paranchol veennye 

3o myndden yozyaa tartozoo ifyaynak. hogy myneewel nagyob lelky 
tyztaíTaggal w g y  predicallya myndennek varny Pynkeft napnak 
előtte kerezt yaraft es bőytőt zerzőt tenny nagyob ayoytatoffagh- 
nak okáért Azonkeppen lattyok [Ezeert lattyok] lenny ez zent ifteny 
zyleteef napnak elette myndden gyazzal es beytel penitenciat 

35 tartany; méltán kedeeg mert mynd az teeb innepóknek, kyket 
anya zent eegyhaz egheez eztendeeg yll_es- tyztől eley es feye 
es fondamentoma ez zent wr ffyw zyleteefnek aranyas Innepe : 
Anuewal azeert nagyob lelky tefty tyztwlattal. zyw bely eedef
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zeretettel es ay oytatu (Taggal. На ку tyzta halaa adaffal, ha ky 
kedeeg bynes zent gyonaffal es penitencia tartaffal teezwllyón 
hozyaa es varya mynt yo aldot kerezttyen ew meennyey zent 
attyanak annyanak ewróme napyaat, Mert wgy bólch [f] Nagy 
ewróm vygafaag es dycbofeeges tyztolet az tfyaknak az ew 5 
attyoknak tyztőlettyók es yo hyrók newo-k. О azért zerelmes 
atyamffyay gondollyatok meg hogy fém ez yelen való eeletben. 
fém balaalnak ydeyn fém wtanna nem lehettek az eedes zeep 
Iefufnak es az zeep zyz marianak fegbedelmokneel kyl, ha eett 
ez vylaghy tyztölTeegóknek napyan, méltán es tyztan dychee- ю 
rendytok es zolgalangyatok ewket tellyes eerdemmel meg fy* 
zetyk az erek dychofeegben: kyt nekewnk aggyon. a ffe z. 
Amen (I

A d u é n  t h e n  N e g y e d  v a f a r n a p n a k  E p i f t o l a y a  34
_ F 1 _  и ^

Wr Iefufban Criftufban tyztólendo es zerelmes atyamífyay 15
Myert ez el mwlt napokban zologatank lelky tefty feelelemról, 
ymaran ez may napon Anya zent egyhaaz hoz vyzon ellen lelky 
erwendeteffeegot my zywnkbe lelkewnkbe mynd az zentEpiftolaban 
esmynd az zent ewangeliomban, Mert az zent ewangeliom tanoyt ar
ra, ínyképpen Criftus kyralnakyewetelyre wtat zerezyewnk my zy- 20 

vvnkben lelkewnkben zent penitencianak es tóredelmeffeegnek myatta 
ky fólia nem lehet erwendeteffeegneel kyl, mert akkoron vagyon 
embernek yo oka: mykoron Idweffeeges dologban ewrwendetef- 
feeggel hankodyk zent Agofton doctor atyánknak Inőndafa ze- 
rent az penitencia tartó embernek yollehet banatuf zywnek 25 

keel lenuy ew byneyról es azon zwmorwfagrol ewrómeenek 
Arról mougya wrwnk Math v. Beati qui lugent :c. Wgyan azon- 
keppen tanoythAvan mynket bodogda^us zent paal apoftol ees 
ez may zent epiftolaban ad philipenfes пи mondwan Gaudete 
in domino femper atyamífyay ewrwllyetek wr iftenben mynden- so 
koron Nem inongya hogy ez vylaghyakban. Mert ez vylaghy 
ewrom es az wr iftenben való lelky ewróra ellenfeegofok egyben,
Annak okáért ezen zent Epiftolanak elette azon Capitulomban 
wgy mond Atyamtfyay ymaran az zent hytnek erdeme myat a’- 
my nyayaffagwnk, az az eeletewnknek fondamentoma mennyek- 35

4*
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ben vagyon, honnan varyok a’my Idwezeytenket yewny, wrwnk 
Iefuft Criftuft ky meg wyyoyttya a’my alazatuffagwnknak tef- 
teet abraztatwan az ew zent tefteenek dychewTeegelioz: annak 
okáért lelky ewrómet hyrdet zent pal ez may epiftolanak ze- 

5reeben О zerelmes atyamffyay ha meg gondollyok zent leo 
papanak mondafa zerent, ez leen eegy yelefb oka myert az 
aldot ifteny nagy meltofaag magaat meg alazaa az my | Gyarló 
termeezetewnkben otqzween hogy mynket az nagy meennvey 
tyztoffeegre ffel vyhetne es magaztalhatna, méltán yllyk azért 

lohyw lelkew kerezttyen embernek erwlny vygadny, kyról meeg 
teeb tanwfagwnk leezen eede elówe Laffoj  ̂ meg azért az zent 
Epiftolanak bewtw zerent való magyarffagaat

E p i ft о 1 a ,
EWrewllyetok atyamffyay wr iftenben myndenkoron, efmeg 

is mondom ewrewllyetbk, Az ty nyayaffagtok nylwan leegyen 
myndden emberekneel yme az wr iften közel vagyon Semyben 
zorgalmatoffagtok ne legyen De mynden ymachagtokban es 
effedózeeftokben halaa adaffokkal ty keerelmeeftek nylwan való 
leegyen, wr yftenneel Es wr iftennek bekefeege ky mynden 

2oertelmet folewl mwl óryzye meg íy zywetóket es ezeffeegtóket 
wr iefufban criftufban my aldot wrwnkban: Sequitur Ewang.

Megh hahvan es erthween mynd az zent Epiftolanak mynd 
az zent ewangeliom nak ertelmeet kykben leen ynteéfewnk az 
ifteny es lelky erwendeteffeegről, es ifteny meltoífagnak yfme- 

25 retes vallafarol, es wrr iftennek yewetelyre való kezewlettrSl, 
De myeert inyndden hyw kerezttyen lelkeknek hyedelmes nyw- 
godalmaCfaghy fondamentom zerent vannak gyokereztetween az 
ifteny yfmeretnek erwendetes lakodalmában Annak okáért ez 
may zent ynnep napon leezen

3o Három rend bely lelky tanwfagwmk my Idweffeegewnk 
mellee Élflfew leezen arról: Mynemew leikok ben zokot yewny 
wr iften vygaztalafnak okáért: kyre reea felelween doctoroknak 
mondafokbol Neegy rend bely embereket talalhatwnk arra mél
tóknak lenny II

3í>̂  ElíTew mondatyk, ky méltán mondätyk Ianofnak, az az 
kyben wr iftennek kellemeteíTee tett malazttya vagyon mert 
az Ianus new magyaraztatyk malaztnak awagy malaztus edeen-

ÉRDY CODEX ( 3 4  — 3 5 )
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nek My leegyen kedeeg az kellemetgjlee tett ifteny malazt 
meg talallya pynkeft Innepyben, kybol ertelmet vehet myndden 
ember hogy az kegyelmes meennyey kyral wr Iefus Criftus 
nem yew az oly embernek lelkeeben ky koronkeed halalus by- 
nekben vagyon zent paal apó ftolnak mondafa zerent mert yn- 
gyen fém ággyá tyztoífeegh hogy ollyan zeplotelen ifteny zeep 
yllat, pokolbely erdegnek zőrzot leelekben yewyen De oda 
zokot yewny ky tyzta, meg fópretot zeep yozagoknak yllatozo 
vyraghywal meg eekófewltetot, es kyben zent malazt vagyon, 
ollyan fele leelekben yew az wr iften es az eedes Iefus Crif
tus, kyról bolch Sapie vn wgy mond, az megh zentóltetőt leel- 
kókben nyomotyk ew.

Mafod rendbelyekhőz yew kyk zakariafnak mondatnak, 
Ez zakarias kedeeg mondatyk zent landolnak attya, kybol el- 
lyen tanwfaag adatyk, az zakarias magyaraztatyk wr iftenról 
emlekózo Mykeppen azért bewtew zerent erthween Zakariaftwl 
zyleteek Ianus, azon keppen leelekzerent vala ky wr iftent es 
wr iftennek zent yo woltaat zent zyletefeet kennyaat halalaat 
koronkeed zyweeben lelkeeben forgattya ott wr iftennek malazt- 
tya zyletyk, es annak okáért eremeft yew es lakozyk az ollyan 
leiekben wr iefuf Criftus

Harmad rend belyekhóz yew. kyk mondatnak ffywnak az 
az iften ffyaynak, О kychodaak ezek zerelmes atyamffyay Byzo- 
nyawal nem eegyebek hanem kykben tyzta es byzon ifteny 
zeretet es tyztóletes ffeelelem vagyon kyknek femy órőkfeegők 
nynchen ez vylagon De kózönfeeges őrőkfeegőt valnak lenny 
wr iefuffal: az ew mennyey attyoknak zent orzagaban zent 
paal apoftolnak mondafa zerent mondwan Ad Ebre vltimo Atyam
ffyay twggyatok hogy nynchen eett meg marad|ando varafwnk, 
De yewendot kerefewnk ez eellyen aldot lelkűkkel koronkeed 
velők vagyon az wr iften ew zent malazttyanak myatta, Luc 
XV fili tu femper mecum es et omnia mea tua funt :c

Neegyed rendbelyekhez yew kyk zent Ianus peldaya zerent 
ez vylagbol ky fwtwan az pwztaban lakoznak, kyn ertethnek 
az oly malaztus neepek : kyk meg wtalwan ez vylagot pwzta
ban fwthnak, Criftufnak zolgalattyara ew bynoknek penitencia 
tartaffara lelky yozagoknak kereffeffeere, es az menyorzagnak 
meg leleefeere, Ez eellyen dolgok kedeeg foha nem lehet em-
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bertewl kywalt keppen való zent leelek malazttyanaal kyl. An
nak okáért ees wr Iefuf Criftus Azzonywnk zyz maria es az 
zent6k zent angyalok kethfeegneel kyl eeyel nappal ott yeleu 
vannak

5 Mafod tanwfagwnk leezen arról, mynemew wton yew az 
eedes wr Iefus az malaztban lakozo hyw leelekhez mert wgy 
olwaftatyk az zent ewangeliomban zerezyeetók mert wrnak 
wtaat. es ygyenófóheetók ewneky őfwenyeet twdnya yllyk kyn 
zokot yewny es yarny hyw emberekhez Doctoroknak magyara- 

íozattyok zerent. az wton ertetyk az zent hyt ky ifteny zeretet- 
tel tarttya, példa, mynt az deereek yarth wt mondatyk orzaag 
wtanak: kyról myndden varatokra kylemb kylemb ófweenyek 
agaztatnak. Azonkeppen Az zent kerezttyenfeeghnek eegy tekeel- 
letes hyty mondatyk mennyeknek orzaganak dereek yart wta> 

is kyn fenky el nem teewed, Meel zent hytnek yozagabol zok óf- 
wenyek tamadnak: kyn zokot wr iften emberekhez yarny, es yo 
eelet bely neepek zoktak az wr iftenhez menny, myg eelnck 
ayoytatuffagnak zeretetnek leelky gheryedeteffeegnek es el- 
meelkódefnek gondolattya myat, Elífew ófween azért mondatyk 

го az zent penitencianak kemeen wta, kynek fondamentoma tóre- 
delmeffeeg. Mafod tyzta gyonaf Harmad eeleeg teetel, ezek az 
у gaz ifteny tórweennek yart wtay wgy mond zent Bér. doct. 
Neegyed ófweeny mondatyk ifteny paranckolatnak meg tartafa 
kyr61 zent danid pptha wgy mond ps Viam mandatorum tuorum 

25cucurri cum dilatafti cor meum & ps cxxn Deduc me in femitam 
mandatorum quia ipfam volui. Az te zent parancholatydnak wtan 
fwtofeek en. mykoron ky teryezteed az en zywemet. twdnya || 

3 6 j ly k  zent zeretetnek myatta, Meg wgy mond maaf helyót vyg 
enghemet wr iften az te zent parancholatydnak ófwenyre mert 

3o azt keewantam en, yol twgya vala az zent pptha zent leelek- 
nek malazttyabol, hogy az zent parancholatnak wtan talalhattya 
meg az wr iftent Azért mondaa wrwnk ees az zent ewange- 
liomba Math Si vis ad uitam ingredi ferua manda dei. Ewtód 
ófweny lyray Myklos doctornak mondafa zerent mondatyk az 

35 zent ewangeliom zerent valo tanach tartaaf, twdnya yllyk ayoy- 
tatuffaag ymacchaag beyth yrgalmalfaag A-lamyfnalkodaf tefty 
fanyargataaf: haragoífagnak ehnyjhteefe bozzwfaag bochataaf, 
ees eegyeb zentffeeges dolgoknak tekeélleteíf mywelkódety,
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kyknek myatta ember nagy erdemeket gyóythet, es wr iftent 
meg engheztelhety, Ez eellyenekhóz kyk eellyen zent£feeges 
yozagoknak wtan ofwenyeen kerefyk wrwnk Iefuft es azzo- 
nywnk zyz mariaat nylwan ketffeegneel kyl meg leelyk myíid 
eett ez vylagon zent malaztnak myatta. mynd az maf vylagon r> 
nylwan való latafnak myatta Mert doctoroknak mondafok zerent . 
myg teeb lelky yozagok vannak emberben kyket wr iften kedwel 
es zeret. Awagy kyk az ifteny méltófaghoz hafonlatofok nylwan 
hyggye hogy annewal eremefben lakozyk ott ew zent malazttyanak 
myatta, példa mynekewnk elozor az eedes iften zylő zeep zyzio 
maria, ky mykeppen foha nem volt lelky yozagnaal kyl azonkep- 
pen foha nem volt ifteny malaztnaal kyl, azonkeppen vehetewnk 
peldaat mynd az reeghy zent atyákról, es zent zyzekról, kyket 
mynd az okáért yrttak meg, hogy halwan meg tanwllyok es 
ygyekozyewnk my ees azonkeppen tenny es eelny 15

Harmad tanwfagwnk leezen arról my oka, hogy az felffee- 
ges wr myndenhato iftennek zent ffya teft zerent yewe embe
reknek Idwoffeegok kerefny, ha mykoron ember róla gondolko- 
dyk el ameelkodhatyk raytta ky mykeppen mynd ez zeeles 
vylagot chak egy bezedeewel teremtee, myneewel | Inkaab chak 211 
eegy ygheeyewel megh válthatta es ygazoythatta volna ew 
veeghetetlen yrgalmaflfaganak myatta kyre reea felelween zent 
yrafbely doctorok fok okaat vetyk. De chak ymez ewt rend 
bely okokrol zollywnk my Idweffeeges tanwfagwnkra —

Elflfew oka myert wr iftennek zent ffya Iefus akara ennen 25 
zemeelye zerent halando embernek termeezetyben ez vylagra 
yewny, moDdatyk zerelmetes^ yrgalmazaas. kyről wgy vagyon 
meg yrwan az zent ewangeliomban Io ni. wgy zeretee wr iften 
ez vylagot hogy nem kymellee ennen zent ffyaat eerette adny 
kyról wgy mond zent Gergel doctor. О ifteny kegyeffeeg-зо 
nek hozyank való chodalatns meltoztatafa О ifteny zeretetnek 
ky yelenthetetlen bwzgofaga, hogy az zolgaat meg valtanaa 
zent ffyaat adaa eerette, yme zerelmes atyamffyay bolchnek 
mondafa zerent laffatok ha vagyon yeles oka. myert kellyen 
myndden halando embernek az wr iftennek ffyat zeretny Ezen-35 

röl emlekózyk zent paal apoftol ees ad Eff 11, yme zerelmes 
atyamffyay laffatok mykeppen az wr iften ky myndden yrgal- 
maffagaban nagy kazdagh. az ew mondhatatlan hozyank való
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nagy zeretetynek myatta, kywel zeretőt mynket, mykoron meg 
holtwnk volna bynben, meg eelezte, wr Iefnf Criftufban, bynef 
teftnek abrazattyabol el tőréé es el karhoztataa az bynnek ha- 
lalaat, hogy towabbaa ne eellyewnk fe zolgallywnk ewneky 

5 mynt az poganok. kyk iftent nem yfmeryk. De wy lelky eelet- 
ben az eegy eelő wr iftennek zolgallywnk, Ez leen azért elffew 
oka zerelmes atyamffyay es mynekewnk felette haznof es Id- 
weffeeges^ mert a’myt halando ember zemeewel laat ynkaab 
zokta zeretny, honnem mynt a’myt haall. De maga nagyob bo- 

io dogoknak mondatnak kyk chak hallottaak. [honnem] es пеку 
hyttenek honnem mynt kyk lattaak Math. ||

3 7 „. Mafod oka, myert iftennek zent ffya Iefus akara teft ze- 
rent ez vylagra yewny mondatyk Angali romlafnak meg 
eppewlety, Doctoroknak mondafok zerent. mert wr iftennek zent 

íöorzaga nagyob reezre meg heewlt vala az gonoz angyaloknak 
le hwllafokeert kynek hewlafa eegyebewnnen megh nem tel- 
hetyk vala hanem embery termeezetből wrwnk Iefufnak zenth 
erdeme myat, Arról emlekőzyk vala oztan emberree lewen Io 
хин. Az en atyamnak hazaban fok lakodalmak vannak twdnya 

гоуПук meg heewltatwan kezdettewl foghwa Azért zent Anfelmus 
doctornak mondafa zerent Nem yllyk vala ew zent ífellTeeges 
bőlcheíTegheehőz ellyen nemes teremtőttyt twdnya yllyk angya
lokat es emberekét heyaban el hadny. De ynkaab meg eppewl- 
te tny : kyknek attyok feyezetót es elettők yaroya еппец maga 

25 lenne ez fel vett termezetnek dychofeeges zemeelyeben.
Harmad oka az ifteny bodog latafnak tekeentety es eel- 

teteefe, Mert doctoroknak magyarazattyok zerent ha az wr iften 
mynd angyaly. mynd embery termezetőt veegkeppen teremtette 
az erek bodogfagra, Meel bodogfagnak meltofagus volta leelek 

3o zerent vagyon wr iftennek. zynről zynre való latafaban. teft ze
rent kedeeg wrwnk Iefuf Crifíufnak ez my ffeel vett termeeze- 
twnknek meg dychőwltetőt tykoros^ tekeentetyben : kyben zam- 
tálán fogyatkozaafwnk volna ha [nem] ew felffeegc teft zerent nem 
zyletot volna, kyről ennen maga wgy monda az zent ewangeli- 

35 ómba Io xvn. Ez az erek eelet. hogy meg yfmeryenek teegő- 
d e t: az az Atyaat byzon iftennek lenny es kyi bochattal. Iefuft 
Criftuft, erthween te ífyadnak lenny Io x. meg wgy monda 
ha ky en atalom bel meegyen az Idwózcwl. bel meegyen es ky
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'

yew es myndenwth | Eledelt talaal, kyból azt erthettyek hogy az 
eedes wr Iefus Criftus byzon iften leegyen, az erek dycbew 
orzaagnak byzon kapw tartoya, es mynd angyaloknak mynd 
eegyeb zentSknek leelekzerent teft zerent byzon dychőfeeges 
eeletók erőmók es vygafagok 5

Neegyed oka meg valtíTagnak alkolmaffaga, kyt ymaran' 
fenkytwl nem kergyok шукерреп. es mynemew keenokat fav- 
dalmakat es bozzwfagokat ew zent iftenfeege es yrgalmaffaga, 
mynd ifteny tyztőffegeeben, tefteeben leelkeeben. es myndden 
erzeekőnfeegeben zemvedőt, ha ky kedeeg oly twdatlan hogy ю 
ezeeben nem ywt tekeenchen az tablara: az zent fezewlettre es 
ottan ezeeben vehety ha azért nem zyletőt volna, es az ember- 
feegót ffeel nem vőtte volna, ez eellyen nagy eerdemes meg- 
valtfagra. ew zent ifteny termezetyben alkolmas nem lehetőt 
volna vgy mond zent leo papa. Mafod okáért 2 m mgCm in is 
zio di XX. mert wr iften, mykoron ember veetkozeek ygaffaaga 
zerent adaa erdegnek hatalma alaa, Annak okáért nem lattateek 
hogy hatalmaffaga zerent efmeg [azok] hattra vonta volna ygaf- 
fagaat hatalommal erdegnek fogffagabol embert ky zabadovtwan.
De efmeg ygaffaggal akara yarny az az byzon tonveen zerent. 20 

Chazary tőrweenben ees wgy vagyon meg zereztethween hogy 
vala ky bynneel kyl ártatlant, awagy nagy wrat, kyralt kyral ífyat 
meg ölne, haat feyeet yozagaat es myndden tyztoffegeet el 
vezeffe: De myerth ollyan bynben efeegh pokolbely erdegh wr 
iftennek aldot kyral ífyaat byntelen meg őletee az bynefekkel: 25 

ifteny ygaffaag azt adaa hogy niynden ygaffagus hatalmaat el 
veztenee es Criftus kyralnak myndden préda meg adatneek. 
Annak felette erek karhozatnak fentenciayaban efneek у me 
azért zerelmes atyamffyay ertytek meel choda bőlccheffeggel 
ehelekődeek az aldot iftennek zent ffya es my okáért yewe зо 
tefty zyleteffel ez vylagra,

Ewtőd oka, ky mynddenneel nagyobnak lattatyk az meg 
fyzetendő adoffagnak terhe || Az az egheez embery nemnek Az 3g 
veeghetetlen hatalmas wr iften ellen tett eredet bynnek adof5-’-1 
faga. kynek megh fyzeteefeere foha fenky eleeg nem lehetess 
hanem iften es ember egy zemeelben zyletween, kyról wgy 
mond zent Amboruf doctor. О zerelmes atyamffyay twggyatok 
hogy ol nagy vala a’my bynewnk, hogy femykeppen nem Idwe-
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zewlhettewnk volna, ha chak az aldot iftennek zent ffya my 
eerettewnk meg halwan az erek halainak adoffagaat meg nem 
fyzette volna, myert az bynnek terhe ees veeghetetlen vala, az 
veeghetetlen ifteny tyztőffeegnek es parancholatnak meltoffaga 

5 ellene, Az Idweffeeg kedeeg fenkyt nem neez, chak az wr iftent 
kynek markaban mynd eelet mynd halaalLuce [f] quis poteftjpeccata 
dimittere nifi folus deus: yllyk vala azért ennen felffeegeenek el 
yewny teftben zyletethny. es Idweffeegewnkeert meg halny: kyt 
ew zent уrgalmaffagus kegyeffeege zerent bel ees tellyefoyte, 

io mynd erekkee halaa leegyen ew feelffeeges yo woltanak. es dy- 
cböffeeg: ew eedes zent neweenek Amen.

K a r a c h o n  e í t y n e k  E p i f t o l a y a .
Aldot wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay, myert 

vytezkodó anya zent egyhaaz a’my eedes Idwezóytenknek 
íözyletót napyanak kegyes Innepeet eztendó fordwlattya zerent 

meg atta eernewnk, nágyob leelky tefty erwendetes dycheeret- 
nek okáért meg bewoytotte mynd[en] az eegyhazy zent zolofmaat: 
mynd veternyen. vechernyen. Azonkeppen az zent Mifen ees 
mynd proffeciat mynd epiftolaat zokot eenekleny nagyob halaa 

2oadafnak es ayoytatuffagnak okáért: myert mynd ooh tórween 
es mynd. wy tórwen, es zentóknek mondafok yrafok zent keny- 
wók tellyes wrwnk Iefus Griftufuak | Dycheeretywel es meltofla- 
gus mywelkódetywel: kyk mynekewnk mynd tanwfagwukra 
vannak es Idweffeegewnkre zent gergel doctornak mondafa 

25 zerent. Ez may zent napnak azeert propheciayaat, kyt az zent 
epiftolanak elette enekelnek az nagy myfeen yrtta meg zent 
Efayas pptha kenweenek hatwan kettőd rezeeben kynek bötew- 
zerent való magyarffaga ezenképpen vagyon.

P r o f f e c y a
3o Lyonnak népéért nem halgatom el es Ierwfalemeert nem 

nywgozom. myg nem ky nyomottaffeek az ew meg ygazoytoya 
mynt az ffeen es az ew Idwózeyteye mynt az lampas meg gyoy- 
taffek Es meg lattyaak az ydegón neepek az te ygazodat: es
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mynden főldy kyralyok nemef magzatodat. Es hywattatyk tee- 
neked wy nevved. kyt wrnak zaya newezót Es leez’ dycliöfeegh- 
nek Coronaya wrnak kezeeben: es az erek orzagnak Cymőre te 
iftenednek kezeeben. Nem bywattatol towabbaa el hagyattatok 
es az te földed nem hy.wattatyk tebbee el poztwltatotnak, Des 
liywattatol en akaratom ew benne es az te földed lakoztattatyk 
Mert kellemeteffeege vagyon wrnak te benned:

Ez may zent Epiftolaat kedeeg yrtta meg zent paal apof- 
tol romayaknak yrth leweleenek elffew rezeeben, kyben teezen 
byzonfagot wnvnk Iefuf Griftufrol mert meeg reegtwl foghwan w 
meg volt ygyertetween az zent proffetaknak zayok atal. es íny
képpen dauid kyralnak nemeeböl keellöt zarmazny teft zerent 
kynek zent malazttyaban mynddennek Idweffeeg || Adatyk kyk 39 
mynd ew benne hyznek meel epiftolanak bötew zerent való’“*’4 
magyarfaga ezenképpen vagyon, 15

E p i f t 0 la
7JAA1 criftuf Iefufnak bywatalus apoftola maganak valaz- 

tatot iftennek ewangeliomara, kyt meeg eleeb meg ygyeert vala 
ew proffetaynak myatta az zent yrafokban: ew ífyarol ky leen 
ewneky dauidnak nemeeböl teft zerent, ky valaztatot iftennek 20 
fíyanak lenny batalmaffagaban meg zentölö leeleknek myatta, 
hallottaknak ftel tamadattyabol, my wrwnk Iefufnak Criftufnak 
zemeelye zerent. kytewl vettewnk malaztot es Apoftolffagot 
ez zent hytnek engödelmeere mynden neepek közöt az ew zent 
neweert. kykben vattok ty ees hywattatwan: my wrwnk Iefufban25 

criftuf ban:
Ez may zent ewangeliomot yrtta meg zent Mathe ewan- 

geliomrol zörzöt kenyweenek elffew rezeeben. kynek bötew 
zerent való magyarazattya ezenképpen vagyon,

E w a n g e 1 i 0 m 30
A Z  ydöben. mykoron yegzettetöt^ volna Iefufnak annya 

Maria Iofephnek mynek előtte eggyee lenneenek, leeletteteek zyz 
marianak meheben lenny zent leeleknek myatta Iofeph kedeegh 
az ew wra. mykoron ygaz volna es nem akarnaa ewtet haza 
vynny. tytkon el akaraa j hadny ewtet, Ezt azért magaban gon- 35 
dolwan, yme wr iftennek angyala almaban пеку yeleneek mond-



wan. Iofeph dauid kyralnak ffya ne akary feelny mariat yegyó- 
fewl hozyad venny Mert az ky ew benne zyletót zent leelektewl 
vagyon, zyl kedeeg ffyat es hywod пеку neweet lefutnak. Mert 
ew Idwozoyty az ew nepeet ew byneybol 

5 Wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay: mert halwan 
es erthween az zent yrafnak magyarffagaat kykben emlekozyk 
anya zent eegyhaaz my eedes aranyas Iefus wrwnknak kegyes 
zyleteefeeről, ynthween alattomban reea mykeppen kellyen eleyben 
yarwlny eellyen Nemes felffeegnek Dragalatus wrnak Dychófeeges 

io kyralnak: es myndden malaztus yozaggal tellyes vendeeghnek. О 
zerelmes atyamffyay ba ymaran myndden lelky es tefty tyztaffaggal 
hozyaa zerzotteetot magatokat leegyen eegyetemben ygyenlo ayoy- 
tatuffaghnak lelky gheryedetes zeretethnek langazo gywladafnak 
zent leelektewl zarmazot tyze my benewnk, zykfeegh, Mert yrwan 

is vagyon hogy az aldot menynek földnek teremtő wra iftene, kynek 
eleyben akarwnk yarwlny meg emeezto tyznek mondatyk eegy 
okáért, mert vala kynek zallafara menend, myndden ellenfeegót ky 
veet onnan es myndden halai zylo vezedelmet meg emeezt, es maf 
byroot ott nem haagy wralkodny, Maf okáért, mert vala kynek 

го haylokaban bd zalland: myndeneftewl fogwa meg emeezty az 
az hozyaa bafonlatoffaa, es kellemeteffee teezy, hogy ew ees az 
wr ifteneffee leegyen ps lxxxi Ego dixi dy eftis et fily ex- 
celfi omnes, en mondaam mert mynd iftenek vattok ty es az men
ny ey felűeeghnek fifyay Ittx Io duodecimo En meennyey zent 

25 atyam: tarchad meg ewket myndden gonoztwl hogy mykeent my 
eeggyek vagywnk, atya es fyw azonkeppen ewk ees eeggyek 
leegyenek my bennewnk, kynek fondamentomaat ez may . zent 
zyletetnek napyan vetee ffel kynek veegezety foha nem leezen 

ДОшеппуеу dychofeeghnek bodog orzagaban. || Ez may zent Nap- 
зопак azért meltoffagara három rend bely tanwfagwnk leezen Id- 

weffeegewnk mellee Elffew leezen arról eewnek mynee es my- 
nemew Ideyben zylettenek ez maftany zentok kykrol zolany 
akarwnk, twdnya yllyk zenth Iofeph. Azzonywnk zyz maria es 
wr ffyw Iefus Criftus ez vylagra Kyknek byzon ertelmeet ezen 

35 keppen talallyon az nagy Cronicaban: yollehet fokán fok kep- 
. pen zollyanak róla Mykoron ez vylaag zyletetynek wtanna yrna- 
nak ewt ezer eegy heyan Nekyk tyz heeyan mongyaak ezten- 
dőben: Es romafagban. awagy ez vylagnak nagyob rezeet byrnaa.
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es wralkodneek Octauianus chazaar, ky mynt az ollyan ydoben 
Iambornak es yo eeletewnek yteeltetyk vala Az meennyey 
teremtő wr iften adót vala bekefeegot mynd ez zeeles vylagon, 
meel ydoben zyletteteenek ez vylagra ez fewlwl meg mondot 
három meennyey zentok, Mykoron kedeeg zent Iofeph az zyz 5 

mariat hozyaa vewee. ifteny parancholat • es yelenet zerent, Io
feph vala negwen eztendos ember: tefteeben zyz. elmeeyeben 
zeplotelen, zyweeben alazatus elkőcheeben eeggyegyew es lel- 
keeben iften feeló: Azzonywnk zyz maria kedeeg tyzen ewt 
eztendos mynemew lőtt leegyen kedeeg eeleteeben, mynd azio 
zent ewangeliom ky yelenty, mynd az zent doctorok nylwan 
zolnak róla, kyknek wtanna my azt valhattyok hogy mynd ez 
zeeles vylagon fém volt ollyan raalaztus es zentífeeges mynt 
ew felffeege kyrol az ew zent Innepy napyan eeleget lathat ha 
ky akarya ew zentífeeges eeleteenek meltoffagarol: Az harmadyk, is 
twdnya yllyk zentoknek zente ifteneknek iftene kyralyoknak 
kyrallya | Es myndden wraknak wra. Azon ydoben es eztendó- 
ben fongantateek az vygaztalo zent leelektewl, es zyleteek 
ífyrífywnaal kyl, termeezet nek felette wy zyleteefnek mogg}ra 
zerent choda keppen tyztaffagus zyznek zeplotelen mehetewl,2o 
mynt az zeep yllat az vyragtwl, awagy az feeneffeeg az naptwl 
myndden ferelemnel kyl. De maga vdo zerent, ky erek zyle- 
teeffel zyletyk atya iftentewl [azzonyalla] anyanaal kyl myndden 
ydonek elette Annak okáért doetoroknak mondafok zerent ewtod 
rendbely Idew bel telween kezdettewl foghwan. hatod kezdeteek 25 
kyben maftan ees eelewnk: kynek veeghezety az wtolfo yteelet- 
nek napyan telyk be, kyn magyaraztatyk az veenfeeg, zent 
Agofton doctornak es zent Gergelnek mondafok zerent [zerent] 
Mykeppen azért: az hatwan eztendos veen emberben mynd erő 
mynd yífywfagnak fyrya el fogyatkozyk es naponkeed myg towab зо 
towab vonzya veenfeegeet ereye zakat orczaya megh ranczofwl, 
ynay nem byryaak ha le yl ees yay, ha ffel keel ees yay az 
el mwlt ewrom, vygafaag nyegheefre ohaytafra fordwlt, sem eghet, 
fém napot nem lathat zómeewel De vala hol yaar keel, chak az 
fekete földet neezy: kyben hamar lakafa es valtozafa leezen. 35 

Byzon bezeed zerelmes atyamffyay ha ky ezeeben veezy: Azon- 
keppen vagyon dolga es folyafa ez maftany hatod eewy ydonek 
mykeppen yol lattyok, yme myndden orzagok tórethnek, varafok

EPIST. ( k a r á c s , e s t e ) 6 1



62 ÉPDY CODEX (40 — 42)

valalok zent eegyhazak pwztwlnak: emberek fogyatkoznak, Go- 
noffagok meg bewólnek yozagok meg hydegódnek, mynddenwt 
hadakozaaf, mvndenwt weer ontaaf: Nynchen sem Iften feeloknek 
sem zegheen Adamífyanak batorffaga hol ott meg maradhaffanak. 

»Azért myndden yteeletneel kyl lattyok hogy ez vylaag el vee- 
41 newlt es közel vagyon fogyatkozafanak vegezety, || Mafod tanw- 

""íagwnk leezen arról my oka hogy zent Iofepb az zyz mariat 
el akarya vala hadny, kyről ez may zent ewangeliom nylwan 
való byzonfagot teezen, kyrbl yollebet fok vcelekodeefok van- 

io nak doctorok kózót. De mynd hattra hagywan az fok argnalafokat 
veegyewnk byzon wtat elenkben, kynek ynkaab meg hyhetewnk 
wgy felelnek reea zent Gergel, Origenes es Aranzayw zent Ia- 
nus. Mykoron zent Iofepb meg yfmertte volna az zyz mariat, 
ymaran az kéz fogafnak wtanna hogy iftennel tellyes volna eAv 

i5 zent meehe, Azt ees twdwan hogy ew annak oka nem volna, 
Abban byzonyos leween hogy az zyz maria femy gonoffabban 
nem leeletót volna. Azt veely vala kedeeg hogy wr iften vala 
mynemew chodaat es wyyonnan való dolgot akarna az zyzzel 
tenny, meeltatlaimak yteely vala magaat az nagy alazatoffagbol 

20 az zyz mariawal tarffwl lakozny. Annak okáért akaraa hogy el 
tawozneek ew tewle ifteny feelelemeert, kyról wgy mond Crifof. 
О zyz marianak ky yelenthetetlen dycheerety, yme lattya vala 
Iofeff hogy nylwan meheben fogadót vona es femy gonoz hyrt 
hozyaa nem gondolhat vala. Azonrol zent Bér. do. nveg wgy 

25 mond. Az okáért aloytom hogy el akarya vala hadny tytkon, 
hogy magaat meg mentheffe Mert ha nylwan el yzte volna 
awagy el háttá volna, torween zerent okaat kerdótteek. volna 
es azonkeppen ky nylatkozot volna az nagy tytok ydóuek elette: 
A Avagy kedeeg az hytetlen neep nem hyween myndewtet mynd az 

3o zyz mariat meg kÓAveztee volna. Mynt leen ees hogy clioda teetelee- 
nekydeyn megkeenozwan zeernyew halailal meg bleek az magaff 
kereztffanak agaboga kózot, j Mykoron azért zent Iofepb latta volna 
az zyz mariat terhefuek lenny ees ew zent orczaya tellyes feenef- 
feegghel feenleneek mynt az nemes liaynal Cyllag, mynt zent Bér. 

35 es Ieronimus doctorok rnonggyaak,eeggyeertaz ollyan nag choda- 
latus dologéért, Mafeert az zeplótelen zyznek nagy meltofagaert 
harmadért az ifteny dolognak foghatatlanfagaert, mert nem 
tAvggya vala veegkeppen myre veelny goiídollya vala magaat
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el enyezteny es az zĵ z mariatwl el tawozny. De zerelmes 
atyamffyay, mynd ez eellyen dolgokat gondolhatwnk mynd 
ifteny zorzeefból lett lenny ky meg ees byzonwltatyk mykoron 
zent Gabriel пеку yelenween almaban ez nagy ifteny dolgot 
es tanachot meg adaa twdny mondwan Iofeph Danid keralnak 5 
flfya Ne akar’ feelny mariat tarffwl hozyaad veenny es vele 
eeggywt lakoznod, ew пеку zolgalwan azon tyzta zeplótelen- 
feegben mynt ymaran egy maaf akarattyawal ífel fogattatok. 
Mert ky ew benne zyletot zent leelek wr iftentewl vagyon, 
Ett kerdketnee vala ky myert nem yelentotte meg ewneky az 10 
zyz maria annak elette ez nagy ifteny tytkot, hogy Iofeph ees 
byzonyos lett volna benne. Reea felelween lyra wgy hogy 
twggya vala az zyz maria mert nem kellene ydonek el ette 
fenkynek mondany. myg wr iften nem akarnaa. Mert annal kyl 
ky volna yelentendö: ky bel ees teleek zakariafban, zent er-15 
febetben, es zent Ianufban, mykoron az zyz maria ewket meg 
latogataa hazoknaal Luc 1 Hogy kedeeg zent Iofeph fém mértté 
leegyen meg kerdeny az zyz mariat, mondatyk az nagy leelky 
tyztőletes zemeermeffeghnek oka, mynt wr iftennek zórzeefebol 
hogy hallanaa es tanwlnaa meg az ifteny kőwettewl yelenetso 
myat Es mynd ew akkoron, mynd my kyk hallyok maftan 
myndden ketfeegót el tawoztatnank my zywnkból annak myatta |] 

Harmad tanwfagwnk leezen arról mynemew zentffeeggel 4 2  

keel eleyben kelnewnk Az meg yfmert meennyey dychofeeges 
kyralnak es keralne azzonnak : ez Idweffeeges tamvfagnak oka 25 
ez, mert wgy vagyon megh yrwan ooh torweenben Iofue keny- 
weenek harmad rezeeben, mykoron wr iften az Izrael nepeet 
atal akaraa hozny az ygyeeretnek főldeere byrnya az Iordan 
vyfeen, Monda Iofue az neepnek, zentólteffetek meg ma es le
gyetek keezok, mert honapy napon megh lattyatok iftennek so 
ifteny feelffeeges hatalmaat, meel zent ygheek méltán mondat
nak ez may napnak meltofagara, annak okáért eenekly anya 
zent egyhaaz ez may zent veternyeenek zolofmayaban. ynthween 
az ew hyw kerezttyen ffyayt, hogy azonkeppen meg zentoltef- 
fenek tyzta tóredelmeffeeguek gyonafuak es penitencianak my-35 
atta, hogy az honapy napon tyztak malaztofok es meltaak 
leheffewnk az zent wr ffywy zyletetnek orőmeeben kyról "wgy" 
mond zent leo papa: yllyk zerelmes atyamffyay az my lelky



yfmeretewnknek myndden yzeet rezeet reylok helyeet myndden 
fortelmeteffeegoktewl tyztoytanwnk hogy az ew zent zyletefee- 
nek napyan femy oly ne leeletteffeek my bennewnk kywel ew 
zent iftenfegeenek zemeyt megh banchok, Mert yollehet ymaran 

5 zyletót leegyen es menyben meent legyen. De maga onnan ees yol 
lattya es meg neezy mykeppen zolgallyaak es tyztólyk az ew zolgay 
az ew zent zyletetynek napyaat: Annak okáért hogy ezewnkben 
ywtna az ifteny yrgalmaffagnak meltofaga. es velewnk tot zerelme- 
tes kegyelmeffeege, méltán hozya anya zent egybaaz eleenkben 

io az reeghy vrafokat mondwan. zentolteffetok meg mert honapy 
napon chodaat teezen wr iften ty kóztetot Iof. in. et и paralip xx. 
О Iudea es Ierwfalera ne akaryatok feelny. honapy napon 
nyomoffatok k y : twdnya yllyk | Ty ellenfeegtoknek ellene es wr 
iften leezen veletők. Azonkeppen mondatyk mynekewnk ees 

i5 zerelmes atyamffyay, hogy myndden keppen nyomoffewnk kywe 
ez vylaghy eeletnek fok ellenfeegy kozzöl, mert byzonyawal 
nagy keefalkodaf leelky Idwozewlew embernek ez vylagon eelny. 
kytewl meeg az wr iftennek zent ffya wr Iefus Criftus fém 
ohataa magaat De mykeppen az zent ewangeliftaat meg yrtaak, 

го mynek wtanna ez vylagra zyleteek az iften zylew zyz mariatwl 
ottan fyrnya kezde ottan zenvedny kezde, es zent vereet hwl- 
lataa, kyt veegre az magaff zent kereztffan veegeze el az my 
meg zentóleefewnkert. az my Idweffeegewnkeert. az my halha- 
tatlanfagwnknak dychpfeegeert Oazert zerelmes atyamífyay. О 

25 aldot kerezttyen neepek. Az felwl meg mondot zent ygheeknek 
ynteefe myat zentoílyetok meg ty magatokat Az aldot zent wr 
ffyw Criftus. Iefus zyletetynek uapyara: kyre ew zent yr- 
galmaffaga engheggye malazttyaat mynddennek mynekewnk 
ees Amen.

6 4  ÉKDY CODEX ( 4 2 — 4 3 )

so К a r a  c h o n  e e y e l y  my  f e n  e к. p r of f  e су ai  а. Ер i ft  о- 
l aya .  E w a n g e l i o m a

Ez eeyely zent Aranyas myfenek proffeciayaat yrtta meg 
zent Efayas pptha kenyweenek kylenczed rezeeben, kyben nyl- 
wan kywe yelenty wrwnk Jefufnak ez vylagra való zent zyle-
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teefeet zyztewl, es hogy ew leegen az byzon iften, meenynek 
es földnek wra es feyedelme :c mynt meg hallyok. kynek bew- 
tew zerent való magyarfaga ezen keppen vagyon

P r o f f e c y a .
A z  neep ky yaar vala feteetfegben laäta nagy vylagoffagot 5 

es az halainak tartományában || lakozoknak vylagoffaag tamada 4 3  

Mert kyfded zyleteek mynekewnk es ffyw adateek mynekewnk 
cs leen ew feyedelemfeege ew karya ereyn es hywattatyk ew- 
neky newe chodalatus tanachus iften. eroff yewendó orzagnak 
attya. bekefeegnek feyedelme, Meg fokafwltatyk az ew byrodalma w 
es bekefegeenek veegezety nem lezen Dauid kyralnak zekyn es 
orzagan ylendo hogy meg ereffohe ewtet es meg eppóhe ygaz 
yteeletben es ygaffagban matwl foghwan mynd erek eeletyg.
Az mennyey feregeknek wra hatalma teezy azt.

Ez may zent Epiftolaat yrtta megh zent paal Apoftol: 15 
Tytuf pyfpek tanoythwanyanak yrth leweleenek mafod rezeeben, 
kyben tanoyttya mykeppen predicallya az wy kerezttyeneknek 
Criftus Iefufuak zent malazttyaat. Es kyben hogy veegyg meg 
maradhaffanak myt kellyen tennyók es mynt ez vylagon eellnyok 
mynt meg hallyok kynek botew zerent való magyarazattya 20 
ezenképpen vagyon

E p i f t  ola.
.EN zerető atyamffya twggyad azt, merth mert a’my Idwó- 

zóytó iftenewnknek malazttya meg yelent myndden embereknek 
tanoytwan mynket hogy ellene mondwan myndden eektelenfeeg- 25 

nek es ez vylagy keewanfagoknak yozanwl, es ygazan, es ke- 
gyeffen eellyewnk ez vylagon | Varwan az bodog remeenfegot 
es az nagy iftennek es my Idwózoytó wrwnk Iefufuak Criftuf- 
uak dychófeeges yewetelyt, ky my eerettewnk atta ennen ma- 
gaat hogy mynket meg valtana mynden alnokfagbol es meg зо 
tyztoytaua maganak kellemetes neepet yo mywelkódetnek nyom- 
dokoyt, ezeket zollyad es ynched az koz neepnek. My wrwnk Iefuf- 
ban Criftufban Sequitur ewang Exyt edictum :c. cum expoficione

Meg halwan es erthween az zent yrafnak magyarazattyaat. 
hallyok meg towabbaa az my zywnknek leelkewnknek kywana-35 
tus oyoytozafaat, zerelmetes kewanatuffagaat, eedeffeeges aranyas

NYELVEMJ.ÉKTÁB. IV. 5
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Iefus Idwózóytew wrwnknak dychőfeeges zent zyletefeet, Hal- 
lyok eedes zerelmes atyamffyay elezer az ifteny kőwetnek 
zayabol mondafabol yrafabol, yollehet ymaran meg hallottok 
eegyzer meg magyarazwan az zent ewangeliomot Luc п. De az 

5 nagy lelky eedeffegnek myatta meeg ees hozyok előwe mond
wan, zylee zyz maria ew eeggyetlen eeggyeet zeep Iftent, zeep 
Iefuft, zeep Criftuft es apro poztochkakban bel takargataa, es 
helhóztetee az yazolban, Mynek előtte ez nagy ymadando eedef- 
feegről lelky tanwíagot teennenk es zolanank, mynd nyayan 

J0feyet haythwan ymaggyok aldot wy vendeeg kyralnak tyzta 
zyztwl való zeplőtelen zyleteefeet, mondwan my zywnkben lel- 
kewnkben Idwoz leegy erekkewl erekkee ky mennyek főidet 
benne valókkal teremtőtted: te zent zyz zyleddel eegyetem- 
ben Amen.

15 Kynek ymaran zent malazttyanak myatta ez may zent 
napnak es wy wr ffyw zyleteefnek erwőndetes meltofagara 
három rendbely leelky tanwfagwnk leezen

Elfifew tanwfagwnk leezen arról mynemew nagy eedeffeeg 
4 4  adatyk az oly ayoytatus lelkew embernek, ky eedes || Tyzes 
20 zeretettel meg emlekőznek az zeep zyz mariatwl zyletőt zeep 

iftennek ffyarol Elezer meel yghen zeepőn [zylee] fogadaa az zyz 
maria meheeben az ifteny magzatot: Mert byzonyawal zeep vala 
az ifteny kőwet zent Gabriel ky azt meg hyrdetee mondwan 
zent lelek iften yew te beleed es az feelífeegős wrnak erey es 

25 hatalma meg árnyéhoz teegődet, az az az hatalmas atya wr if
ten ew zent ffyaat nekőd ággyá teftben zylnőd Annak okáért 
az magzat ky zyletőt zent leezen, twdnya yllyk ew termeezety 
zerent, Ez eellyen zent foganattrol emlekőzy.k zent Efayas 
cap Xi Tamad vezző zaal yeffeenek győkereeből meel yeffe 

3o vala Dauid kyralnak attya Azt magyarazwan zent Bernald doc
tor wgy mond, Ha ky kerdenee mykeppen fogantatot Criftus es 
zyletőt az zyz mariatwl Azt vallom hogy mynt az zeep vyrag 
az fatvvl. es az zeep yllat az vyragtwl, twlaydon ifteny hata
lomnak myatta Mafodzor gondolhattyok meel ygheen zeepőn 

as zylee, mert myndden faydalomnaal ferelemnel es yaynaal kyl 
annak okáért hafonlattatyk az zeep liliomhoz, ky nagy zeepőn 
zyly az ew zeep yllatw vyragaat Ha ky kerdenee honnan volt 
az azzouywnk marianak hogy femy terheet neheffeegeet nem
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zenwette legyen Reea felelnek doctorok mondwan, hogy elíTew 
oka twlaydon ifteny hatalmaffagnak malaztuffaga, ■ zent Agofton 
meg mykeppen lehet ott vala my neheffeeg awagy termeezet- 
nek terhei volta hogy ha ennen zemeelyere ott vala, ky mynd 
az egheez termeezetőt [terhó] teróhneel kyl markaban vyfely wgy 5 
mond towabbaa azon hatalmas iften ky ffel tamadafanak 
wtanna ayto be rekeztween egheezzen bel meene az tanoythwa- 
uyokhoz: Azonkeppen mykoron zyleteet, kapw bel teween ky 
ees yewhete mynden ferelemnel kyl Ezek. xliiii Semyt azért 
termeezet zerent való zeer tartaft ne veellyen es ne gondollyon 10 
ember ez zent zyleefnek dolgában: mert honnem ember annak 
veegeere mehetne, hamarab el fogyatkozyk annak elette, mert az 
embery bolondfagot Nem yllyk az ifteny tanacchal eeggywt fwt- 
tatny zent Efayas proffetanak mondafa zerent. Harmadzor gondol- 
hattyok mynemew chodakeppen emptette leegyen az eedes zeep 15 
zyz maria iftennek zent ffyat zyzeffeeges teyeewel. ha az zyznek 
termee|zet zerent teyee nem lebet: Az kedeeg ygaz es byzon hogy 
ennen zyzeffeeges teyeewel eeltette. mert eegyeb azzonyallatok 
kőzzől Criftufnak daykaya foha nem volt Sem yllót lenny, Wgy 
mond róla Lwdwlffus newó doctor, mellee alwan az teeb ayoyta- 20 

tus doctorok ees, hogy mykeppen wr iften nagy choda dolgot teeu 
az zyz mariawal Atya Iftennek zent ffyaat meheeben fogadwan es - 
zeplotelen zylween. azonkeppen ez ees eeggyk choda hogy az 
zyznek teyet enghede ew zent ffyanak teft zerent való eeleteere. 
Annak okáért vala mykoron az eedes zeep zylótteet emtette 25 

awagy yllette apolgatta. főróztőtte es polalgatta myndenzőr nagy 
ifteny eedeffeegót érzőt ew leelkeeben. nagy zerelmet ew zyvee- 
ben. nagy eedeffeegót ew erzeekenfeegeben, az eedes zyz maria 
es terdre efween ew előtte nagy few haytaffal ymatta ewtet 
Azt yegyzy maftan Az zent myfenek ydeyn az pap yambor 30 

hogy meneezer az zentffeeghőz nywl Anneezor feyet hayt 
ymadwaan mynd egheez kerezttyenfeegnek kepeeben: mynt 
akkoron az zyz maria ees teet. tellyes anya zent egyháznak 
kepeeben. Negyedzőr gondolhattyok meel mondhatatlan zeep 
magzatot zyle ez vylagra az zyz maria wrwnk lefuft EEth 35 

kerdeeft teeznek doctorok raytta hogy ha zeepfeegőfb volt ее 
wrwnk Iefus mynden teremtőt állatok kőzőt főidőn meennyen, 
reea felelnek doctorok. hogy az zent angyalok yollehet ew dra-

5*
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galatus termeezetők zerent myert az elffew ifteny teremtőt zyn 
ábráz megh nem feytetot zebbek lettenek leegyen mynt Criftus 
halandofagaban. Annak okáért mondaa ew róla zent danid pptha 
Ps vili meg kyffebőyteed ewtet eegykeweffee alaab az angya- 

5 loknaal. De maga az nagy meltofaagnak es ifteny malaztoffag- 
nak myatta zeb volt wrwnk Iefus meeg az halandofagban ees 
mynd angyalnaal mynd eegyeb teremtót allatoknaal, kyról wgy 
mond Origenes do. Soha ollyan zeep zyn, zemeel es termeezet 
nem yewt ez vylagra mynt wrwnk Iefus. Azont vallya zent 

»о Dauid Ps L hogy mynden embereknek fyaynaal zeeb zemeelyw 
volt az Criftus zent Bér do. meg wgy mond. Nem chak embe
reknek fyaynaal De meeg ezerzer való angyaloknaal ees, mel- 

4 5  tan kedeeg mert || Meeg az meennyey zent angyalok ees kee • 
wanfaggal neezteek neezyk ees Criftuf Iefufnak zent zyneet 

15 Erről wgy mond Scotus do. fuper ни О meel bodogtalanok leez- 
uek az nyawalyaf bynefek kyk eellyen zeep zynnek erwende- 
tef latafaat erekkee el veztyk. es az förtelmes pokolbely erde- 
góknek rwtffagus zynóket neezyk. ky myndden kennaal 
hálálnál rettenetefb . Vyzon ellen meel bodogok leeznek az 

íoayoytatuf zyw lelkew kerezttyenek kyk erekkewl erekkee 
neeznek, es neezwéen eelnek, elween erwllnek vygadnak az 
aldot wr Iefus Criftufnak dychófeeges zyneenek tykóreeben, 
kyból mennyen főidőn myndden teremtót állatokat latnak es 
у fmernek. О zerelmes atyamffyay ha kynek lelky -eedeffeeg 

25 keel eellyen dolgokról-elmeelkőggyeek, es kynnyen meg wtal- 
hattya ez vylaghy el mwlando zeepfeegőket, Wgy mond róla 
zent Agoftou doctor ees. О ayoytatus leelek, vala hol az aldot 
Criftuft Iefuft latot, latz nagy zeepfeegőt: ha az menyorzagban 
latod ott zeep, ha ez főidőn voltában zeep, Ha atya iftenben 

3o az zent ygheet zeep, ha ember annyaban teftőt es ygeet zeep, 
ha ew zyleyeenek meheeben zeep, Ha zyletween az Iazolban 
zeep, Ha ew zyz annyanak őleeben zeep, zeep mynden choda 
teeteleeben, zeep bezeedeeben zeep keen zenwedefeeben, zeep 
hallottakat tamaztwan zeep az magaff kereztffan zernyw halait 

35 zenwedween, zeep az koporffoban, zeep ífel tamadw7an zeep ew 
menyben ew zent attyanak yogyara ylween, howa ew zent ma- 
lazttyanak myatta mynket ees meltoztaffon vynny es ew zeep 
zent zyneenek dychőfeegeet latnwnk adny Amen,
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Mafod tanwfagwnk leezen arról doctoroknak vetekodeefők 
zerent My oka leen hogy az kegyelmes wr iften kynek myn- 
denek lehetfeegófők es myndden állatok hatalmaffaga alat van
nak: Az zent angyaly dragalatus termeezethóz nem mwtata 
meg az ew kedwef es zerelmetes voltaat hogy kőzonfeeges 
veetóknek es ez vylagnak meg valtffagaara nem valaztaa az 
meltob termeezetot hanem ez nyavalyaas | Bynes embery terme- 
zetot kyról zent paal apoftol nylwan való emlekozetot teezen 
az sydoknak yrtt leweleeben Ebre и mondwan Semykeppen az 
angyalokat nem valaztaa, De Abrahamnak magwaat valaztaa, 
ky nagy kegyes yrgalmaffagnak lattatyk lermy my hozyank 
kyrol wgy mond zent Gergel doctor es In moralibus, myert az 
angyalok kózót ees byn es veetók leeletteteek, mvnt ez vylagy 
halando neepek kőzot ffeel vehette volna az angyaly termeeze
tot ees, ha akarta volna.

Reea felelnek zent doctorok Bonaventura zent Tamas es 
teebbek fokán fuper in Snar~ mondwan hogy mywel az wr if- 
tennek keth ffele hatalma vagyon, eeggyk kywel mynddent tehet 
es yllyk tenny Mafod kywel ees mynddent tehet De nem yllyk 
tenny, kyre nemykeppen peldaat hozhatwnk zent paal monda- 
faat [f] értelemnek okáért Énnekem wgy mond myndent z^bad 
tennem de nem myndent yllyk, twdnya yllyk, eegyebeknek 
tantorodafokeert es gonoz példának el tawoztatafaert. No azért 
az wr iften ees abfoluta poteftate kywaltkeppen való hatalma- 
wal. kyeert myndenhatonak mondatyk hogy az angyaly termee- 
zetból váltotta volna meg mynd angyalt mynd embert. Ez eellyen 
hatalmawal meeg az karhoztakat ees Idwözoythetnee, De ew 
zent ygafíaganak ellene volna, Maf hatalma vagyon az wr iften- 
nek ky yrgalmaífal eleg vzt ordinaria, kynek myatta ynkaaban 
lattateek es ylleek tenny hogy embery nemzetőt valaztanaa az 
ífeel veeterre honnem angyalyt ymez három yeles okaerth, Elo- 
zer az bynnek veetkeert Mert az angyaly veetők meg bochat- 
hatatlan leen mert penitencia tartafra ewk alkolmafok fém vol
tának fern leeznek : de fém . lehetnek wgy mond Damafcenus 
doctor li ni Zent Dyenes meg wgy mond de celefti Ieraczya 
vala myt az erdeg tett eegzer. oly yghen meg eredődét benne 
hogy myndenkoron yonak twggya annak foha nem terhet 
penitencia tartafra, kyrol zent Marton pyfpeknek wgy felelth ||

; 5
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4 6  Vala ha meeg az nagy iften ezennel meg adnaa az nagy dyckó- 
feegót, meeg fém lehet hogy en arról penitenciat tartaneek. 
Meeltan azért fogaa előwee ez zeegheen bynes embery nemze
tót ky alkolmas az penitencia tartafra. Wgy mond nyhol zent 

5 Agofton doctor ky mynd ezeeben veegye: Emboree az byn tee- 
tel. erthween gyarlofagnak myatta, mert kywe -ees kelhet belőle 
penitenciawal. De erdóghee ky az bynben veegyg meg marad 
awagy nem akar ky kelny belőle, kyk foha bochanatot nem 
erdemnek, mynt luciper:

io Mafod oka zemeelnek yllendó volta ha az angyaly 
termeezetót Criftus ffel vótte volna, ew koztok arra való 
zemeelt nem talalt volna. Mert az zent angyalok eegyzerff 
mynd teremtettenek es eeggyk mafyknak ffya fém mondatyk 
fém lehet. Mynt az ifteny termeezetben embery termeezetben latta- 

i5 tyk lenny zaporodafnak okáért, kyról zent wgy mond Roma v. 
mykeppen az egy elífew embernek enghedetlenfeege myat fok by- 
nef emberek zórőzteteenek Azonkeppen ylleek lenny hog efmeg 
eegy Idwózóytónek myatta fok ygazak zóróztetneenek twdnya 
yllyk Criftuf Iefufnak: ky atyanak byzon ffya volna anyanal kyl. 

2o es embery termeezetben azon ffyw anyanak ees ffya volna eegy 
emanuel ky alkolmas volna zenvedny egy felól Alkolmas volna ffel 
ees ffel tamadny maf felól: ky myat angyaly romlaaf mynd 
embery efet tellyeffeeggel meg eppewlne

Harmad oka azon eredet zerent való efetlmek okáért. 
25 Mert az angyaly termeezet ennen magatwl efeek el fenky ke- 

feertety nem vala, Az ember kedeeg nem ennen magatwl, de 
az alnok erdegnek chalardfaga myat. Annak okéért ees Adam- 
nak byne yrgalmaffagot erdemle De nem lucipernek byne, Mert 
vala ky vakmerófeeggel es twdwan veetkózyk zent leelek ellen 

3b való byn ky mynndden bynneel nagyob mert foha annak iften 
meg nem boehattya [f] twdnya yllyk ha penitenciara nem teer. 
0  azért zerelmes atyamffyay nylwan erthettyók ez fólewl meg | 
Mondot okokbol ha az kegyelmes atya wr iftennek zent ffya 
zent ygheeye zent bólchefeege magot nem palantalt volna em- 

35 bery termeezetben. Zent Efayas proffeta mondafa zerent ollya- 
nok mynt az atkozot varafok Sodoma es 'Oomorra yllyk: vala 
azért hogy ez zeegeen gyarló embery nemet kywalt keppen meg 
latogatnaa es megh fegheellenee es ez nemes embery nemzet
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tellyeffeeggel el ne vezne De valnanak yok, ygazak, es zentók 
kőzzőle kyk az angyaly efethnek helyeet bel tőlteneek es az yo 
angyaloknak tarffolkodnanak orzagolwan kyt mynd azonkeppen 
meg zőrze ew aldot yrgalma, halaa leegyen ew zent feelffeeges 
ifteny yo voltának, 5

Harmad tanwfagwnk leezen arról mynemew zentffeeges 
zolgalattal zolgala az eedes zyz anya maria, az aldot wr 
ffyw zyletót Iefufnak ew zyleefeenek wtanna. Hogy my ees meg 
tanwlwan példa zerent twggywnk, ha teft zerent nem lehet 
awagy cliak leelek zerent zolgalny az my kegyelmes Idwőzoy-10 
tenknek Ayoytatus doctoroknak mondafokzerent, mykoron az 
eedes kegyes anya maria, iftennek zent ffyaat meheben fogadaa 
bodogb leen elmeeyeben fogadny hytnek myatta, honnem me
heben teft zerent, mert ez wtolfo foha nem lehetőt volna ha az 
elffew nem történt volna, kyból nagy byzodalmas bodogfaagia 
ygyeertetyk es adatyk mynekewnk ees ez eellyen malaztbol, merth 
ezenképpen myndden tyzta es zeplőtelen lelkew ember fogathattya 
Criftuft lelky foganattal kyről nylwan zolnak zent Bér. zent Agofton. 
hogy eremeft lakozyk es nywgozyk Criftus Iefus az tyzta leelkew 
embernek elmeyeeben mynt az zeep vyragokkal megh hymtőt 20 

agyon, Mafod tellyes vala az zyz maria ifteny tyzes zerettel my
koron zylee az iftennek zent ffyaat Azonkeppen vala ky ifteny 
zeretetben lakozyk byzonnyal twggya hogy iften lakozyk ew benne, 
harmadzor meg kőtőzee zorongataa bel polalwan kyn magya- 
raztatyk az atyaffyw zent zeretetnek egy mafhoz való kőtele-25 

zety kyről wgymond zent liwgo pyfpek О zent zeretetnek ty
zes erőff kőtele || Kywel az hatalmas iften az erőff kereztffa- 4 7  

hoz kőtőztetheteek, es ember azonnal ha azon zeretettel meg 
kőtőztetyk myndden lelky zeplőyeet el moffa. Neegyedzőr az 
zyz anya maria Criftuft zyzeffeeges teyeewel eeltetee, kynek30 

termeezetzerent feyeerfeege es eedeffeege vagyon, kyn magya- 
raztatyk ayoytatus embernek leelkeeben Az wr iftenhez való 
yo ygyekőzetőt es gheeryedetes kegyeffeegőt Ez eellyen lelky 
yozaggal eeltetyk Criftuf az zegeenyeknek leelkeben Math xxv. 
Efuriui et dediftis mihi manducare, Et quod vni exminimis35 

in eis feciftis, mihi feciftis, mynd ezenképpen zerezerent meg gon
dol wan vala myt az eedes iften zylő zyz maria tőt es zolgalt 
atya wr iften zent ffyanak teft zerent Azokat kerezttyen em-
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bér meg tehety lelek zerent, mykoron zent zereretettel zywel 
hordozya 0  azért zerelmes atyamffyay mennyewnk el lelek 
zerent az kegyes zent iften ffyanak yazola agya eleeben, cs 
ymadwan az eedes zylőttet ew zent annj^awal mongyok tyztol- 

5 ween. О kegyeffeeges meennyey kyralne azzon. О ifteny ma- 
laztnak es yrgalmaffagnak zent annya О my Idweffeegewnknek 
eeggyetlen eegy remeenfeege, te hozyaad keyaytwnk te hozyad 
fohazkodwnk. es gyarló halandofagnak wólgeebol, Emlekozyeel 
meg az nagy nemes kegyeffeegröl. ky wel az te eedes zent ffyad ez 

10 vylagra akara my eerettewnk zyletny zenwedny es meg halny 
Es engheggyed mynekewnk te zent anyay kegyeffeegodbol az 
te zentffeeges zylottedet wr Iefuft Criftuft lathatnwnk tarthat- 
nwnk byrhatnwnk ez vylagon eelween ew zent malazttyanak 
myatta es holtwnk wtan az erek dychófeegnek myatta Amen.

i 5 K a r a c h o n  h a y n a l  m y f e n e k  P r o f f e c y a y a  E p i f t o -  
l a y a .  E w a n g e H o w a

Ez may zent Myfenek Proffeciayaat yrtta meg zent Efayas 
pptha kenyweenek hathwan eeggyed rezeeben, kyben az zent 
proffeta nylwan kywe yelenty, mynt az eedes iften ffyanak 

20 mynd zent leelek wr iftennek zemeelyeet Atya wr iftennek ees 
kywe yelenty az ygheeben wrnak, mert mynd az dychófeeges 
zent haromfaag yelennen volt mykoron az eedes Iefus ez vy
lagra yewt a’my Idweffeegewnkeert, kyrol ennen maga ees 
byzonfagot teezen. Io. xh mondwan. Es nem vagyok en magam. 

25 de en atyammal ky enghem bochat[t]ot, kyt zent leo papa nyl
wan meg magyarazwan wgy mond, Nem chak az ffyw de mynd 
az tellyes zent haromfag chelekódot ez vylagnak meg valtffa- 
gaban, yme azért mykeppen yew az oh tórween az wy tór- 
\veennyel egybe Ez azért ez maftany proffecianak botw zerent 

30 való magyarffaga

P r o f f e c y a .
TERnak zent lelke en rayttam myeert hog meg zentolt 

legyen engemet zylygoknek hyrdeteefokre bochatot enghemet,
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hogy az töredelmes zywöyewket meg orwoflanaam es foglyok
nak zabadfagot predicallaneek es bel rekeztőtteknek ky bocha- 
taft hogy hyrdetneek iftentewl adatot kellemetes ezteudöt .es 
a’my iftenewnknek bozzw allo napyaat az az yteeletyt hogy 
fyonnak fyroynak zörözneek vygaztalaft, es adneek ewnekyk 5 

Coronaat az hamwban yleefökert ewronmek olayaat, ohaytafok-' 
eert dycheeretnek palafttyaat zomorw lelkókeert es hywattatnak 
ew benne ygaffagnak eröffy: wrnak palantalafa iftennek dychő- 
feegeere: es hywa||ttattok mynd iftennek papynak es mongyaak 4 8  

tynektök mert iftennek zolgay vattok, ezt mongya az mynden- n> 
ható wr iftennek.

Ez may zent Mifenek Epiftolayaat yrtta meg zent paal 
Tituf pyfpeknek yrth leweleenek harmad rezeeben, meel epif- 
tolanak [mjelette ynthween ez ew zerelmes tanoytbwanyaat hogy 
mywel predicallanaa az wy kerezttyeneknek, mykeppen myndden is 
rendbely feyedelmeknek engodelmefök volnának es myndden 
yo mywelkódettre keezök volnának : my okáért keellene kedeeg 
azt tennyök, ez may zent Epiftolaban ky yelenty mondwan.

E p i f t o l a
7 2N zeretóm twggyad mert meg yelent a'my Idwozo.ytew 20 

iftenewnknek kegyelmeffeege es emberffeege Nem az oly ygaf
fagnak mywelködetyböl kyket my tettewnk. De az ew zent 
yrgalmaffaganak myatta Idwözoytöt mynket az kereztkfeegnek 
wy zyletefeenek es zent leelek meg wyoytafanak myatta kyt 
öntőt my reánk bewfeeggel my Idwőzöytew wrwnk Iefus Crif- 25 

tufnak myatta. hogy megh ygazwltatwan ew zent malazttyanak 
myatta ereköfök lenneenk az erek eeletnek remeenfeegbe zerent: 
My wrwnk wr Iefufban Criftufban.

Sequitur Ewangelium fecunde Miffe In aurora cum expofi- 
cione so

Megh hallook Criftuf Iefufban zerelmes atyamffyay mynd 
ooh törweenböl mynd wy törweenböl az zent Irafnak magyara- 
zattyaat kyk yollehet eeleget volnának my hytewnknek eröffe- 
geere es remeenfe|gewnknek taplalafaara: De ez zent Innepnek 
meltofagara es my lelkewnknek vygaztalafara; kereffewnk mel- 35 

lee lelky tanwfagokat ees. hogy lathwan halwan az my eedes 
Idwőzeytenknek zent zyleteefeenek meltofagaat. yobban zywnk-
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ben tewyyeek az ew zent emlekózety Annak okáért barom 
rend bely tanwfagwnk leezen ez may zentffeeges ewromnek mél
tó fagarol

Elffew tamvfagwnk leezen arról my oka leen hogy az 
5 nagy hatalmas teremtő wr iften, es iftennek veeghetetlen ból- 

ccbereege ez vylaghy balando teftyglen es kyfded germekfeeg- 
nek zemeelyeyglen magaat meg alaznaa, ha meg gondollyok ze- 
rclmes atyamffyay az nagy ifteny meltofagot nem kyfded dolog 
ez. kyről wgy mond zent Bér. do. fuper illa verba ewangely Io 

io ni Sic deus dilexit mvndum :c О ameelkodo es cbodalatuf zent- 
ffeeg Az nagy feelffeeges луг iften ez may napon myndenneel 
alaab zalla, mykoron kyfded germokkee leen Es meg femyfőyt- 
tee ennen magaat zolganak zemeelyeeben otózween zent pal 
mondafa zerent ad Phy. n. Dactoroknak azért felelettyók zerent 

is elezer teлvee azt az nagy erdemes alazatoffagnak yozagaert 
Errol zohvan zent Agofton doctor vini de tri, >vgy mondWrwnk 
Iefus Criftus ez halando tefíót vewee fifel alkolmas alazatoffa- 
gwnknak peldazattyara hogy ember ky l^veelfeegnek myatta 
el efeek paradychomban Criftufnak alazatoffagaat kowethween 

2otamadna ffel az erek Idveffeegre, Mert wgy mond Damafcenus 
doctor: ez vylaghy gyarló ember az nagy dwzmadot keweel- 
feegnek három rendbely kóteleeben kewerodot vala bel, twdnya 
yllyk Iften ellen Iftenyg. es iftennek fölötte, elezer nem enghed- 
ллееп iftennek parancholattyanak. Mafodzor mert iftennek bol- 

25 cchefeegeet келуапаа, Harmad mert az елу akarattyaat iftennek 
akarattyanak felette vetee, Yyzon ellen wr Iefus Criftus el ye- 

4 9  луееп a’my Idлyeffeegeлvnket meg kerefny. három rend || Bely 
zent alazatoffagra bochataa ennen magaat, Elezer Nem emberek 
ellen De ynkaab emberekért: Mafodzor emberfeegnek ffel vetee- 

3oyglen, harmadzor embereknek alatta, zent Dauid proffetanak 
mondafa zerent Ps. xxi En kedeeg feerőg vagyok es nem em
ber: О nagy meelfeeges alazatoffagot mykoron az aldot iften 
mynddennel ffeellyeb való volna az angyaly termeezetnel alaab 
zalla dd Ps. vin minuifti eum ab angelis Annak alatta az em- 

3öbery termeezet vagyon De yme azt ees alaab haladaa zent pal 
. ad phy. и. Qui cum in forma dei effet ic Annak alatta keen 

vagyon ubi fupra idem obediens ufque ad mortem crucis Annak 
alatta byn \Tagyon, ennek twlaydonfagaat ffel nem vewee myert iften
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bynt nem tehet, mert az byn teetel erdegky termeezet, ky Iften- 
ben nynchen, kyról wgy mond zent Agofton О embery allat 
tekéének meg myt zenvedót te eretted az Criftus Iefus yfmerd 
meg az nagy alazatuffagnak twdomanyaat О mynemew keweel- 
feeg vygazttathatyk meg. ka az iften ffyanak alazatoffagawal 
bel nem kótóztetendvk, kyert nagy kalaa adaffal tartozwnk ew 
zent yrgalmanak zerelmes atvamffyay Mafod oka myert eellyen 
alazatoffagnak wtan es zemeelyeben yewe, leen mynekewnk 
batorfagnak es kegyeffeegnek formaya, Errol mondaa xps zent 
danid proffetanak zaya atal Ps. xxi Vadam et annunciabo fratri
bus meis nomen tuum. En zent atyam el meegyek es meg yelen- 
tom az en atyamífyaynak az te newedet, twdnya yllyk az hyw 
kerezttyeneknek. Ha kedeeg wr iftennek zent ffya ew nagy 
kyralv hatalmas felffeege zerent yewt volna ez vylagra: ez em
bery gyarlófaag mykeppen ífeerkózhetót volna eleyben Ha nagy 
vgaffaga zerent ky menekódketót volna megh b}Tne zerent való 
keen zenwedeeftwl Ha kedeeg az nagy ineennyey wdwara 
zerent zallot volna le kozyauk | Ky nem zeegyenlot volna скак 
hozyaa ees menny: Laffatok azért az ew nagy kozyauk való 
kegyelmes zylygfegkeet yme wgy zyleteek hogy az nag ala
zatuffagnak myatta el enyeztee az ew kyralv hatalmaffagaat, 
Igaffagaat eeggyegyew germekfeegnek zemeelye alaanyomaa. ky 
fenkyt nem twd megh ferteny sem bozzwt allany: Az meennyey 
zent wdwart az zamarnak es ökörnek valtaa el, hogy ne feel- 
ne ne rettegne. Es zegenlene mykoron mykoron akarnaa eley
ben feerkózny, О nagy ifteny bólcchefeeg. es kegyes yrgalmaf- 
fag, Harmad oka myert ellyen kyfded germeknek zemehreeben 
yewe, mondatvk kamarfagus engheztelees, mert yme lattyok 
hogy az apró germokok ka meg veretnek aw’agy meg fertet- 
nek : kyfded ayandekkal meg enghezteltketetnek Azonkeppen 
wrwnk Iefus Criftus ees, mert akar meel nagy bynef leegyen 
ees chak hozyaa teryen el kagywan gonoffagaat hamar megh 
enghed zent Efayaf proffeta mondafa zerent [f] Teery hozyam 
es en hozyam fogadlak teegőd, iften zool az bynef embernek, 
kyról eellyen példát talalwnk. Vala egy bodogtalan azzonyallat 
ky ew ydeyeet gonoffagban fogylalta vala el, mykoron magá
ban tért volna lataa haat ketffeegnek kapwyan vagyon, mert 
iftennek ygaz yteeletyt gondolwan méltónak yteely vala magaat
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pokolnak keennyara. Ha mykoron terőyty vala gondolattyaat 
az meennyey paradychomnak dychöfegeere, oda méltatlannak 
twggya vala ew fok byneynek myatta, Ha kedeeg Criftuf lefuf- 
nak zent keennyaat halalaat lattya vala nagy halalatlanfagaat. 

5 Mykoron ymaran közel volna hogy ketfeegnek hababan el me- 
rwlne, Ezeeben ywta Criftufnak kyfded germekfeege mert az 
apro germőkők hamar megh engednek. Ottan le efween keeree 
wr Iefuft ew germekíegeert yrgalmazny Es azonnal erdemle 

5 0  menyből zozatot ]| Hallany mondwan Byzyal mert meg bockattat- 
io nak az te byneyd, yme zerelmes atyamffyay mynd lelky tanw- 

fagbol mynd példából mert yfmertetyk mert haznus es Idwőffeeges 
volt wrwnk Iefufnak kyfded germeky zemeelben ez vylagra 
Iewny, kyert balaa adafokkal tartozwnk ew zent yrgalmanak 

Mafod tanwfagwiik leezen arról Mykeppen es mynemew 
is Időben zyleteek ez vylagra my eedes wrwnk Iefns Criftus 

atya iftennek es az zeplötelen zyz anya marianak zent ffya ez 
may napon. Az elffew fermoban meg vagyon, meel eztendőben 
zyletót, azért azt el kagywan, Mykoron azért Octauianuf chazaar 
byrnaa mynd ez vylagot es nagy bekefeeg volna zent dauid 

2oproffetanak mondafa zerent Ps l x x i  Orietur in diebus eius iuf- 
ticia et babundancia pacis. Tamad wgy mond ewneky az az Crif
tufnak zyletefeenek ydeyben ygaffaag es bekefeegnek bewfee- 
ghe. Az ydőben az nagy hatalmas chazaar zamaat akaraa twdny 
menee varaffokkal byrna es feyenkeed menee emberrel ez vy- 

2slagon es - parancholat alat meg bagyaa hogy ky mynd varafaban 
menne es neweet flfel yratnaa. es eegy pénzéi vallaft tenne hogy 
mywel chazartwl tartana Azon ydőben keezőrőyteteek Iofetf 
es ffel menny Az zyz mariawal Galileabol Nazarethnek varafa- 
bol Betleemben. Dauidnak varafaban. myert hogy ott vala 

30 attyanak őrőkfeege es nemzetfeege, Azt kedeeg yol ees twggya 
vala az zyz maria az proffetaknak mondafok zerent hogy Betleem 
ben kellene zyletny Iefufnak es hogy az ydő bel tőit volna es 
azokat mynd meg mondotta vala Iofeph wranak ky anneera 
Iraft nem twd vala. Vynek azért velők eegy zamart zolgalattra. 

35 Mynt kedeeg Lwdwlfifus mongya beet magyary meel főidet keel 
vala mennyők íerwfalemygb kynek deel felől az heegy teke- 
rewletben vagyon el meel főidőn Bethleem. Vynek eegy ökröt 
ees velők mynt lyra mongya hogy el adnaak es zykfeegöket
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zorőzneek az arawal az adót ees meg fyzetneek, merth | Ez 
vylaghy yozagok zerent zeegenek valanak de leelek zerent 
kazdagok, mynt kykkel iften lakozneek. Gondollyatok meg eett 
zerelmes atyamffyay mert meenynek földnek kyralne azzonya 
nagy zeegenfeegnek ydeyn fogatta meheben. es zylte ez vylagra 5 

az ew zent iften fifyaat, Gondollyatok meg mykeppen az kyfded. 
varaiban bel ywtwan eftwe felee ymaran fohol zallaft fém ta- 
lalanak mert kyk eleeb ywtottanak vala, ymaran el foglaltaak 
vala. Teetowa yarwan azért az varaf wezayan nem leen hol 
feyóket meg nywgoytanaak: Iofeph veen ember leween, Azzo- м 
nywnk genghe zyz es terhelT. О ky aldot chaladus ember volt 
volna, ha ky ewket akkoron hazahan fogatta volna. Nem leen 
azért myt tennyők hanem tereenek ez rozzaíf heeyazatw zeen- 
ben. О zerelmes atyamffyay, ha kerdeneem mynt ott nywgottak 
es mynt vachoraltak tyzta leelkom zerent nem merők reea fe- is 
lelnóm. Mert hyhetom hogy femy nem volt yntók zerent mynt 
maftan mynekewnk vagyon Mykoron azért eehen zomeehon le 
telepóttenek volna az eedes zyz maria Nap kelet felöl. Iofeph 
kedeeg nap nywgottra tawoldaad helyet valaztanak magoknak, 
myert zent yelenetnek myatta iftennek akarattyaat twggyaak 20 
vala, ymachagra adaak magokat. Oh aldot Criftuf Iefufban zerel
mes atyamffyay: veegyeetök eett ayoytatus zywetekben mykep
pen az eedes iften zylew zyz leean kegyes es zeplótelen anya 
maria kylemb kylemb yndwlattyaat erzy vala zent meheeben 
az ifteny magzatnak, kybol femy neheffeegőt femy faydalmat25 
nem erezween De nagy ifteny eedeflfeeg zalla vala meg zyweet 
lelkeet: zeep yllat ew erzeekőnfeegeet, Azonkezben az zent 
napnak horaya: az az eeffely kor el kozelgetween, terdeere 
efeek Syonnak zent zyz leanya, le vonyaa feedeleet feyeerol 
meg ereztee zent zyzeffeeges hayaat ffel emelee eedes kezeyt3o 
kegyes zemeyt zyweet es lelkeet mennyeknek orzagara jj Es 51  

yme azonnal ky ótleteek ew zent orczara az nagy ifteny fee- 
neffeeg, kynek myatta ott az hef meg vylagofodeek zent Iofeph 
yollehet ffel wchwdeek de maga helyéből ky nem tawozeek: 
Az zyz maria kedeeg ffel ragattateek lelke zerent az zent ha- 35  

romfagnak latafara es ott myndden tytkokat latwan, mykeppen 
Atya wr iftentwl erek zyleteeffel zyletik az flfyw wr iften, 
zent leelek mykeppen zarmazyk atyatwl es fifywtwl, es bel teleek
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az nagy eedeíl Ifteny latafbol mynden meennyey yozaggal, у me 
kedeeg azon zem pyllantafban nagy ifíeny feneffeeggel az eedes 
Iefus ky yewe zyletween ew zyz anyanak zeplótelen meheeból 
kynek feneffeegeetwl mynd az egheez eey vylagoffagra fordwla 

emynt ha nappal volna. Daykay kedeeg yollehet ott akkoron 
nem volnának, De az mennyey zent angyalok valanak dayka 
helyőt. Az zyz marianak lelke ees az ifteny latafbol megh bo- 
chattateek es lataa haat elette vagyon az eedes kewanatus zy- 
lette, Azonnal reea fordwla es nagy eedes zywel leekkel 

íoymadaa es kőzóne ewneky mondwan Aldot vagy ky yewttel 
wrnak neweeben. О en [zerelme] tyztőlendó wram iftenem. es en 
eedes kewanatus zent ffyam Aldot vagy ky yewttel mynden neepek- 
nek kewTanfaga es reeghy zent atyaynknak patriarchaknak proffe- 
taknak kyralyoknak es myndden ygazaknak ayoytatus varafok, 

ísymadlak azért teegódet en zentífeeges teremtem es meg váltó 
iftenem. Es halaat adok teeneked raytta hogy eellyen zeegheen 
zolgalo leányodat nem wtaltad zylewl valaztany. Annak vtanna 
ífel veween őleeben es nagy eedes zeretettel bewfeeges kény 
hwllataffal apolgattya vala myndden tagocchkayt kónyórgetween 

2o eedes anyay bezeeddel hogy ne fyrna az zeep Aranyas ffyw 
Myert kedeeg hydeg ydó vala takargattya vala ewtet a’my 
kewef rwhachkaya vala Es le tewee az yozolban az azyw 
zeenara az barmok eleyben hogy lehelleefókkel meg melegóy- 
teneek Az nyawalyaf barmok kedeeg megh j Ifmerween az ew 

25 teremteyoket zent Efayas proífetanak mondafa zerent Cognouit bős 
prefepe domini fui Izrael vero me non cognouit. es tyztoffeegot 
teween ew teremtó wroknak zolgalnak wala ewneky Azonkozben 
Iofeph ees meg erthween hogy zyletót volna az aldot magzat 
oda yewe; es nagy lelky ayoytatoffaggal yraadaa ewtet zolgal- 

3owan ewneky mynd ew zent zyleyeewel kyt my ees zerelmes 
atyamffyay ymadwan aggywnk halaat raytta ew zent yrgalmaf- 
faganak.

Harmad tanwfagwnk leezen arról mynemew nagy halaa 
adaffal tartozwnk wr iftennek es mynd az zent haromfagnak: 

35 cnuy mondhatatlan ifteny hozyank való yo voltáról: kegyeffe- 
geeról zent zeretetyról. es ky yelenthetetlen malaztus ayandeky- 
rol, kyt foha zem nem latot ffyl nem hallót sem halando em
bernek elmeeye nem gondolhatot kezdettewl foghwa. Mert wgy
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mond az zent ewangeliom Luc п. azon ydőben valanak pazto- 
rok ott azon tartomanban, vygyazwan ew barom nyayoknak 
fölötte kyknek [пеку] meg yeleneek hyhettyek hogy zent Gabriel 
archangyal nagy feeneffeeggel mondwan. Ne akaryatok feelny, 
yme hyrdetók tynektók nagy "erewmet, ky leezen myndden nee- 5 
peknek mert zyletót ez may napon tynektók Idwőzőytew wr 
Criftus dauidnak yarafaban. es ez annak yegye, el menwen: meg 
talallyatok az kyfded zylóttet az lazolban: Hogy ezt meg mon
dotta volna azonnal nagy fok meennyey fereg angyalok termec- 
nek az egben. dycheerwen es mondwan. Gloria inexcelfis deoio 
Et interra pax hominibus bone voluntatis Dychófeegh magaffagban 
az az menyben wr iftennek, es bekefeeg főidőn yo akaró embe
reknek. Azt meg mondwan ffel meneenek menorzagban az zent 
angyalok oda ees dycheeretőt hyrdetween Az lambor paztorok 
kedeeg Bethleemben meneenek es azonkeppen meg az zyz ma-15 
riat Iofephót es kyfded zyletőt Criftuf keralt az yazolban ||
Es nagy tyztőffeeggel le efween előtte ymadaak es dychereek 52 
wr [wr] iftent hogy annee yoot adót volna ewnekyk lathny hallany, 
yme azért zerelmes atyamffyay eegy yeles oka kyert halakat 
keel adnwnk wr iftennek mert ew zent zyleteefenek zentfeegeet 20 
az paztoroknak zemeelyekben mynekewnk meg yelentee hytewnk- 
ket meg batoroytaa, Mafod okáért keel eedes halakat adnwnk, 
hogy az ew nagy yrgalmaffaganak myatta nagy zamtalan ha
lando es vezedelmes lelky tefty neheffeegőkből ky zabadoyta 
lelek zerent mert ifteny ygaffaag zerent mynt ember halaluf byn- 25  

ben efyk ottan el kellene erekkee vezny karhozny ha Criftus 
emberree nem lett volna Teft zerent kedeeg, mert nem volna 
oly nyawala ky reánk nem efneek bynnek terheff voltáért ha 
az Criftus ez my tefty termeezetewnkket ffel nem vette volna 
kykeert nagy halaakat keel adnwnk wr iftennek, Harmad okért so 
keel eedes halaakat adnwnk mert mynden teremtőt állatoknak 
felette nagyob byzodalmat es batorffagot enghedőt ew zent 
yrgalmanak zyne eleyben yarwlnwnk, es zabadfaggal zolhat- 
nwnk awagy kenyereghetnwnk myndden nyawalyankban, Mert 
az zent angyalok nem meryk wr iftent attyoknak hynyok, De 35  

wroknak: Az erdegők Nem meryk iftent attyoknak neweznyők,
De hatalmas byronak kytewl femy yrgalmat nem byznak varny 
de yteeletot es keent. Embery allat kedeeg nag byzwan hywya
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vallya es newezy wr iftent mynd attyanak mynd attyaffyanak 
ez may eedes zent zyleteefnek méltó malaztuf voltáért, Mert 
az eedes Iefus Criftus wrwnk ees nem wtala hynya emberekek 
attyaifyaynak Ioxx. es zerelmes baratynak loh. xv. Nynehen azért 

5 helye fern feeleime az vezedelmes ketfeegnek mykoron atyankffya 
leegyen ky ez vylagot meg yteely. Wgy mond róla zent Ber. do. 
Aloytom bogy nem wtalhat meg ymaran enghemet az Criftus Iefus 
mert en tetemeymbol való tetem es en tettemből való teft, kyert 
ees nagy eedes halaa adaffal tartozwnk ew zent yrgalmanak. Nee- 

jo gyed okáért keel halaat adnwnk wr iftennek, mert az meen- 
nyey dychőfeeghnek bodog zent orzaga kyt el veztettewnk vala 
bvnnek myatta. Criftus Iefus ew zent zyletefeenek es zenwede- 
feenek myatta efmeg wyonnan meg nytaa es meg ygeeree | Hogy 
mykeppen Criftus Iefufban meg bodogwltatot az my termeeze- 

i5 twnk lelek zerent teft zerent Azonkeppen ember ees meg 
dycboylteffeek mennyeknek orzagaban mynd lelek zerent teft 
zerent. О azért zerelmes atyamffyay myert naggyal tebbet adot 
mynekewnk az wr iften honnem niynt twttok volna keerny ke- 
wanny, mynd ez vylagon az ew zent ífyaban. mynd mennyen 

20 ew zent zyne latafaban. Azertb ne zennyewnk eedes zywel 
leiekkel halaakat adny. es zenetlen valo dycbeeretoket mondany 
ew zent feelffeeges yrgalmaffaganak kyben keeryok bogy tar- 
cchon meg mynd eeletewnkben mynd halalwnknak ydeyn es 
wtanna erekkewl erekkee Amen.

25 К a r a c b о n N a g y  m у f e n e к P г о f f e с у a i a. É p i f t о 1 a у a.
E w a n g e Z i o r n a

Ez may zent Myfenek proffecyaiaat yrtta meg zent Efayas 
proffeta kenyweenek ewtwen kettőd rezeeben. meel ygheeknek 
elette emlekozyk wr iftennek kepeeben bozzonkodwan az ke- 

3ogyetlenekre mykeppen baborgattyaak az ew valaztot nepeyt ez 
vylagon. es mykeppen Naponkecd az vak merő bynefektewl karom- 
lattatyk es zydalmaztatyk az ew zent newe, kyben maftan ees 
tellyefeeggel el merwlt ez gyarló vylaagb. Annak wtanna ko- 
wetkőzyk ez maftany proffecya
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P r o p h e c y  a
AZth  mongya az wr iften: Annak okáért meg twggya 

az en neepem az en newemet az yewendő napon: merth yme 
ky eleeb zolok vala, yelen vagyok, Oh meel zeep az hegyekón 
hyrdetóknek es bekeffeeg predicalloknak ew labok, mondwans 
Syon, orzagol az te wrad iftened || Ez fcy neezőtőknek zawa, 5 3  

fifel emelteek ew zawokat eegyetemben dycheernek mert zemről 
zemre latnak raykoron wr iften meg terőytendy lyonth Ewrwl- 
lyetők es dycheeryeetők eegyetemben Ierwfalemnek pwztaya 
mert meg vygaztalta wr iften az ew nepeet, meg váltotta Ierw- ю 
falemőt, Meg zerzette wr iften az ew zent yoghyaat myndden 
nemzetüknek zemők élőt, es meg lattyaak myndden főidnek 
hatary my wrwnk wr iftennek Idwőzőytoyeet.

Ez may zent Myfenek Epiftolayaat yrtta meg bodogffagus 
zent paal Apoftol Az Sydo neepnek yrtt leweleenek elffewis 
reezeben, kyben kywe yelenty ez wy tőrweennek nagy melto- 
fagaat az ooh tőrwennek főlőtte Mert az ooh tőrwent wr iften 
adaa kywe, az zent angyalok atal az ew valaztot nepeenek. Ez 
wy tőrweent kedeeg adaa kywe es zerzee ennen maga enneu 
zemelye zerent: myndden nemew hozyaa tartózó zentffegeewel 20 

es aldozattyawal. Annak azért byzonfagara es ygaffagus valla- 
faara yraa ez may zent epiftolaat mondwan

E p i f 1 0 1 a.
ATyamífyay Sokképpen es fok móddal reegtewl fogwa zol- 

wan wr iften az veeneknek proffetak atal Ez maftany ydőknek 25 

kedeeg wtolfo rezeeben zolt mynekewnk ennen ffya atal kyt 
zerzőt erekőffee, myndenekben ky myat teremtőtte ez vylagokat 
ees, ky mykoron ew volna az dychőffeegnek feene es ew allat 
tyanak abraza es vyfelween myndeneket ew ygheeyenek erey- 
wel: es byneknek tyztwlajttyaat zerezween yl az ifteny felffeeg- so 
nek yoghyara mennyekben Annewal angyaloknaal meltob leween: 
meneewel kylembfegkeppen ew naloknal newezetőt eerdemle. 
Mert kynek mondotta iften vala mykoron az angyalok kőzzől. 
En ffyam vagy te, en ma zylíelek teegődet, Mafod helyen en 
leezen ewneky attya vyzett. es ew ennekem ffyam vyzett, Es 35  

mykoron bel akaraa ewtet hozny ez főidnek vylagaban, wgy 
monda, es ymaggyaak ewtet mynd iftennek angyaly. Az angya
lokról kedeeg wgy monda, ky az ew angyalyt teezy lelkőkkee

NYBLVEMI. ÉKTÁR. IV. 6
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es ew zolgayt mynt tyzes langh: Az ffywrol kedeeg wgy monda. 
Az te byrodalmat iften erekkewl erekkee ygaffagnak vezzoye, 
az te orzagodoak hatalma: Okaat vety mert ygaffagot zeretteel: 
es alnokfagot gylőlteel, annak okáért meg zentolt teegőd te ifte- 

5 ned iftened vygafagnak olallyawal te tarífaffagydnak fölötte. Es 
te wram teremteed kezdetben ez főidet: es te kezeydnek mw- 
kay az mennyek ees: Ewk ydő bel telween el veznek. te kedeeg 
megmaracz. Es myndenek mynt az őtőzet el fenywednek, Es 
mynt az fődőzetőt el változtatod ewket zynekben es el valtoz- 

íonak Te kedeglen wgyan azon leez mynt eleeb este eztendeyd 
foha el nem fogyatkoznak.

Sequitur Ewang Inprincipio cum expoficionibus Kegyelmes 
wrwnk Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay, yme meg hal- 

. look az zent Irafnak ídweffeeges ertelmeet, es malaztus ma
is gyarazattyaat laffwnk vala my lelky tanwfagot ees ez may 

nagy meltoffagus napnak tyztőffeegeről. hogy ne mwllyeek el 
myndeneftwl fogwa eedes dycheeretneel kyl jj 

5 4  Elffew tanwfagot laffwnk az zent ewangeliombol az zent- 
űeeges ygheenek ertelmeeről Verbum caro factum eft et liabitauit 

го in nobis: yglie teftee leen es lakozeek my bennewnk lo i. zent 
doctoroknak magyarazattyok zerent ez eennehaii zent ygheekben 
nagy meelfeeges ifteny bőlccheffeeg vagyon nagy bewfeeges nialazt 
es nagy tyztőletes yozaagh, Az clfföről wgy mond zent Beda 
doctor. Bodogffagus zent Ianus ewangelifta oly nagy ygheet 

25 zalazta ky zayabol; kyneel nagyobbat foha fenky nem zolt vala 
Ha kedeeg my keweffee annaal nagyobat zolt volna, hyzőm 
hogy mynd ez vylaag feni foghatta volna meg, Az mafodyk mel- 
tofagarol wgy mond zent Agofton doctor: Ez vylaghy z'erzot 
állatok kőzőt annal nagyob malazt foha nem tamadot mynt 

3o hogy eegy zemeelben iften emberrel eeggyee löt bynek myatta 
az hatalmas kyralyoknak kyrallya wraknak w ra: my atyankffya 
meltoztatot lenny: megh ozthwan my velewnk ew zent attyanak 
erekkee meg maradandó erekfeegeet. Az harmadyk meltofagarol 
az az mynemew tyztőletes leegyen tanobyzonfaag anyazent 

35 egyhaaz róla kynek zokafa hogy ínykoron az zent myfeben 
hallatyk olwafny ottan mynden feyet terdet haychon awagy'le 
efween az földhöz bekeellyek alazatuf tyztőffeeghnek es halaa 
adafnak okáért, О meely nagy lelky edeffeeg vagyon ez zent
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ygkeenek moudafaban hallafaban: Verbum caro, iften ember, 
annal ees nagyob leen mykoron leen chodakeppen. De meeg 
annaal ees nagyob malazt adateek mykoron erdemle lakozny my 
bennewnk, es my érdemlők byrnya mynt atyankffyaat О zerelmes 
atyamífyay ha ky ezeeben vehety ez eeilyen eeggyefeegnek5 

es atyaffywfagnak meltofagus malaztoffagaat, Nem yghen hyzőm 
hogy vegheere meheffen az nagy lelky eedeffeegnek, De maga 
ketífeeghnel kyl wgy vagyon zent Mathe yrtta meg az zent 
ewangeliomban cap. xn. || Quicunque fecerit voluntatem patris mei 
qui eft in celis. Ipfe meus pater et mater et frater eft Vala кую 
tehendy en atyamnak akarattyaat ky mennyekben vagyon, Ew 
ennekem atyam anyam es atyamffya Criftus Iefus mongya 
zerelmes atyamífyay

Mafod tanwfagot laffwnk azon zent ygheeknek tyztóletes 
meltofagokrol Verbum caro factum eft et habitauit in nobis hallyok15 

okaat zerelmes atyamífyay doctoroknak mondafokbol, my okaert 
tewee az nagy ifteny feelffeeges meltofaag hogy enny kegyel
mes alazatoffagban ereztenee ennen magaat az my gyarló 
halando termeezetwnket ífel veween: Reéa felelween zent 
doctorok eeilyen három rend bely Byzon Bezeeddel. Elezer: Mert 20 

nem leen az ifteny tyztoffeegnek kyffebfegeere ez ew zent 
zyleteefeenek alazatoffaga. De ynkab dycheeretyre mynd men
nyen mynd főidőn, Mert zent Bér. doctornak mondafa zerent, 
Myg vala ky nagyob tyztoffeegben vagyon. Annewal dycheere- 
tefb ewbenne az zent alazatoffagnak yozaga, Mert ha mykoron 25 
az zegheen nemből való magaat meg alazza femynek lattatyk: 
Ha kedeeg vala ky tyztoletes magaat meg alazya, tyztőletnek 
tyztőffeegeenek mondatyk Ect in. Azonrol emlekozyk zent 
Dauid proffeta ees Ps clviii. Excelfus eft dominus fed humilia 
refpicit incelo et interra Magaffagus az wr iften de az alaza-зо 
tofokat neezy mynd mennyen mynd főidőn. Ha ky kerdenee. 
kychoda volna az oly bodog leelek, ky mynd mennyen mynd 
főidőn alazatus volna es wr iftennek zent zemey zenetlen raytta 
volnának. Ha erthween reea felelewnk wr Iefus Criftufnaal 
e egyebet nem talalwnk, ha kedeeg tyztőlétőfbet kerefewnk, ott 35 

fém talallyok maffaat. Mert meneewel nagyob leween, magaat 
myndennek alatta meg alazaa Annewal nagyob tyztőffee^őt 
erdemle. Mafodzor. Nem leen kyffebfeegere halandofagot veween,

6*



8 4 ÉRDY CODEX ( 5 4  —  5 6 )

Mert ygy mond róla zent leo papa, Az wr iftennek nagy hatal- 
maffaga nem valla kyíTebfeegót myert az zolganak zemeelyee- 
ben otőzeek Mert az ky vala ew ifteny méltó termezetyben 
allattya zerent meg marada es ky nem vala az az halando my- 

5 5  erettewnk ffel vewee. Nem valtozafkeppen || De eegy zemeel 
alat eeggyee leween kyrol ertetyk Verbum Caro factum eft Ighee 
awagy iften teftee leen az az halando embery termeezetot 
veen. Harmadzor nem leen ez nagy alazatoffaag kyffebfeegeere 
az ifteny meltoffagnak, De ynkab nylwan való dycheretyre hogy 

lomyhozyank ygenlettetee ennen magaat, kyrol wgy monda az 
zent ewangelifta Et vidimus gloriam eius, gloriam quafi vnigeniti 
a patre Es latook az ew dychofegeet, mynt atyanak eeggyetlen 
eeggyeenek dychofegeet, Ha ky keerdenee, hol awagy ínykép
pen lattaak emberek. Criftufnak Ifteny dychofegeet, veffők elówe 

is az zent ewangeliomy keúwet es kynnyen meg talallyok benne, 
Mykoron meg kereztólee zent Ianus az Iordan vyzeeben: ott 
meg yeleneek ew byzon iftenfeege mynt meg hallyok eede 
eiowe, Mafodzor mykoron el valtoztataa zent zyneet az Tha- 
bornak heegen ezek ew zent halalanak elette, wtanna kedeeg 

2ozama nynchen, myg menyben ífel meene ew zent orzagaban. 
Neegyedzer Nem leen ew felffeeges bolcchefegeenek ees kyffeb- 
fegeere my eerettewnk zent zyleteefnek zentffege myat magat 
meg alazny, De ynkaab tekeelleteffegeere mynt ollyan felffeeges 
yo es tekelletes teremtő wr iftennek kytewl myndden yok es 

2öyozagok zarmaznak kyrol wgy mond petrus aureolus zent yraf- 
bely doctor, Illyk vala wr iftennek az zent alazatoffagot mynt 
kyraly nemes lelky yozagot ífel venni: De nem ylleek az zent 
ifteny termeezetnek bynnek gyalazattyaat ífel venny, kyeert 
ylleek embery halando termeezetben ótózny Veegre kedeeg Az 

so okáért ees ylleek hogy hozyank tefty termeezetben hafonlatus 
es latando lenne, mefterffeegnek es tanoytafnak okáért, hogy 
mynket myndden yora yozagra es tekeelletes Idweffeegnek 
wtaara meg tanoytana, mynket ygazgathna es myndden yara- 
fwnkban pradwnk (?) lenne, mynket eeltetne es táplálná, mynket 

35 otalmazna es myndden gonoztwl meg mentene, es veegre myn
ket az erek karhozatnak vezedelmeeból ky-j Zabadoytana es 
myndden dychófeeges eerdemmel mennyeknek orzagaban meg 
beewefóytween ffel magaztatna, yine azért zerelmes atyamffyay



my okáért Verbum caro factum eft, íften es yghe, tefte es emberree 
leen, yme eedes atyamffyay myert erdemle lakozny my ben- 
newnk. О azért menuyey magaffagban lakozo ifteny meltofaag, 
О dychófeeges felüeeg, О meelfeeges alazatoffaag es veeghefetlen 
tyztoffeegh О kyfded zyletot magzat es ydónek elette zyletot5 

bőlccheffeeg. Atya луг iftennek es zyz ember anyanak byzon 
eedes zelmes es kegyeffeeges zent ffya Iefus Criftus. Halaa 
adaffaal ymadwnk tyztólewnk valhvnk ky eelz es vralkodol: 
atyawal es zent leelekkel егеккелу! erekkee Aldot Iften Amen.
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K a r a c h o n  k o z o t h  y a l o  у a f a r  n a p n a k  E p í s í o l a y a  ю
Ez may zent vafaarnapnak Epiftolayaat yrtta meg zent 

paal Apoftol Gfalattya newó tartomaan helyeknek Gorogh orzag- 
ban, leweleenek neegyed rezeeben, Meet ygheeknek előtte em- 
lekozyk Anya zent eegykaznak eeggyeffegeerol Criftufban Iefuf- 
ban mondwon Atyamffyay twggyatok byzonnyal hogy mynd 15 

nyayan eeggyek vattok ty Criftus Iefufban az елу zent hytynek 
zentöleefe myat, Ha kedeegh Criftufee vattok, Azért Abrahamnak 
nemy vattok, wr iftentewl meg ygeert orokfeegzerent ymaran 
ez ygheeknek wtanna kowetkőzyk ez may zent epiftola

E p i f 1 0 1 a. 20
ATyamffyay mynee ydeyglen, az byzon erekos ffyw kyfded 

emmy kylembfeege nynchen az zolgat\vl myeert myndennek 
wra legyen || De otalmazoknak es gond vyfelóknek alatta vagyon 5 6  

az ew attyatwl meg hagyatot ydew napyg Azonkeppen my ees 
mykoron aprodadok volnánk ez vylaghy eeltetó állatok alat 25 

valank zolgalwan. De mynt az ydő bel tolt volna el bochataa 
iften az ew ffyat azzonyallattwl zyletween, tórween alaa vettet- 
ween. hogy azokat kyk tórween alat volnának meg valtanaa, 
hogy iftennek ffyay kózzee zamlaltatnank, Myert kedeeg ymaran 
iftennek ffyay vattok el bochatta iften az ew ffyanak zent leb 30 

keet tynektok zywetókben keyaythwan my atyank wr iften 
Azért ymaran fenky nem mondatyk zolganak de ffywnak es 
erekófnek iftenról
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Sequitur Ewang. cum expofitionibus. Myert zerelmes atyam- 
ffyay ygenlo lelky ertelem zerent, mynd az zent epiftola mynd 
az ewangeliom, nem mézzé yarnak egy maftwl, ez zent ydőnek 
es ynnepoknek folyafok zerent, twdnnya yllyk meet haznalatus 

5 es malaztus leen mynekewnk az zent wr fifyw zyleteefnek by- 
zon yelenety es feenes vylagoffaga, ky myat enny yot erdem- 
iettewnk, yewendore kedeeg annaal nagyobbat varwnk mykoron 
valtoztatwnk wr iftennek byzon ffyaynak dychöfeeges zamokban, 
mynt az zent epiftola mongya, newekodween azonkőzben lelky 

lotefty yozagoknak erdemef voltában wrwnk Iefufnak peldaya 
zerent mynt az zent ewangeliom mongya, Wr iftenuek azért 
tyztoffegeere három rend bely lelky tanwfwnk leezen az zent 
ewangeliomnak ertelmeebol Elffew tanwfagwnk leezen arról My 
oka leen hogy az aldot iftennek zent ffya Iefus kynek akarat- 

!5 tya zerent myndenek lehetffeegofok, Nem akara hertelen newe- 
kodny dreg embernek ewe zerent | Sem mykent Adamot es 
ewaat teremteej De laffan laffan eegyeb embery zylőtteknek 
ydeye zerent akara newekodny mynt az zent ewangeliom mon
gya Reea felelween zent doctorok teb okaat vetyk Elffew hogy 

го az laffan való newekődeeffel hozyank hafonlatofnak mwtatnaa 
ennen niagaat hogy az my zerelmewnkert Nem rewleef zerent 
De byzon teftőt veett volna ffel, mert fok eretnókok voltának 
kyk azt mondottaak hogy nem volt byzon halandó tefte kyrol 
zent leo papa emlekozik Mafod oka, mert termeezetnek tor- 

25Aveenye alaa veíee ennen magaat az my zerelmewnkert, es 
femy ifteny choda dolgot" nem teen ew germekfeegeben kyn 
meg yfmertetót volna: vgy mond zent leo papa De myndenben 
ygenlo keppen eele attyaffyawal vgy mond zent paal Effe n. 
Harmad oka, myert annee fok eztendeeg velewnk nagy alaza- 

aotoffaggal nyayafkodeek: az nagy hozyank való zeretet teewee 
[proffetanak] Bőlchnek mondafa zerent [f] Az en gyenyerewfee- 
ghym vannak embereknek ew ffyaywal Neegyed oka, mert az ew 
germókkee leeteleen meg akaraa nylwan yelenteny hogy zerelmes 
halarra yewt volna my eerettewnk zent akarattya zerenth. Mert 

35 ha meg nem akart volna halny, yngen fém zyletot volna. Ewtód 
oka hogy mynket kyk twdatlanok, eztelenók es erőtelenők 
valank nagy zeretettel mynket meg tanoytanä es myndenben 
ygazgatna, bezeedeewel ynteefeewel yo példa adafawal, kyrol



wgy mond zent Agofton doctor Omnis crifti actio eft noftra in- 
ftructio Criftuf Iefnfnak myndden chelekődety mynekewnk mynd 
tanwfagwnk: О azért zerelmes atyamffyay gondollyatok yol meg, 
hannyatok meg ereffen, egheez hyttel tyzes zeretettel menee 
zamtalan yokat tett mywelewnk az aldot iftennek kegyelmes 5 
eeggyetlen eeggye, mynt ennen maga mongya proffetanak zaya 
atal [f] О en neepem myt kellőt volna aimaal tebbet tennem 
tynektek a myt tettem, О byzonyawal nylwan lattyok, my-
nemew nagy dolgokra keezereytőtte ew zent felffeeges |j Zentfee-J )7__
geet az nagy hozyank való zeretet, kyról emlekózyk zent Ianus ю 
Арок vltimo fortis eft vt mors dilectio, eroff mynt az halaal az 
ifteny zent zeretet Veegye ezeeben azért ky hallya mert vyzon 
ellen efmeg zeretot waar az wr iften embertewl Io xii. zeref- 
feetők ty atyatok ffyayt mynt en zerettelek tytőket, kyk kőzot 
vallyon ky leelettetyk nagyob atyankffya mynt az eedes Criftus is 
Iefus: Azért Mafod tanwfagwnk lezen arról Mynemew rend bely 
emberek erdemnek meg aldatny az aldot Criftus Iefnftwl, 
mert hallook az zent ewangeliomban hogy Symeon pptha meg 
áldotta volna Iefuft az zyz mariaat es kyk mynd az ydoben ott 
valanak. De nem ynkaab ewk aldattanak megh az eedes Iefwf- 20 
twl ew zent malazttyanak nekyk zolgaltatafawal. Azonkeppen 
azért maftany Időben ees doctoroknak mondafok zerent, eellyem 
rend bely emberek erdemnek meg aldatny Elezer, kyk Criftufban 
ygazan hyznek, zent paal ad Galatas h i : Vala kyk ez hytben 
vannak meg aldatnak az ygaz hitew Abrahammal, De az hytet-25 
lenek megh atkoztatnak Math xxv. Mafod rend belyek kyk 
zent yrgalmaffagban eelnek vyzon ellen az kegyetlenek meg 
atkoztatnak Math Vbi fupra Harmad rendbelyek kyk myndden 
gonoffagtwl zeplőtelenek, ky peldaztatyk az zyz marian, Ps 
Innocens manibus et mundo corde kyknek kezey ártatlanok es зо 
zywők tyzta, ezek veeznek aldomaft wr iftentewl Vyzon ellen 
az főrtelmefőkről wgy mond pptha nynchen reeze iftenben az 
wndoknak, Et ect x l i  ve vobis impy. yay tynektek kegyetlenek 
Neegyed rend belyek kyk penitencia myat ffel tamadnak: kyk 
kedeeg az zent penitenciat meg wtallyak wgy mond Luc xiii. 30 
Nifi penitenciam egeritis Ha penitenciat nem tartandotok eegyem- 
ben mynd el veztők Ewtod rendbelyek zent enghedelmeffeeg- 
ben eelők, kyk kedeeg anya zent egyháznak kywle élők awagy

Ш т*8' «
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torok háborgatok mynd az atkoztaknak reezókre leeznek Hatod 
rendbelyek, kyk wrwnk Ieíus Criftus zent keennyarol halalarol 
meg emlekóznek es raytta bankodnak fohazkodnak es íyrnak 
ohaytnak j Kyk kedeeg el felekóznek az ew zent yo voltáról, 

5 el feletkőzyk ew rolok ees wr iften Math Amen dico vobis nef- 
cio vos: Arról mongya zent Ber. do. yay ennekem ha halalatlan 
leendők mert meg kereftetyk az ygaz veernek ontafa ez főid
nek zyneen Heted rend belyek kyk ew bynőket ygazan meg 
gyonnyak Iacobi v. Confitemini alterutrum peccata veftra vt fal- 

10 vemini, gyonnyatok meg egymafnak ty bynetőket hogy Idwőzewl- 
lyetők. Vyzon ellen azért ky nem teezy atkozot leezen, mynt Adam 
Ewa, mynt Kayn ludas Nyolczad rendbelyek kyk az ew alla- 
pattyokat ygazan meg íarttyaak, twdnya yllyk zyz zyzeffeegeet, 
Hazas hazaffagaat őzweg őzwegyfeegeet, vala ky kedeeg atal 

íöhaghya atkozot leezen Numeri v. Kylenczed rend belyek. kyk wr 
iftennek zent parancholatyt bel tellyefőytyk, kynek fentencíayaat 
mynd aldomafra mynd atokra ky feye wr iften. Deutro xxviii. 
Annak okáért monda Idwezőytenk ees Math. Si vis ad vitam 
ingredi ferua mandata ha akarz az erek eelettre bel menny tarch 

2o Paranchoiatot Tyzed rendbelyek, kyk lelky meg yfmert yozag- 
ban es zentffeeges eeletben napról napra gyoropodnak záporod
nak, newekődnek ees ffeellyeb hágnák: О zerelmes atyam- 
ffyay akarnaam ha myndenyk rendbelyekkel reezefők volnátok. 
Nagyobban kedeeg ha az wtolfokkal kykneel tekeelletes az wr 

as iftennek aldomafa tellyes az wr iftennek malazttya tyzes az wr 
iftennek zerelme. allando az yo teetel es tellyes remeenfeeg az 
erek dychőfeegnek meg maradandó Coronaya Vyzon ellen 
kedeeg, kyk femy yoban, de yffywfagoktwl fogwa veenfeegők- 
nek wtolfo zyredekeyglen zegődelmeffeegben eelnek, hallyaak 

so velem eegyetemben zent Efayaf proffetanak mondafaat cap. 
Lxv. Puer centum annorum morietur Et senex centum annorum 
maledictus erit. Az zaaz eztendey germők meg hal Es az zaaz 
eztendey ween ember atkozot leezen. Mafod byzonfaag Marcj xi. 
Videns criftus ficulneam et maledixit ei eo qu non habuit fructum et 

35 ftatim aruit Lathwan Criftus az fighefaat es meg atkozaa ewtet 
hogy nem volt volna gymőlch raytta es ottan meg aza. Az 
ertelmők mynd eegy es ygyenlő: kytwl mynket wr iften otal- 

5 8  mazyon || Harmad tanwfagwnk lezen arról mynemew chodalatus
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ifteny dychöfeegben volt wrwnk Iefus Criftufnak ew teremtöt 
lelke ew elfew foganattyatwl foghwan zerelmes atyamffyay ha 
mennyey es ifteny dolgot akartok hallany es értény, veffeetök 
reá yol ezötöket elmeetóket es hallyatok eedes zywel leelekkel, 
eedes dolgokat mynemew meltofagokkal hatalmas eerdemökkel, ь 
mondhatatlan zent ifteny malazttal myndden tehetfeeggel dycliö-' 
feegös reezelteteeffel ifteny lataffal es tekeelletes bodogfaggal 
ffeellyeb volt meennyen földön mynden teremtöt allatoknaal 
Criftus Iefufnak zentffeeges leelke, Elözer hogy ew az iften- 
feegnek zynröl zynre való latafaat azon tettben leween nylwab-w 
ban latta mynd az zent angyaloknaal mynd eegyeb teremtöt 
allatoknaal, kyröl wgy mond zent Agofton doctor hogy wr Iefus 
criftus az elffew zyletefeenek kezdetytewl foghwan tekeelletes 
ember es iften volt: Myert kedeeg az ew lelke mynddenneel 
feellyeb eeggyefewltetöt volt az iftenfeeggel, azért az iftenfeeg-15 
nek zvueet nylwabban tyztabban latta meeg az feraphyn an
gyaloknaal ees. Mafod meltofaag: hogy tekeelletes eze, elmeeye 
volt, meeg annyanak meheben ees. ky nagy ehoda dolog es 
myndden termeezetnek felette való eröffeeg. Hogy mykoron nem 
volna alkolmas tefteenek tekeelletes alhatatuffaga lelkeenek volna 20 
tekelletes eröffeeghe zent Tamas doctornak mondafa zerent 
Harmad meltoffaag. hogy Criftus Iefus leelkezerent tellyes 
bodog. mynt ky az iftenfeeggel eeggyefewltetöt, De maga nem 
ötletyk vala ky az ew zent tefteere fém erzeekenfeghyre, oka 
az bog a teft zenwedendö lehetne es halando, es embery meg 25 
valtfagnak erdemes ywtalma meg ne bantatneek, mynt meg 
yrtta zent Mathe cap xxvi. mondwan Triftis eft anima meavfque 
ad mortem, zomorw az en lelkem mynd halalyg, az az tefty 
erzekenfeeg zerent zomorw vala az meg yfmert keen zenwedeef- 
nek I Nagy voltáért De belöl való lelky okoffaga zerent fern 30 
ellene nem monda fern ellene nem alia De eremeft es kywa- 
natus zeretettel zenwedee mondwan: De nem en akaratom, Ha
nem az tyeed leegyen en meennyey zent atyam, twdnya iften- 
feege eggyefewlt vala Criftufnak lelkeewel myndden bodogfaag 
zerent Neegyed meltofaag hogy Criftus Iefus mynd ew tekeel-35 
letes foganattyatwl foghan mynddent twdot es yfmert tellyef 
bölccheíTeeggel meeg ew zent annyanak meheeben leween ees, 
kyröl zool az zent ewangeliom hogy az germök Iefus tellyes
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bőlcheffeegew volt wgy mond róla zent Bér. do. Nem kyffeb 
twdomanya volt Iefufnak ew foganattyanak ydeyn mynt myko- 
ron zyleteek kyfded leween. mynt mykoron nagy vala, awagy 
az fydo doctorokat kerdózween, mynt mykoron predical vala az 

5 ueep kozot, kyról wgy mond zent Tamas do. Criftufnak nem 
volt ez vylaghy tanwlt twdomanya. De az zent leelek iftentwl 
őtletőt es meennyey, kywel myndenóket twdot yfmert es latot 
kezdettewl fogwan letteket, velen valókat es yewendoket. 
Ewtód meltoíaag, bogy oly nagy es tekeelletes ifteny malazt 

íovolt Criftufban kyneel nagyob nem lehet. Arról mongya Ioh i De 
plenitudine eius omnes eos accepimus gratiam pro gratia, kynek 
telyeffegeeből my myndnyayan inalaztot malazteert. Arról emle- 
kozyk azon zent Ianus, mondwan plenum gratie et veritatis tellyes 
leлveen malazttal es ygaffaggal. Hatod meltoíaag: hogy wr Iefus 

i5 Criftus veeghetetleu erdemew volt: az az kynek fém veege feni 
kezdety nynchen, annak okért embery nemnek veetkeeről chak 
ew tehete eeleget. Mert zent Bér. do. mondafa zerent chak eegy 
cheep vere hwllafa ees eeleeg volt volna embery nemnek meg 
valtfagaara. Mondanaa vala ky. ha fenky meg nem ölte volna 

ioWgy felel reea Alexr de al, hogy az zent zeretet kyből zyletot 
volna, es' az akarat eleeg volt volna embery nemnek meg 
valtfagara Heeted meltoíaag, hogy myndenre hatalma volt vala 

5 9  myt akart volna || Tenny. Math vltirno Data eft milii omnis potef- 
tas in celo et in terra Adatwan vagyon ennekom mynddeu 

25 hatalom, mennyen es földön, 0  zerelmes atyamffyay yme lattya- 
tok hallyatok az zent yrafbol mynemew ember volt az aldot 
wr lefus Oriftus[: mynemew termeezetew es mynemew malaztus 
yozagus hatalmas mynd iftennek angyaloknak es embereknek 
előtte kyhőz hafonlatus foka nem volt. fém lehetőt Sem leezen 

3o kynek hatalmas markaban vannak mynnyen főidőn myndden 
teremtőt állatok: ky ees leezen yewendőre meg ytéelny elewe- 
nőket es holtakat: ky ees erdemőt őzt kynek mynd ew eerdeme 
zerent 0  kegyes zywő kerezttyen neepek yarwllywnk ewT zent 
kegyelmes yrgalmafifaganak zyne eleeben. maftan myg eelewnk 

35 zenetlen dycheerettel töredelmes zywel leelekkel, penitencia tartaf- 
fal es veegkeppen való yo zandekkal hogy [lelky] my halalwnk- 
nak ydeyn yozagus mywelkődetben talalwan. Aggva meg lat-
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hatnwnk erekkee való yfmerettel'ew zent Bodog emberfeegeenek 
es Iftenfegeenek zynrol zynre való latafaat, Ámen.

К у f k a r a c h o n n a k  I n n e - p e e r o l .
Ez may zent Innepnek epiftolayaat yrtta megh zent paal 

apóitól Galattya helyeknek irtt leweleenek ш rezeeben, kyben^ 
emlekozyk az zent liytnek fonclamentomarol mykeent az zent 
ewangeliom ees. mondwan. Abraham byn wr iftenben es veete- 
teek ewneky ygalfagra, az az hytnek eerdemeere, Idwozeytenk 
Iefuf ees azért vevee ífel az kewrnyewl meteleeft hogy az 
torweént, ygaffagot es hytot ygaznak vallana, es jftentewl lenny,k> 
kynek ooh tőnveenben annee hatalmas zentffeege vala mynt 
maftan az zent kerezt vyznek byneknek bochanattyara, mert 
kyk kozzolők meg hal vala ottan az zent atyaak lymbofaban 
meegyen vala, myert az menyorfagnak kapwyaat meg nem nyt- 
hattya vala. Az zent kereztfeegnek kedeeg anneewal nagyob 
vagyon, hogy ottan menn|yeknek orzagaara bochaat, ky meg 
peldaztateek wrwnk Iefuf Criftufnak zent kereztfeege koron 
mig meg nyttateek mennyeknek orzaga es zent leelek wr Iften 
Criftufra zalwan atya wr iftennek zozattya hallattateek es az" 
zent angyalok le zalwan Criftus kyralnak zolgalnak vala Dy- 20 
cheerween azért zent paal apoftol ez zent hytőt wgy mond,

E p i f t о 1 a.
Л/Inekelőtte el yewne az hyth az tórweennek alatta tarta- 

twnk vala az oly hytben bel rekeztetwen ky yewendore meg 
yelentendó vala. Annak okáért az torween mynekewnk daykaas- 
gyanánt vala Criftufban hogy az ew hytynek myatta ygazwl- 
tatnank megh De mynt az hyt elyew ta: ymaran nem vagywnk 
daykanak alatta: mert iftennek mynd ffyay vattok az ygaz 
hytnek myatta: ky Criftus Iefufban vagyon Sequitur Ewang. 
cum expoficionibus 30>

Myert zerelmes atyamfíyay ez may napon wy eztendó 
kezdetyk az my eedes wrwnk Iefus Criftufnak wy newezetynek 
okáért es mynd tellyef kerezttyenfeegnek nemes Coronazattya- 
nak dycheeretes voltáról: kynek zaztoya alat vyafkodwnk
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myndden ellenfeegnek ellene Annak okáért az my eedes Idwo- 
zoytenk neweenek meltofagarol három rend bely tanwfagwnk 
leezen rywydeden.

Elffew tanwfagwnk leezen arról my oka leen hogy eegyeb 
snewet nem adanak Idwozeytenknek, hanem hogy Iefus leenne 

newe Luce. ii.Reea felelween zent doctorok. azt leelyk raytta hogy 
twlaydon atya wr iftennek akarattya lett leegyen, kyt fok 
reeghy proffetaknak atalok Annak wtanna zent angyalának 
atala ees meg yzenee ez vylagra, kyrol az zent ewangeliom ees 

íoemlekozyk, kyrol wgy mond zent leo papa, yllendo leen Idvvo* 
zoytenkhóz az Iefus new ky ew twlaydon magyarazattya zerent 

6 0  Idwozőytewnek mondatik || Kyrol ennen maga byzonfagot 
teezen zent Efayaf proffeta zaya atal Efa xliii cap Abfque me 
non eft faluator Ennalamnaal eegyeb Idwózőytew nynchen hogy 

lökedeeg wrwnk Iefufnak teeb newezetót mongyon lenny az yraf 
zenth Albert pyfpeknek mondafa zerent nynchen heyyaban, De 
ynkaab ew zentfegeenek meltofagara es tyztoffegeere vagyon: 
kyrol wgymond zent [Beda] Bona : Myert az Criftus byzon iften es 
ember leegyen, yllyk hogy az ew dychőfegeehóz Alkolmas ne- 

sowezety leegyen, kyn ky yelenteffeek ew zent iftenfegeenek 
yfmereteffeege. Azonkeppen az ew meg alazot zyletot ember- 
feegehóz ees alkolmas newezet adaffeek Mynemew newezety 
leegyen ew ifteny meltofaga zerent wgy mond róla zent Ifi- 
dorus doctor, kyk meg vannak yrwan az zent yrafban, ymez 

•25 neegy yeles neweet falallyok. ha hol teeb leelettetyk ezek alaa 
eztetnek, twdnya yllyk eloy, meel newet Criftus az magaíf zent 
kereztffaD yelente kywe Math xv. kynek ertelme iften Mafod 
Adonay Exodi vi. kynek ertelme wr. Harmad fabaoth, kynek 
ertelme- feregoknek wra meel zent newek yllendők Criftufhoz 

3o ew ifteny meltofaga zerent. Neegyed ky az fydo yrafban talal- 
tatyk tetragramaton ky twlaydon az zent háromfaagnak ifteny 
termeezetyt yllety, annak okáért nagy eerdemes meltoffagus 
tyztóletus es hatalmas kyt nem yllyk myndden koz bezeeddel 
bezeelleny hanem chak zent helyen es ymaczagnak ydeyn my- 

35 koron ayoytatue leelek iftennel akar zolany bezeelleny,
Mafod rend bely newezetók vannak kyk twlaydon valók, 

kyk ylletyk wr Iefuft Criftuft ew zent zyletefeenek meltofaga 
zerent, twdnya yllik Emanuel. Efa vn. ky zent Ieronimus doc-
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tornak mondafa zerent magyaraztatyk velewnk iften, Azont yelen- 
tee kywe zent Ianus Io i Verbum caro factum eft et liabitauit 
in nobis Mafod iftennek ffya. es Dauidnak ffya Math Primo, | 
Harmad Iefus criftus, ez zent ygheeket akar egyzerff mynd mon- 
gyaak akar valazzal, mynd twlaydon wr fifyw newezet fecundum~5 

Albertum, kykon ertetnek az ket termeezetok ifteny es embery 
wrwnkban, ew zentfeegeenek azért meltofagaert gyakortaa zok- 
tok ezen newezetokkel newezny es hywnya eedes zeretetnek 
okáért kyról meeg towaab nylwabban zollywnk Harmad rend- 
bely newezetok ees vannak kyk mondatnak vezeteek zerent ю 
twdnya yllyk Nazaretbely: ky magyaraztatyk vyragzonak annak 
yegzefeere hogy foha meg nem herwad es myndenkoron erey- 
ben tarttya ew eedes ifteny yllattyaat Mafod meg fezewltetot 
az nagy bay vyvafnak es győződelemnek okaert kyt zenwede 
embery nemnek zabadwlafaert. Harmad Sydoknak kyrallya I 0 1 5  

XIX. kyn peldaztateek az nagy gyalazatoflaag. es annak wtanna 
az nagy ffel magaztalaaf mynd mennyen mynd főidőn ad phyl 11. 
yme azért zerelmes atyamifyay ymaran twggyatok az ew eedes 
zent neweet: hywyatok koronkeed nagy zerettel, eedeffeeggel 
bátoron, ayoytatofan, myndden zykfeegnek ydeyn, Mert zent 20 
peter apoftolnak mondafa zerent Cano [f] Nynchen fém mennyen 
fern főidőn eegyeb new kyben es ky myat ember Idwoffeegeetr 
lelheífe, kyt nekewnk engheggyen ew zent yrgalmaifaga,

Mafod tanwfagwnk leezen arról mynemew nagy haznala- . 
toffaga vagyon ez zent Iefus newnek. Doctoroknak mondafok ze- 25  

rent, myert nagyob zentfeeghnek okaert az aldot ifteny ydew 
es eztendőnek zamlalafa es forgafa ez may zent napon kezde- 
tyk el, es tyzen keth hónap wtaan telyk be wr iftennek el vee- 
gezot akarattya es zerzeefe zerent, es embereknek eeletőkre 
meg aldatot meeg kezdetben, ew aldot zent neweenek dycheere- so 
tyre. Azért az tyzen keth hónapnak zama zeerent tyzen ket 
zentffeeges haznalatoffagaat || Talallyok zent Irafban az zent Ie- 61  

fus neweenek, Elffew mondatyk ifteny zeretettre valo gheeryede- 
teffeegnek kyről wgy mond Bodogffagus zent Bei*, doct. Ha 
mykoron mellytők zomorkodyk byneynek terhef voltabol yew-35 
yen zyweeben az Iefus onnan zőkőllyeek zayaban ees yme ottan 
az zent newezetnek vylagoffagara myndden homalyoffaag el 
tawozyk, meg wgy mond, Semy ennekem nem hallattatyk eedefb-
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nek ferny gyenyerwfeegőfbnek, ferny zerelmefbnek mynt az 
iftennek ffya newe Iefus, De yay zerelmes atyamffyay myt mond 
azokról kyknek nem yo yzew az Iefnf new : yob mvnekewnk 
nem lennewnk es meg halnwnk honuem Iefnfnaal kyl lennewnk 

s es eelnewnk Mafod kaznalatus gymelcche kegyef vygaztalaas, 
zent Ber. do. mondafa zerent: kyrol wgy mond zent Aufelmus 
Mychoda az Iefus. hanem Idwőzóytew О yo Iefus ha en ollyat 
tottem honnan méltán karhozattra vetketz, twdom hog az te 
zent newedeert el nem kattad, honnan ennekem Idwőffeegót 

10 adhatz. harmad haznalattya byneknek meg enghedeefe Actum 
X. kyrol wgy vagyon meg yrwan wr Iefufrol, mynd az reeghy 
proffetaak byzonfagot teeznek, hogy az ew zent neweenek myatta 
myndennek byne meg bochattatyk: valaky ew benne byzon, 
zent Ianus meg azont vallya i Io. n. Neegyed Ayoytatuffagnak 

is edeífeege kyrol zent Ber. do. wgy mond Ez aldot Iefus new : 
meez embernek zayabau zeep zengheef fyleyben, erwendeteffeeg 
zyweeben, eedeifeeg elmeeyeben, О byzonyawal ferny oly yghen 
embernek lelky gheeryedetefíeegeet ffeel nem yndoyttya mynt az 
eedes Iefufnak newezety Ewtőd ymachagnak meg halgatafa: 

so Io XVI. kyről ennen maga byzonfaag Byzon Byzon mondom 
tynektok vala myt en newemben keerendótok en atyamtwl 
aggva tynektok.. Azért zokta anyazent egyhaaz myndden ora- 
cionak wtanna ez ygheen ez veegezny per dominum noftrum Iefum 
xpum filium tuum :c. Hatod haznalattya tyztwlatlan zelletoknek el 

2őyzeefe Mar vltimo En newemben erdegoket kywe yznek, kyrol 
zamtalan pel|dakat olwafwnk az zentoknek eeletókben, Heeted 
erwendetes tyredelmeffeeg Actum v. kyrol wgy vagyon meg 
yrwan. mennek vala az zent apoftolok nagy ewróinmel ky az 
tanachnak előle myert hogy méltók lettenek volna bozzwfagot 

3ozenwedny. Criftus Iefufnak neweert Nyolczad eerdemnek es 
malaztnak bewfeeges ywtalma, kyrol wgy mond zent paal i ad 
Cor. Xu. Senky ygazan nem mondhattya Wr Iefus, hanem chak 
zent lelek myat, az az, ky iftennek malazttyaban vagyon, mert 
yollehet az bynefek ees newezyeek. de ferny erdemeet nem 

3 5 vallyaak. Kylenczed hazna hetegfeegoknek vygaztafa Vu petrus 
rauenne' 11. Ez az zent erdenies newezet ky vakoknak lataft aad. 
fyketóknek hallaft Sántáknak yaraft, neemaknak zolaft. hallot
taknak eeletót. es emberekből myndden erdeghy hatalmat el
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tawoztat Tyzed byllőgőzeefnek eekőffeege Mert az yo hyw 
kerezttyeneknek homlokokra vethween, nagy dyckófeeg ees 
eekőffeeg lefutnak wrwnknak zent newe. Tyzen eeggyed erek 
karhozattwl való megh zabadoytaaf. Actum x. kyrol wgy vagyon 
meg yrwaan. Nynchen eghuek alatta eegyeb newezet kyben 5 
embereknek Idweffeeg adathaffeek, kyrol pptha wgy mond - 
Iohel ii . Myndden vala ky wrnak neweet bywangya Idwőzewl 
Tyzen kettőd haznalattya choda teeteleknek mywelkődety. Mark 
vltimo. Azokat kyk en bennem hyzuek eellyen yegők kőwetkőzyk, 
erdeghőket yznek, wy nyelwel zolnak: meergos feergeket kezők- 10 
ben veeznek mergos ytalt veeznek es femyt ew nekyk nem arthat
nak. О azért zerelmes atyamffyay ky bynnel kyl eeltók. az eedes 
wrwnk Iefuffnak kegyes neweet zeretettel emlőgeffeetők kyk 
kedeeg bynefek vattok: Criftus lefus neweeben vefíeetók mynd
den remeenfegtoket, hayffyak vattok Iefufnak zerelmes neweeben 15  

newekőggyetők, ha kedeeg veenek vattok az ew zent newe 
mellől el ne tawozyatok, ha erekkee mynd veenek yffyak erek- 
kee el vezny nem akartok. j|

Harmad tanwfagwnk leezen arról hogy wr Ieíuf Criftufnak 6 2  

ew ifteny zent newe veeghetetlen yozagus es mynden tehetew, 20 
mynt meg yrtaak az zent ewangeliítaak Math vltimo Data eft mihi 
omnis poteftas incelo et interra, Adwan vagyon ennekem myndden - 
hatalom menben es főidőn Mar ix. Omnia poffibilia funt credenti. 
Elezer azért mondaam hog lefus Criftufnak newezety veehe- 
tetlen yozagw, kynek meltofagaert mynddennek mynt каИуазэ 
ottan ymadny es tyztőlny keel: kyrol vgy mond zent paal ad 
Phylip ii wr iften ffel magaztataa ewtet Criftuft myndeneknek 
felette es ada newet ewneky myndden newnek felette hogy Iefuf
nak newe halwan mynden terdek meg haytaffanak meennyeyek 
foldyek: es pokolyak es myndden nyelew vallya mert wr lefus зо 
atya iftennek dychőfegeeben vagyon, Mafodzor felette zerelmes 
ayoytatuíTagw: kyrol fokát zolhatnank ha mynd az reeghy pa- 
triarchakat proffetakat byrakat feyedelmeket es kylemb kylemb 
zent atyakat elŐAve newezgetneenk, mynemew nagy lelky eedef- 
feeggel várták az reeghyek. mynemew zerelmes zywel vőtteek. 35 

kyk lattaak es vetteek zemeelye zerent twdnya yllyk Azzonywnk 
zyz anya maria, Az zent apoftolok, martyrok Confefforok zent 
zyzek mynd ez maftany ydeyglen, Harmadzor, mert yfteny tyz-
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tófíeeggel ymadando, kyről Neemiaf pptha wgy mond ix. ca. Az 
meennyey zent feregók teegődet ymadnak. zent pal Ebre 1 es 
ymaggyaak ewtet mynd wr iftennek angyaly. Mynemew tyztó- 
letes emberek kózót nylwan vagyon. Meel rettenetes az pokol- 

5 helyeknek wgy mond zent Iacab apóitól ca и Az erdegók 
[feelyk] hyzyk es feelyk Negyedzór mert egheez kerezttyenfeegnek 
dychófeeg es dycheeret Ha ky kerdenee De my oka liogy az 
kerezttyenek Criftuf newról vettenek new’ezetót es nem Iefuf 
newról. Aranzayw zent Ianus reea felel es wgy mond myert 

10 az elffew kerezttyenek fydofagbol tamadanak, neweztetnek vala 
Nazaret helyeknek. De annak wtanna Anthvochya newó varaiban 
ky górok orzagban vagyon valtoztateek el. myeert az Criitus 
górok zoo I Ymaran arról hywattatnak kerezttyeneknek Mafod 
oka myert nem hywattatnak az Iefus newról. Mert az leias 

is ifteny new : Criitus kedeeg kerezt new, ky krifmawal zentóltetót 
ky vytezkódewfeegnek newezety azért meltob leen az kerezt - 
tyeneknek Criftufrol newet venny Mert byzonyawal vyteffeeg 
az kerezttyeneknek eeletók ez vylagon lob и. De wg leezen 
hogy az mai vylagon az hywók wr Iefufrol neweztetnek Idwó- 

2o zewlteknek. Harmad óka, mert myg ez vylagon eelewnk nem 
kówethettyók Iefuit ew ifteny mywelkódetyben : Annak okáért 
myg zanky vettetwnk hywattatwnk Criftufrol kerezttyeneknek 
hogy meg tanwlwan az ew yozagokban való eelefeet: kówefíbk 
ewtet zent eeleteenek formaya es peldaya zerent kyról wgy 

25 mond Cyprianus do. Nem méltán mondatyk kerezttyennek ky 
Criftuft yozagus mywelkódetyben nem kőwety. 0  zerelmes 
atyamffyay ky nagy fwllya vagyon ez mondáinak. 0  vallyon 
hol találnánk maftan oly embert. De keeryók ew zent féelffee- 
ges yfteny yo voltaat az ew zent neweenek meltofagaert Ne 

30 wtallyon meg, ne veffón el ew zent zyne elöl erekkee: Aggyá 
zent malazttyaat hogy awagy tawol kówetheffek kyert engheggve 
holtwnk wtan ew zent orzagaat erekkwl erekkee Amen
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Ez may zent Innepnek Epiftolaat yrtta meg eredet zerent 
zent Efayas pptha kenyweenek hathwanod rezeeben. azon Capi- 
t idomnak feyezetyn : meg emlekőzween Idwőzeytenk Iefufnak 
zent zyleteefeerol nagy lelky envendeteffeeggel es Ierwfemneks 
varafaat es ew kepeeben mynd tellyes Criftufnak órőkeet az az 
anya zent egyhazat eedes ewrewmre es halaa adafra remeyt- 
ween. az vygaztalo zent leeleknek . vylagofoytoo malazttyaban 
es wgy mond

E p i f t o l a .  || 10
О Ierwfalem kel’ ffel vylagofwllyaal meg mert el yewt az 6 3  

te vylagoffagod es wrnak dychofeege te raytad ffel tamadot 
Mert yme feteetfeegók el bwroyttyaak ez földet es homalyof- 
faag neepeket, te raytad kedeeg tamad wr es ew dychofeege 
te benned meg lattatyk Es yarnak az ydegon nemzetek te vy- is 
lagoffagodban, es kyralyok te ffel tamadot feeneffeegódben 
Emellyed ffel kórófkórewl te zemeydet es laffad yme mynd ezek 
te hozyaad gyewltenek te hozyaad yewttenek Az te ffyayd 
mezzewnnen yewnek es te leanyd tennen oldaladból tamadnak 
Akkoron meg latod mykeppen beewólkódől es chodalkodol es 20- 
kywe teryed az te zywed őnvóndózween mykoron te hozyaad 
fordwland tengórnek fokaffaga, eróff nemzetffeeg yewend te 
hozyad, teweeknek aradafa el bamol teegodet, Madiannak es 
effa tartományok bely dromedariofok kyk mynd Sábából yew
nek, Aranyat es temyent hozwan es wr iftennek dycheeretot25 

hyrdetween.
Sequitur ewangelium fefti cum expoficionibus Kegyelmes 

wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay, Mynt ymaran az - 
zent Epiftolanak ewangeliomnak ertelmeeből meg hallóitok es 
ertöttók kerezttyen anya zent eegyhaz ez may zent Innepot3o 
ylly barom zent ifteny choda teetelnek meltofagaeerth Elezör 
ky torteneek tamadny ez may napon, az az magyarázó yraaf 
zerent Mykoron wrwnk Iefus volna tyzen harmad пару eedes 
germek zyzeffeegnek zylotte Az három zent keeralyok nap ke
letiről feenes Gyllagh vezerleefe myat yeweenek három feleess 
dragalatus ayandekokkal | Tyztolny esymadny: Mafodzor zent 
Beda doctor mondafa zerent harmyncz eztendó bel telween Crif-
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tufnak zyletety Avtan efmeg ezeu napon wnvuk Iefus Criftus 
az Iordan vvzeeben kereztffeegot veen Ianus Baptifta kezetwl : 
az ydóben ees zent haromfaag луг iften meg yelóneek ez vy- 
lagon. Atya луг iften mennyey zozatban mondAvan ez az en 

szereteAy ffyam ffyAy луг iften, Aygyan ott zemeelye zerent zent 
lelek луг iften zeep feyeer galambnak zemeelyeben Harmadzor 
efmeg egheez eztendo el' mwhvan. efmeg ezen napon, mykoron 
Алтлупк Iefus Criftns елу zent zyleyeeAvel es tanoythAyanyAyal kyk 
akkoron A'alanak: hyAvattateek az menyekzóben. kyben wólegheen 

юУа1а azzonyAvnk marianak közel yalo лупокауа: Harmad ifteny 
cbodaat teen feyeer vyzet veeref borraa yaltoztatAyan. kyknek [f j 
myatta луг lefuf Criftus byzon iften es ember meg rmytataa es 
yeleutee ez yylaghy neepek élőt ifteny batalmaat es dychófe- 
geet lob и. kykből meg yfmertetyk zerelmes atyamffyay. meel 

is nagy nieltoűagus tyztóletes. ayoytatus. es bodogffagus leegyen 
mynd egheez kerezttyenfeegben ez may zent Innep nap, kyról nagy 
halaa adaífal. dycbeerettel. es ayoytatus zolgalattal tartozAynk az 
my kegyelmes IdAvózóytenk. De myert az еИГелу ifteny choda 
yelenettról nylAvabban emlekózvk anya zent egyhaaz: ky yelefben 

го ees neezy az my IdAveffeegeAA'nknek еИГелу tamadattyaat es fon- 
damentomaat. Azeért barom rendboly tanAvfagAvnk leezen rywy- 
deden ez may napon my IdAyeíTeeges tauAyfagAA'nkra.

ЕИГелл' tanAyfagAynk leezen arról My oka leen hogy az 
kegyelmes teremtó' луг iften елу zent yrgalmas akarattya ze- 

25 rent, Az zeegen Idegon nemzetót Nap kelett felól akaraa bvn- 
nya es yalaztany, ez zent kerezttyen hyttre, bonnem ez vylag- 
nak eegyeb reeze felól. tAA'dnya yllyk deelrói. eezakrol aAvagy 

64 nap nvAygattrol || Reea felebyeen zent doctorok zent Irafbol mond- 
AA'an, hogy felette yllyk vala aat iftennek kerezttyen bytnek 

гоеНГелл' eredetyt Ьулупуа nap kelet felól ym ez neegy yeles 
okáéért az yrygfeeg myat tamadot tantorodafeert, Mert myert 
nap kelet felól tamada az еИГелу tantorodafnak efetv : gylófee- 
gbes A’ala mynd iftennek mynd az zent angyaloknak. Mert 
Damafcenus doctornak mondafa zerent paradychom hol ott az 

35 еИГелу zyleek yeetkózeenek, nap kelet felól vagyon, Akaraa 
azért луг iften hogy onnan a’felól tamadna az ygaflaag es az 
hytnek eeleztefe honnan az balaal elózór bel feerkózót vala 
ez vylagra. Annak okáért ллтлупк lefuf ees mykoron tfel emel-
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teteek az magad kereztffara, hattal fordwla nap keletire Azt pel- 
dazwan raytta hogy ymaran embery nemnek byneet hatha meg- 
hee vetótte volna, es soha tebbee róla meg nem emlekózneek 
dequo Efa xxxviii proiecifti poft tergum omnia peccata hominum 
Hatad meghee veteed луг iften embereknek myndden byneyt m s  

Ps. L. Auerte faciem tuam a paccatis meis fordohad el te zynódet 
wr iften az en byneymtwl. Mafod okáért Mert лта1а hol gonoffaag 
tamada eredet zerent ez nyawalvas vylagra, mynd nap kelet 
felöl veen eredetót twdnya y llyk: luciper ott efeek el кел\'ее1- 
feeghnek myatta, Adam елуа ott efeenek el enghódetlenfeeg- 10 

nek torkoCfagnak es келлт dychófeegnek myatta: Az gylkoűaag 
onnan tamada Caynnak gonoff gylófeegheenek myatta. Parazna- 
faag onnan tamada, Lameknek myatta: Az balwan iften yma- 
daaf onnan tamada Ninuf az az Niniue kyrallyanak myatta. 
Telhetetlen fóf\\reenfeeg onnan tamada Nemrot wrnak myatta, 15 
kyknek myatta nagy oh reeze ez vylagnak el veze Wr iften azért 
ew zent kegyelmes yrgalmaffaganak myatta, honnan az veze- 
delmes bynnek aradafa tamada Onnan akaraa reea araztany az 
ew zent malazttyaat ez vylagra zent pal apoftolnak mondafa 
zerent ad Ro v i i . Es лvgy leen hogy az ellenző állatok efmeg 20 

е11[епгелу adatoknak myatta vygaztateek meg zent Gergel doc- 
tornak inondafazerent. Harmad okáért, mert az elífew átok on
nan tamada: mykoron wr iften embery nemet meg atkozaa es 
paradychombol kywe yzee mondwan. Atkozot leegyen az fold 
te mwkaad wtan. Gén. in Vyzon ellen azért akara wr iften 25 
hogy efmeg onnan tamadna erek aldomaaf embery nemnek 
ffyara, Az okáért ez may napyglan ees az sydok nap nywgattra 
у matkoznak : Az zerechenek deelre Az kerezttyenek kedeeg nap 
keletire : myeert az ygaífagnak feenes napya Criftus Iefus myne- 
келлпк nap zerent tamada, kynek zent hytyben eelewnk ez vy* зо 
lagon. az okáért akaraa wr iften az három zent kyralyokat ees 
iftennek yfmeretyre hozny fecundum Damafcenum. Neegyed 
okáért ez vylagon való nyehveknek meg haborodafaert kyról 
wgy vagyon meg yrwan Gén. xi. Mykoron az vyz őzónnek 
wtanna lattaak \rolna Noénak ffyay hogy bekefeeg volna, tana- 35 

•chot tartanak hogy ha meg olyan vezedelem lenne ez vylagon, 
meg ohatnaak magokat, Sennaar пеллгб varaf mellet kezdeenek eegy 
tornyot raknya hogy az tetey az eghet eernee, Megh tekeentee

7 *
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wr iften ees ember ífyaynak eztelen bolondfagukat cs meg ha- 
boroytaa nyel1,vöket hogy eeggyk nem erty vala mafyknak za- 

. waat akarattvaat Azt lathwan el hagyaak es newezeek babelnek 
az az robogó, kyt annak wtanna newezeenek babvllonyanak, 

őmaítan kedeegh ymarau newezyk babyllo tornyának: Es wg 
leen hogy mynd ez zeeles vylagon el ozolnanak, ky mynd ew 
nyelwe zerent, Wr iften azért meg azt tewee hogy kyk akko
ron el ozlottak vala Criftuf lefufnak zent hvty rnyat efmeg 
eeggyee lenneenek, hogy lenne eegy nyay es eegy paztor Crif- 

10 tus vme azért zerelmes atyamffyay lattyatok mynemew choda- 
latus az ifteny bólccheffeeg, vme hallyatok my oka leen, myeert 
az kerezttyenffeegh hywattateek nap keletiről az három zent 
kyralyokban ||

6 5  Mafod tanwfagwnk leezen arról Mykeppen es mynemew 
i5zandekkal es zywel leelekkel kerefeek az három zent kyralyok 

Criftuf Iefuft lftenuek zent fifyaat három lelky Idweffeeges wtat 
es twlaydonfagnak yozagaat leelyk reea zent doctorok, kyknek 
myatta mykeent akkoron erdemleek meg lellny az három zent 
kyralyok. Azonkeppén maftan ees azon zent lelky yozag- 

2ogal kerefween erdemlyk meg leeluy myndden ayoytatus lelkew 
neepek: Elezer azért kerefeek gheeryedetef awagy keewanatus 
zywel leelekkel kyrol wgy mond zent Bér. do. fuper illő ps Ig
nis animam eius precedet, yllyk es zykfeeg hogy az oly embernek 
lelkeet kywanatus gheeryedeteffeegnek tyze elöl veegye howa 

25 Criftus akar yewny, Azonkeppen mynt az hiftoria mongya 
gyorffak valanak ez lambor wrak ha hol es mykoron Ballam 
proffeta mondafa zerent az nagy zyletót kyralt meg talalbat- 
naak, Es mynt lattaak volna az Cyllagnak tamadafaat towab- 
baa femyt' nem kefeenek de azonnal wttra eredeenek, kyrol 

3owgy mond zent Bér. do. meg efmertetyk hogy ez zent kyra
lyokban eroff zeretet volt, mert nagy hertelen es fyetettel fwt- 
nak vala Criftuf kyralhoz 0  zerelmes atyamffyay vallyon ky 
vagyon maftany vdoben ky eellyen tyzes zeretettel zereffe лу1̂ упк 
es kereffe koweffe ky mynd ezeeben veegye magaat,

35 Mafodzor kerefeek alhatatofon es veegre az az addeeg 
meg allanak, meg nem zoneenek myg nem leleek, dequo Mat. 
xxiiii. Qui perfeuerauerit vsque infinem hic faluus erit kyrol wgy 
mond zent Ger. 0  byzonyawal nagy ifteny malazt nag ayan-
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deek ha hol vagyon ky az el kezdőt yoban veeghyg meg ma
radhat Annak okáért ez három nemes wrffyak veegre kerefeek 
wr iftennek zent ffyat menynek földnek aldot kyrallyaat es 
erdemleek meg leelny, hogy kekeelletőfök lettek leegyen az ke- 
refeefben, megh yfmertetyk, Mert fém helnek mézzé volta feni 
wtnak nehez volta fém herodes kyralnak feelelme sem pokolbely | 
Erdegnek wtannok való olalkodafa Sem az zyletöt germőknek 
awagy zyleynek zegheenfege es alazatoffaga. az el kezdőt ygye- 
kézettewl ewket meg nem bánthatta, Mert wgy mond zent Bér. 
do. az aldot zyletöt magzatnak malazttya ky ewket helyek
ből ky yndoythwan oda hozta vala, ew gyoyttya vala ew 
tanoyttya vala mynt yarnanak es myt tenneenek. О zerelmes 
atyamffyay hallvok zent Hergel do. myt mond az maftany reft 
twnya kerezttyenekrewl, Sokak vannak maftany ydöben kyk 
eegy  kewef ayoytatuffagbol awagy zeretetből kywanfagbol 
awagy fedelemből yot kezdet penitencyara yndwlnak. De yay 
tefthnek gyarlofaga myat es az garazda elleufeegnek kefálko- 
dafa myat hamar veegre vyzyk el fogylallyaak, De femy haz- 
naat nem vezyk mert nem maradnak veeghyg meg az el kez
dőt yoban, Azért mongya vala hol meg aliottaal, ott el vezteel 
ky mynd ezeeben veegye myt akar mondany Harmadzor kerefeek 
az három zent kyralyok Iftennek zent ffyaat Alazatuffag- 
gal yme zerelmes atyamffyay, kyt maftany ydöben mynd ez 
zeeles vylaag wtaal es zemeremfeegnek bolondfagnak pokloffag- 
nak es femynek yteel az zent alazatoffagnák yozagaat nyl- 
wau leelettetyk ez nemes ffyrffyakban Criftuft kerefween Ez 
zent hatalmas kyralyokbau iftennek zent ffyaat kerefween. Ha 
azért yozaag nem volna bőch ecc ш Nem mondanaa meneewel 
nagyob es tyztöletefb vagy, annewal ynkaab meg allazvad te 
magad es iftennek elétte malaztot leelz. Idwőzőytenk meg wy 
mond Math xi. Tanwllyatok en tewlem, mert kegyes vagyok 
es alazatus zyvv Ha hatalmas yozaag nem fólia Iften ffyaat ke
refween annak myatta meg nem leelhetneek, ha wr iftennek 
kellemetef nem volna zent Bér. do. róla azt nem mondanaa. 
Soha fenky alazatuffagnaal kyl Criftuf Ielufhoz nem ywthat, 
0  azért zerelmes atyamffyay Alazatuf Criftus Iefufnak alazatus 
zolgay tanwllyatok meg ez nemes Idwőffeeg leelö regulaat es
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kereffeetók wr Iefuft ez fólewl meg mondot yozagok zerent аъ 
zent kyralyok peldayok zerent ||

6 6  Harmad tanwfagwnk leezen arról, mykeppen ez három 
zent keeralyok tamadanak es yeweenek Betleemhen Criftuft ky- 

5 ralt három fele kyraly nemes ayandekokkal ymadny es tyztolny 
ez may Iftorianak byzonfaga zerent Magyarázó doctoroknak 
mondafok zerent vala reeghy ydőben, twdnya yllyk, mynt az 
nagy Cronicaban yrwan vagyon wr ffyw zyletetnek előtte, ezer 
zaaz tyzen eegy eztendő tayyan, Az Izrael ffyaynak egiptom- 

lobol ky уелл7е1е1окпек ydeyn eegy Ballam newő varafolo pptha 
Madyan orzagban Az Iordan vyzeenek twl maaf felől nem mez- 
zee, kynek lataafzerent wr iften meg yelentőtte vala az Izrael 
nepeenek zentífeeges voltaat ky meg vagyon yrwan Numeri ххпи. 
Es mykoron meg yfmertte volna leelekben hogy az meffyas ew 

iskőzzőlők zyletneek yewendőt zola róla mondwan Orietur ftella ex 
Iacob. et confurget vir de Izrael De Izrael érit qui dominetur Cyllag 
tamad Iacobnak nemzeteebői es ffyrffyw yew kywe Izraelből 
es ez kőrwl való orzagokat mynd el pwztoyttya Efmeg wgy 
monda Izraelből tamad kynek wralkodny keel, kyn magyaraztatyk 

го wr Iefus Criftuf kyről лvgy mond lyray Myklos doctor, hogy 
ez három zent kyralok voltának zarmazwan ez Ballam profte- 
tanak nemzeteebői kyk byzonnyal hytteek az Cyllagnak ífeel ta- 
madafaat Izraelnek főldeen Annak okáért ennen koztok tanach 
keppen el veegezteek vala hogy vvgazuanak mynd halalyg es 

25 azonnal tyztőffeeggel menneenek hozyaa es magokat пеку meg 
alaznak, wgy ees leen a’mynt az yo zandekot akaratot el vee
gezteek vala, mert byzonyaak twggya луг iften kyk елу hozyaa 
tartozook [f] es ymaran ew bennok az yo akaratot Coronazya 
vala, Meet eeyel azért Criftus Iefus zyleteek akkoron ел\тк vy- 

sogyaznak vala, es mynt Iudanak földe felől az feenes cyllagot 
lataak ottan meg ertekőzeenek raytta hogy az volna, mert Cri- 
foftomus mondafa zerent az Cyllagban eegy zeep germők zemeelt 
latanak kynek homlokán zeep feenes aran kerezt fyg vala es 
zolwan az keralyoknak monda zyletőt ez may napon az í'ydok- 

зэпак kyrallya ky | Mynden nemzetüknek wranak hyAvattatyk, 
mennyetők el azért Iudeanak főldeeben es meg talallyatok ew- 
tet, Azt habvan annal ees nagyob erewmbeu leenek hogy mynd- 
deu kewanatoffagok bel tellyefődőt volna, Ottan azért el ered-
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ween es az feenes cyllag előttők yew vala az égnék kőzepőtte 
eeyel ollvan feenes mynt nappal es tyzen harmad napon Iu- 
tanak Ierwfalemben, es azonnal az cyllag el enyeztee magaat 
elölök, Annak okáért kerdőzyk vala az varaiban ha ky twdnaa 
hol zyletot volna az fydokriak kyrallya, Leen kedeeg az wr s 
iftennek akarattya hogy az kyraly varafban Criftnf zyleteefee- 
nek hyre lenne, towabbaa bog az yeweudo mondaf Efa [f] 
yraftwdo doctoroknak latattyok zerent kywe nylaitkoztatneek: na- 
gyob bvzonfagnak okáért Mykoron azért mynt ollyan nagy 
wrak feyedelmek herodef kyralhoz mentenek volna twdakoz- ю 
wan raytta, ottan meg haborodeek raytta herodes mynd áz Ie- 
rwfalembely wrakkal: es zeep zónák alatta meergot gondola 
ut mynt meg twdhatnaa ottan meg olnee wrafaganak feelelmeeben,
Es alnokfaggal monda nekyk meennyetok el twdakozyatok meg 
raytta nylwan es yzennyeetok meg enneköm hogy en ees oda 15 
yeween ymaggyam ewtet. De nynchen bolchefeeg, nynchen alnok 
tanach wr iftennek ellene, Mynt az kyraly ok kywe halattanak volna 
Iarwfalemból azonnal eleygben kele az fenef Cyllag ef latwan 
nagy erewmben leenek raytta es mykoron kozelgetneenek Bethlem 
felee nagyon kezde zykrazny az Cyllag wgy mynt ewrőmetzo 
yelentene es meg alia ott az baaz felöt hol az zyletot Criftus 
kyral vala ew eedes zyz zyleyeewel. Es mykoron 2 -um fuuo 
delaff. azt hallotta volna azzonywnk maria ottan öleeben ve-* 
wee az zeep Iefuft. Es azonkeppen be menween nagy ifteny 
fedelemmel alazatuffaggal ayoytatuffaggal. es tyztöffeeggel mynt 25 

lataak azonnal meg yfmereek hogy byzon kyral es byzon yftennek 
ífya volna || Mert nagy ifteny feneffeegöt latnak vala ew zent 6 7  

orczayabol zarmazny: Annak okáért ottan terdökre le efween yma- 
daak ewtet nagy lelky eedeffeegghel es kenyhwllataffal: es mynde- 
nyk keraly ayandekkal ayandekozaak Arannyal mynt ky ralt: 30 
temyeunel mynt iftent es kenettel mynt halando embert. Es 
azzonywnk zyz maria el fogadaa tewlök ew ayandekokat, halaat 
ada ewnekyk hogy ollyan tyztöffeegöt töttenek volna, ew zent 
ífyanak es meg vygaztalaa ewket hogy meg maradnának holtyg 
az ew zent ífyanak hytyben es zeretetyben, ky veegre nem 35 
lenne el feledendő. Annak wtanna bwlchw veetellel zallafokra 
meneenek. es azon eeyel zent angyal yelőneek nekyk almokban
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hogy ne menneenek herodes kyralhoz Annak okáért maf wton 
tereenek orzagokban nagy erewmmel es bekefeeggel, halaakat 
adwan myndenen луг iftennek, wgy mond róla zent Gergel doctor. 
Nagy Idweffeegewnknek peldavara zórzee lenny vvr iftennek 

& három zent keralyoknak mynd yrafokat, mynd aldozattyokat es 
mynd ymadafoknak zeer tartafaat hog my ees azonkeppen 
tyztóllyók ymaggyok es peldazerent kóweffók yozagus eele- 
twnkkel es mywelkódetewnkkel. Elezór aldozwan ewneky ara
nyat kyn az ifteny es atyaffywy zeretet ertetyk Mafodzor 

10 aldozywnk temyent azaz eedes ayoytatuffagot kyről zent dauid 
pptha dirigatur oracio mea :c. Harmadzor aldozywnk Myrra kenetot 
kyn magvaraztatyk tefty nyawalyaffagnak meg foytafa, mert 
az myrra kenetnek oly hatalma vagon hogy az meg kent teftót 
ew vele myndden rotadandofagtwl bydeffeegtewl, es feeróg 

i5 ragaftwl meg otalmazya, kyn ertetyk az zent penitencia kv azon
keppen embernek leelkeet mynden vezedelemtwl es halainak 
feerghetewl meg otalmazya es tarttya meel nemes ielky yoza- 
goknak aljdozattva telette kedwes es kellemetes wr iftennek 
es mynekewnk haznos dycheretes es Idweffeeges kyben tarokon 

2o meg az kegyelmes wr iften az ew zent neweenek meltofagaert 
ew zent zyleyeenek zerelmeyeert es az barom zent kyraly 
Confefforóknak emlekózettyőkeert erekkewl erekkee Amen.

W yz к e r e z t h I n n e p e к e z ő t h v a l ó  v a f a r  n a p r ó l

Ez máy zent Epiftolaat yrtta meg zent paal apoftol 
25 Romayaknak yrt leweleenek xn rezeeben, mel epiftolanak előtte 

emlekozyk az ifteny foghatatlan bőlchefeegről топклуап О ifteny 
bolckefeegnek es twdomannak meelffeeges kazdagfaghy, meel 
meg foghatatlanok ewneky yteelety es váratlanok ewneky 
Avtay: Ezen zent ygheeknek wtanna yrva ez may zent Epifto- 

3o laat kyben teezen tanwfagot mykeppen ez vvlagtwl magokat 
meg vongyaak teftoket iftennek zentőllyeek, Es ne kannyaak 
veffeek ezoket ez vylaghyakban de áz menny evekben es iften
uek yfmeretvben akarattyaban, invert iftentwl vagywnk mynd
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teft zerent mynd lelek zerent, Meel regulából myndden kerezt- 
tyen ember maftan ees tanwfagot vehet, es eeletuek moggyaat

E p i f t о 1 a
ivErlek tytoket atyamffyay wr iftenuek yrgalmaíTagara 

hogy tarehatok ty teftotöket eelő aldoz.attra zentíTeegre iften- 5  

nek kellemeteffegeere okoffagus leegyen ty iftennek való zol- 
galattok az az bynneel kyl. Es ne akaryatok hafonlattatny ez 
yelen való vylaghoz: de wywllyatok meg ty wy eelettokben 
hogy yímeryeetok meg my legyen wr iftennek yo kellemetes 
es tekeelletes akarattya Mondom kedeeg azon malazt zerent ky ю 
adatot (I Énnekem mynd nyayatokra kyk ty kóztetók vannak 6 8  

ne ezefkődny aunaal feellyeb mynt yllyk, de ezefkódny yozan- 
fagra, Es kynek mynd mykeppen wr iften oztotta ygaz hytnek 
mertekeet, Mert mykeppen yllyk latny, hogy eegy teftben fok 
rendbely tagwnk vagyon es az fok tagoknak nem eegy rnywel- is 
kódetók vagyon azonkeppen nagy fokán eegy teftók vagywnk 
Criftufban myndenewnk kedeeg eeggyk inafyk tagbya, my 
wrwnk Iefufban criftufban

Sequitur ewang. cum expoficionibus Azon eedes kegyelmes 
wr Iefufban Criftufban zerelmes atyamffyay: Myert mynt meg 20 

hallook az zent Epiftola az zent eewangeliommal lelky ertelem 
es tanwfag zerent egymaf mellet yarwan, twdnya yllyk yo tana- 
cbot adwan ember flfyaynak Idwöffeegokre, mert az zent ewan- 
geliom alazatuffagra, az zent epiftola kedeeg tefty tyztaffagra 
yndoytwan Annak okáért wr iftennek zent malazttyauak fegbeed- 25 
fegeewel ez may napon az zent yrafnak ertelmókból barom rend 
bely tanwfagwnk leezen my Idweffeegenk mellet rywydeden

Elffew tanwfagwnk leezen arról My oka leen hogy az zent 
ewangeliomnak ertelme zerent Wr Iefus el marada ew zyley- 
tewl Ierwfalemben. Awagy my oka leen hogy az eedes zyz anya 3 0  

maria az wr iftennek ynnepe es tyztóffeege napyan ydeyn es 
helyeen el teeweztee es el veztee ew zerelmes zent ffyaat es 
iftennek zent ffyaat Awagy mykeppen lebete kyt ollyan yghen 
zeret vala es куге felette nagy gondot, zorgalmas vygyazaft 
vyfel vala, hogy el vezthetnee Ha'zerelmes atyamffyay reea 35 

akarwnk gondolny clioda dolog leen: De okanaal kyl fém leen, 
mert az eedes Idwozóytew atya iftennek zent kyraal ffya, a’
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mynemew engbedelmes hagyot dologéért yewt vala eeyel nap
pal gondot vyfel vala róla, azért mongya zent Agofton doctor 
Omnis xpi actio eft noftra inftructio Criftufnak myndden dolga 
mynekewnk mynd tanwfagwnk. Azért ez may dolgok ees my- 

5 nekewnk mynd tamvfagwnkra | Kowetffeegewnkre es eeletewnk- 
nek peldazattyara leenek, mynd hogy Criftus el marada es az 
templomban meg leeletteteek. Mynd hogy az eedes zyz anya 
maria nagy fyralommal es kefenves banattal kerefee, Doctorok- 
nak azeert mondafok zerent lelky példázat keppen, Nag fok 

io kerezttyenek ymez neegy keppen veztyk es teeweztyk el Crif- 
tuf Iefnft Iftenuek es az zyz marianak zent ffyaat Elezer vyg- 
ffagnakes erewrnnek ydeyn napyan. awagy Innepőknek tyztőletes 
napyaan Mert heetkőz napon mykoron ember dologban foglallya ma- 
gaat, Griftuft el nem vezty myert az ydoben nem zokot gonoífag 

^  wtaan yarny Azonkeppen haborwfagnak ydeyn fém vezty el deyn- 
kab Iftenhez zokot ember akkoron remeenkődny eiTedőzny, mynt az 
zyz maria ees Egiptomban fwtwan nem veztee el. de az yeles Innep- 
napon. Azonkeppen az nyawalyas eztelen neepeklnnep napon vez
tyk el, mert az ydoben kattra hagywan az ifteny zentolt napot 

2o fok kylemb kylemb gono.ffagokban, lakozafban Iateekban гс. foglal- 
lyaak ennen magokat, kyk myatta ynkaab wr iftennek bozzw- 
fagot teeznek, bonnem tyztoffeegot О zerelmes atyamífyay, nem 
twdom myt zollyak ba meg tekeenttyek ez maftanv vylagnak 
eeleteet, hol leelbettyek meg az teremtő iftennek való tyztőiTee- 

25 g ő t: ky mynd yol meg laffa magaat, mert hamar az zam veteefre 
vonznak feyenkeed. Mafodzor el veztyk az aldot Iefuft Griftuft 
twdatlanfagnak myatta, mynt lofeph es az zyz maria, kyk yngen 
feni twdaak howa leen akkoron az eedes germők iefus maftan 
ees benne vagywnk ez eellyen veetőkben Efa. v. wgy mond 

3oproffeta myat az wr iften, Annak okáért vyteteek fogífagban az 
en neepeni. mert nem leen twdomanyok kyk kedeegh mynde- 
neftwl fogwau twdatlanok wg mond rolok Ignorantes ignora
buntur. Az twdatlanok erekkee twdatlanok leeznek zent Gergel 
do. meg wgy mond, ha kyk azt nem twggyaak my az iftenee 

3óiftentwl nem twdatnak, es az ollyan eztelen bolondoknak az 
keenban leezen bőlccbefeegők es ott kezdnek obaytany fohaz- 

. kodnv bőlch mondafa zerent Sáp v. Annak -okáért otalmazny 
keel maftan az wr iftennek malaztyaat ||
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hamyff byzodalomuak myatta, mynt olwaftatyk hogy Iofeph 
hyzy vala hogy Iefuf annyawal volna az azzonyallatoknak 
feregheeben, az eedes zyz maria hyzy vala, hogy Iofeph attya- 
wal volna, es wgy leen hogy azonkózben mynd ketten el vez- s 
teneek Azonkeppen nagy fokán vannak maftany eeletben: kyk 
hozyw remeenfeegnek es hamyf varafnak myatta nem akarnak yot 
tenny, fém penitenciat tartany Annak felette Nekyk yffywfa- 
gokban nekyk ereyókben, Nekyk yozagokban awagy tyztoletes 
wrafagokban byzwan meg chalatnak el veztyk az wr iftent es ю 
erekkee való fyralmas vezedelemre efnek: hol ott veegre meg 
nylyk zemók, de yay nem haznalnak vele noha erek penitenciat 
tarthnak. kyeert yrgalmaffagot foha nem leelnek. Arról mongya 
bólch ecc. V. The bynednek yrgalmarol foha ne leegy feelelemnel 
kyl. es ne teegy bynrol bynt Es ne mougyad byzwan. Az wr iftennek ль 
yrgalmaífaga nagy. Mert az yrgalmaffaag es az harag hamar támad
nak ew tewle Annak okáért ne keeffel ternód wr iftenhez. mert 
nagy heertelen yew az ew nagy haragkya. Neegyedzor el veztyk 
az Criftuft ez vylaghyaknak zertelen zerelmeenek es Gyenerewfee- 
ges kywanfaganak myatta kynek peldaya lehet mert az zyz maria 2» 
es Iofeph tarifa tawol mézzé yarnak vala egy maftwl, ha 
eeggyewt lettenek volna Nem liyzom hogy el vezthetteek volna, 
Azonkeppen maftan ees az oly ember hamar el vezty wr iftent 
kynek zywe lelke teetowa bwdofyk, Iftent ees akarnaa zeretny 
ez vylagot fém akarnaa el hadny, wgy mond ez eellyenekrob^ 
wr iften Арок cap. in Vtinam frigidus effes aut calidus fed 
quia tepidus es incipiam te euomere de ore meo. Awagy hydeg 
volnaal awagy melegh, de myeert alhatatlan vagy kywe kezd- 
lek okadny en zambol ercche ky erty myt akar mondany az 
wr iften :c 1 Ioh. 11. ha ky ez vylagot zerety nynchen abban [enj за 
atya iftennek zeretety, vyzon ellen, vala | Hol iftennek zent zere- 
tety vagyon ott lakozyk Criftus, ott az zent leelek es mynd az 
tellyes zent haromfaag loh. xvi Vyzon eilen ky ez vylagot yzy, 
zerety, wg mond zent Agofton doctor, el fyllezty ewtet, es meg 
emeezty nem eeltety, kynek ertelmeere femy példa nem keel & 
Azért zerelmes atyamífyay leegyetok okofok, leegyetók ezofók 
mert zamtalan ellenfeege vagyon ez maftany ydoben az erek ídwof- 
feegre vágyódó embernek, engheggyen malaztot reea wr iften.
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Mafod tanwfagwnk leezen arról Hol keel az aldot Iften
nek eedes Iefus ffyat kerefny, oka lehet, mert zerelmes atyam- 
ffyay yol lattyatok mynee fok rendbety neepek nemzetok 
vannak ez vylagon orzagon keed, kyk mynd ew hytók byzo- 

í dalmok es eeletoknek mywelkódetók zerent kerefyk iftent. ke
refyk azt a’my yob. De nem mynt talallyaak meg, my oka 
annak leegyen arról ydot nem keel foglalny, mert wgy mond 
bólch |f ]  mene few anne ezz. Ha azért az kerezttyenek yol 
es yo helyen kerefyk arról zollywnk. Vala ky azért meg akarya 

10 Criftuft leelny: kereffe Ierwfalemben, kereífe az templomban, 
kereffe az yraftwdoknak közötte О myt akar mondany az zent 
yraaf zerelmes baratym, myt keel értény az Ierwfalemnek va- 
rafaan. Az Ierwfalem magyaraztatyk bekefeegnek latafa Az az 
ott lakozyk es leelettetyk meg wr iften hol az bekefeeg vagyon 

is zent dauid pptha byzoufaga Ps. lxxv Inpace factus eft locus eius 
et habitacio eius in fyon. Bekefeegben vagyon vettetween az ew 
helye, kyee, iftenee, Iefufee, Criftuf ее. es fyonban az az hyw 
leelekben ew lakodalma, Vyzon ellen vala hol haborwfaag ga
rázda es morgolodaaf vagyon ott ne kereffed Criftuf lefuft de 

20 az Sathanaft, wgy mond zent Agofton. Mafodzor kel kerefny 
iftennek eedes Iefus. Criftus ífyat az templomban, az zent eegy 
hazban. Dycheeretnek zent helyeen ymacchaknak helyeen 

7 0  Eíaye [f] || Domus mea Domus orationis vocabitur dicit domi
nus Az en hazam ymacchagnak hazanak hywattatyk azt mon- 

25gya wr. iften. Az yo ffyat azért mynden koron ew attyanak 
hazanaal keel kerefny. mert ott lakozyk ew, mynt enuen maga 
wr iften byzonfaagot teezen róla Leuitici [f] Eu magamnak 
zentoltem ez beit, hol ott lakozom embereknek ffyay kbzot ez 
wylagon; Méltán azért wrwnk Iefus ees mynt ynkaab gyakortaa 

3oineegyen [vagyon] vala az Iftennek templomában, es ott ymaggya 
vala ew zent attyaat ez vylagert kyben myndden kerezttyen 
embernek peldaat ada ewtet kowethny ha iftennek es az ew zent 
ffyanak akarattya zerent akar eelny. D Q ha ky kerdenee ha niyn- 
denkoron es zenetleu keel ее kerefny awagy alkolmas ydőben 

3 5 Üoctorok az zent ewangeliomnak ertelme zerent reea felelnek, 
hogy azzonywnk zyz anya maria peldaya zerent harmad napyg 
keel kerefny es megk leely Elífew nap zent penitencia tartatnak 
ydey. Mafod Ift'eny yrgalmaffagnak ydey. Harmad ifteny zent
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malaztnak ydey, [vala] vala myg ezek vannak, leeznek es leelet- 
tetnek ez vylagon addeeg keel kerefny. Erről zool Efayas pptha 
cap. EV. kerefíeetók wr iftent myg meg leelketytők. kywyatok 
ewtet myg közel vagyon az főlewl meg mondot harmad napyg 
es neegyed napra kelween az az iftennek ygyeerety zerent» 
meg leelettetyk az erek dychőfeegnek bodogüfagaban De yay 
vyzon ellen ky eett az főlwl meg mondot valaztot ydőket el 
vezty el mwlattya, es halalaara haggya penitencia tartafaat, 
gyonafaat es yo teeteleet: teftamentom zerent meg hagywan hogy 
fokát aggyanak léikéért holta wtan, kyneel nagyob balgatagfaag 10 
nynchen ember ffyay kőzőt peldaat veet róla zent Beda doctor. 
Vala Angliában egy kazdag ember, mykoron halalara ywtot 
volna lataa haat az pokol aytaa nytwan vagyon, es nagyon meg 
rettene raytta, Mykoron byztatnaak ewtet hogy wr iftennek 
yrgalmaffagaban byzneek es iftenben vetnee remeenfegeet | Monda 
a’mynt lehete. 0  keefen kőltem el mwlt az ydew es azonkep- 
pen erekkee el karhozeek, yme azért zerelmes atyamffyay, my- 
keppen vezedelmes ky az zent penitencianak yrgalmalTagnak 
es zent malaztnak ydeyt el vezty. De keeryők wr iftent hogy 
az ew zent neweert zent zyleyeenek zerelmeert ne vygyen2o 
mynket az gouoz kethfeegnek reftfeegnek twnyafagnak kőte- 
leeben efnewnk: de tarchon meg az ew zent malazttyaban, 
mynd eeletewnkben mynd halaiwuknak ydeyn.

Harmad tanwfagwnk lezen wyzkereztnek octawayarol, hol 
ott emlekőzyk anyazent egyház wrwnk lefutnak kereztfegee- 25 
rő l: Az Iordan vyzeeben zent Ianus baptiftanak keze myat: 
Myert kedeegh kywalt keppen való ewangelioma vagyon az ifteny 
tyztőífeegnek eerdemnek es lelky Idwőffeeges tanwfagnak oká
ért meg latnwnk magyarazwan

Ez may zent ewangelioniot yrtta megh zent Ianus ewan- з» 
gelifta Cap. 1 kynek eredete leen, mykoron wr Iefus. es zent 
Ianus baptifta zyletetnek wtanna volnának xxx eztendőben kel
ween, Nap yarafzerent kedeeg ez maftany Időben, meel zent 
Ewangeliomnak előtte az zent ewangelifta emlekőzyk arról
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mykeppen az fyclo feyedelmek es yraftwdo dóctorok ky men- 
ween zent Ianuriioz az Iordan vyze mellee kerdózneek myt 
kereztolne es ha ew volna az Criftuf es az melTyas ky yewendo 
volna az reeghy veen atyaknak ygyeerettyek zerent. Es myko- 

sron nylwan való byzonfagot tett volna mynd ennen magarol, 
ky volna, mynt az iftennek ffyarol, hogy el yewt volna. Mafod 
napra kelween annak wtanna kówetkózyk ez may ewangeliom.

W yz k e r e z t h  O c t a u a y a n a k  E w a n g e l i o m a  
AZ ydoben lataa Ianns iefuít liozyaa уелупуе monda yme 

71 iftennek barana, yme ky el || Yeezy ez vylagnak byneet. Ez 
az kyról mondám. En wtannam yew ember ky en elettem lett 
mert en nalamnaal eleeb való es en nem twdom vala ewtet. De 
hogy ky yelentetneek Ifraelben annak okáért yewttem en vyz- 
ben kereztolny Es byzonfagot teen róla Ianus mondwan. Mert 

islataani az zent lelköt le zalwan mynt galambot menyből, es 
raytta marada es en nem twdom vala eAvtet: de ky enghem 
kereztolny kylde ew mondaa ennekem. Vala kyn latandod if
tennek zent lelkeet mennyekből le zallany es raytta maradny 
ew az ky kereztól zent leelekben: En azért lataam es byzonfa- 

2o got teek róla. Mert ez az byzon iftennek ffya.
Yme zerelmes. atyamffyay meg hallok ez zent octawanak 

ewangeliomaat bewtew zerent: kynek ertelmeebol my Idweflfee- 
gewnk mellee két rendbely tanwfagwnk leeznek rywydeden. 

Elfifew tanwfagwnk leezen arról mykeppen wrwnk Iefus 
25 Criftuf. zerzee fwndamentum zerent az zent kereztfeegnek mog- 

gyaat: kyre annak wtanna az zent tanoythwanyokat meg tanoy- 
taa, hogy ewk ees kereztólneenek neepeket. Reea felelween 
zent doctorok yeleffen Kik. wgy mond. Neegy yeles dolgot teen 
Idwoze-ytenk Iefus ew zent kereztflfeegeenek ydeyn Elezor hogy 

3o az vyzet meg zentolee ew zent tefteenek ylletefeewel, eett wgy 
mond zent Beda, foha az kerezt vyz mvnekewnk femyt nem 
haznalna, ha criftus ew zent kereztffegeewel meg nem zentolte 
volna. Damafcenus meg wgy mond Akara Criftuf meg kerez- 
tolkodny nem ew zykfeegeert: De hogy neepeknek kereztffee- 

35geet meg zentolnee: Veen kedeeg kereztíTeegot az zolgatwl az 
nagy hatalmas луг, hogy ne wtalnook meg | My az felffeeges 
wrwnknak kereztffeegeet es hytyt reánk venny лл^у mond zent 
Agofton doctor: Azon kereztífeeggel kereztőlteteek meg zent
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lanus bapiifta mondwan Criftufnak Finnekem te tvvled kel meg 
kereztóltetnom es te yewz en hozyaam: Towabbaa azon kerezt- 
feeggel kereztőlteek meg azzonywnk zyz. es mynd az zent Apof- 
tolok zent Bér. do. mondafa zerent bogy az Criftufnak tagli- 
yay lehetneenek es iftennek orzagabol kywe ne hafonlanauak. 5 

Mafod dolgot teen hogy az kereztífeegnek fondamentomot vete 
2 -dum Rik. Verbo et facto, mynd bezedeewel. mynd teetemee- 
nyewel Harmadzor mert annak wtanna az ew zent tanoyt- 
wanynak myatta parancholaa ky hyrdetny, mykoron ewket ket
ten ketten el kyldózee kereztolny. Negyedzőr: azon kereztffeé-ю 
got kyt zent halaknak előtte bezedeewel mert zerzót vak, zent 
halalaa wtan meg Confirmalaa: mynt Idwoflfeegnek zykfeeges 
wrtvoflagaat, zentífeegnek es parancholatnak alatta bel tellye- 
foyteny, mondwan [loh xix.] Math vltimo. Ite docete omnes gentes 
baptizantes eos. :c. mennyetek el tanohatok mynden neepeket a wag is 
nemzetüket meg kereztólween ewket atyanak es ffywnak es 
zent keleknek neweeben: Vak kyk azért ez eellyen kerezt.ffeeg- 
nek kywle vannak eelnek es leeznek ketfeegneel kyl erekkee 
el karhoznak, О azért zerelmes atyamffyay mynemew nagy lia- 
laa adaífal, dycheerettel es zolgalattal tartozwnk my az eedes 20 

wr iftennek hogy mynekewnk enny yot enghedőt eernewnk: 
Mafod tanwfagwnk leezen arról Mynemew haznalatt-ya 

vagyon az Criftuf Iefuftwl vett kereztfeegnek. Doctoroknak 
mondafok zerent hat yeles Idweflfeeges haznalattyaat talallyok 
zent yrafban. ElCfew, zent keleknek yewetely: mynt az zent 25 
ewangeliom mongya hogy Criftus Iefufra ees reea zalla ew ke- 
reztfeegeenek ydevn. Mafod az artatlanfagnak meg adafa es 
bynnek el mofafa. Az oka hogy Crifmfra zeep feyeer galamb 
kepeeben yewe az zent kek k  artatlanfagnak yegzeefeere. Az 
oka zent Agofton doctor mondafa zerent hogy [| Az meg kereztő- 72  

lendew germők feyeere zeep feyeer tyzta korofmaat vetnek az meg 
nyert artatlanfagnak yegzefeere Harmad menyorzagnak meg nylafa 
Az okáért Criftufnak kereztfeege koron meg nyttateek mennyeknek 
orzaga Azonkeppen myndennek meg nylyk: ky ha azon horaban 
awagy myg bynt nem teezen meg halna, azonnal íften orzagara35 

menne, zent agofton mondafa zerent: Hogykedeegeeggewgyert- 
tyat annak kezeeben, yegzy az mennyey dychofeegnek erek vyla- 
goffagaat. Neegyed zent kereztnek yegyeewel meg byllogozees. ky
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mondatyk iftentwl adatot Corona es ayaudeek: ky myat meg yf- 
mertetyk hogy ymaran zent haromfaag wr iftennek hyw edee- 
nye. Criftuf Iefufnak tefte taghya. Arról mondaa zent lanus 
Арок хин kyknek homlokokon ffeel vala yrwan az ew newők 

5 es ew attyoknak newe. Ez azért az zent kereztfeegnek kyraly 
peechety kyraly bylloghe. kyn myndden kerezttyen meg yfmer- 
tetvk hogy kerezttyen akar ez vylagon, akar holta wtan az 
maaf vylagon: De meeg mennyeknek orzagaban ees nagyob 
erdemot nagyob tyztoffeegók leezen es vagyon, können az ree- 

logliy zent atyaknak zent palnak mondata zerent, példa az zent 
Apoftolokrol kyk mynden zentoknek elottok vettettenek az 
Seraphyn kar angyalok kózzee: es nagy fok zentok ew velők 
eegyetemben: eellyen draga es tyztoletes zerelmes atyamffyay 
az kererezttyenfeeg kyt Criftus Iefuf meg váltót dragalatus zent 

i5 vereewel zent halalawal. Ewtőd pokolbely erdegh hatalmának 
meg eknyteeíe kyrol wgy mond zent Gergel do. Az pokolbely 
erdegnek nynchen hatalma az kerezttyen emberen, hanem ha ennen 
maga enghed пеку Annak yegyeere ottan kywe meene az pwz- 
taban penitencia tärtany es erdeg ellen vyafkodny mynt meg 

sokallyok towabbaa: példa róla wgy olwaftatyk zent Anthal re
mote eeleteeben kyt felette háborgatnak vala az tyztwlatlan 
leelkok, ha | Mondwan hatalmatok vagyon en rayttam yme eett 
elottetok vagyok nyellvetok be zagaffatok meg awagy óllyetók 
meg, ha kedeeg femyt nem tehettok : myt dychefkottok heey- 

25yaban, Azért chak ky nekyk ne engheggyen gonoíTaghnak my- 
atta, femyt nem arthatnak kerezttyen embernek Hatod az erek 
eeletben ffywy reezelteteef Annak yegyeere hallattateek Criftufon 
menyből atyanak zawa mondwan. Ez az en zeretew ffyam, ky 
yollehet erektewl való ffya lőtt leegyen atya wr iftennek My 

3o eerettewnk mondateek azeert, ez ifteny zoo, kyrol ennen maga 
ees byzonfagot teezen mafod helyen Io. xn. mondwan. Nem en 
eerettem De ty eerettetők adateek ez zoo kog hyggyeetok mert 
enghemet atyam bochatot. Zent paal apoftol megh wgy mond 
róla Ro. vili laffatokze atyamffyay mynemew zerelmet mwtatot 

35 my hozyank wr iften, hogy iftennek valaztot ffyay lenneenk. 
Zent Harms pyfpek azont byzonoyttya. 0  zerelmes atyamfíyay 
veegyeetok yol ezetokben ez eellyen nagy tyztoífeegot nagy 
meltoü’agot Ha en tanachomat fogaggyatok halai fe zagathaífon
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el tewle, De az bolchnek mondafa zerent [f] halalyg vyaf- 
koggyatok az ygaflagert hogy erekkee való Coronayaat erdem- 
lyeetbk Ne feellyetók az ygaffaageert es az mennyey dychófeeg- 
nek meg herwathatatlan eerdemeert ewromeért eekóff voltáért 
nywgodalmaf voltáéért veeghyg es halalyg keefalkodny, twggya- 5 
tok byzonnyal hogy yo wrwnk vagyon ky veegre el nem feled 
el fém haagy. De hogy az ew hywey meg byzonywltaffanak ez 
zanky veteefnek helyeen ydeyn, napyglan tyredelrneűfeegőt mw- 
tat hozyank, hogy bel tellyefőggyeek az ygazaknak zamok, es 
vyzon az kegyőtleneknek gonoffagok Es tellyef eerdemmel fy -10 
zeffón kynek mynd ew teetemeenye zerent Amen ||

E l f f e w  M e n y e g z o s  Y a f a r n a p n a k  E p i f t  7 3

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal Apoftol Ro- 
mayaknak yrtt leweleenek tyzen kettőd rezeeben es kőwetkő- 
zyk rokon wtanna ez el mwlt vafarnapnak Epiftolayanak, M y-15 

keppen kedeeg ez may zent ewangeliom es epiftola egy maff 
mellet yaryauak keel meg twdnwnk. Mert az zent ewangeliom 
zool meenyekzonek zentffegeerol. kyben wew legheen Criftus Iefas' 
iftennek zent ffya. es kyben vyzet borraa valtoztataa, kyn zent 
paalnak mondafa zerent ertetnek az lelky meenyzők : kyk van- 20 

nak es leeznek az yo hyw leelkóknek es Criftus Iefufnak 
eeggyefewleefok kozok: lyzta zyzeífeegnek es ifteny zent zere- 
tetnek myatta az az leelky nemes yozagoknak atala, meel lelky 
yozagokrol emlekózyk az zent Apoftol ez may Epiftolaban 
mondwan. 25

E p i f t o l a .
MTyamffyay, kyknel iftennek ayandeky vannak malazt ze

rent, ky tynektok adatot kylemb kylemb keeppen Awagy yewen- 
dó mondás ygaz hyt zerent Awagy zentífeegőknek zolgaltatafa 
zolgalatban Awagy ky tanoyt twdoman zerent Awagy ky maft3o 
yora ynt ynteef zerent, ky adakozyk eeggyegyewfegben: ky 
paranchol zorgalmatoffagban t ky kenyewrwl erwondeteffeegben : 
zeretet tettetóCfeegnel kyl el tawoztatwan a’ gonozt yohoz ragaz-

NYELVEMLÉKTÁR. IV. 8
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kodwan: Atyaffywy zeretettel egymaft zeretween, Tyztolettel 
egy maft elől veween : zorgalmatoffagjban nem reftők, leelekben 
bwzgok wr iftennek zolgalok: remeenfeegben ewrwondetefek 
nyomorwfagban tyredelmefok : ymaccbagban keefedelmefok, zen- 

5 töknek zykfeegókben egyelofók; zallaftartafban elewen[y]ők : yot 
mongyatok tyteket haborgatoknak, yot mongyatok es ne akar- 
yatok gonozt mondany ewrewlween az ewrwőndőkkel, íyrwan 
az fyrokkal: myndentók azonkeppen ertokozween egy mafrol 
Ne bőlehőlkődween egy maf ellen: de ky mynd alazatoffagban 

n> nyayaíkodwan : my wrwnk wr Iefufban criftufban.
Sequitur ewangelium cum expoficionibus Myeert zerelmes 

atyamffyay myndden bynnek veződelmeenel kyl es eektelen- 
feeghnek zemeermeenel kyl Anya zent egyhaaz emlekőzyk ez 
may napon tefty es lelky meenyekzonek zentffeeges voltáról : 

iskyben twdnya yllyrk ollyan nagy zentffeeges zemeelyek voltának 
yelennen. mynt iften az zyz maria, es Criftufnak zent tanoyth- 
w any: es eegyeb tyztőffeegbely neepek, kyknek nyayaffagos 
lakozafokban, byzom myndenewnk akarta volna ha yelen lehe
tőt volna. De ha éedes zywel leiekkel tyzta zeretettel kywan- 

2onyok. meeg meg lehet, el femm wlt: kyben wr iftennek malazt- 
tya myat menendők vagywnk : kynek nyhvabban való ertelmeere 
három rendbely lelky íanwfagwnk leezen

Elffew tanwfagwnk leezen arról My leen oka hogy wrwnk 
lefus Criftus ollyan herre meennyen ew zent annyawal es ta- 

25 noythwanywal. hol fok zeertelenfeegők es vezedelmek zoktanak 
leenny es tőrteenny kyk wr iftennek es az zyz marianak ellene 
vannak. Azért nag chodanak lattatyk lenny: Veegyek azért yol 
ezewnkben, es nem leezen vezedelmes mert wgy mond zent 
Agófton'kogy vala myt főidőn wr iftennek zent ffya tett. nem 

so lett okanaal kyl De mynd mynekewnk tanwfagwnkra es yo || 
7 4  Eletewnknek peldazattyara lettenek Doctoroknak azért monda

fok zerent. akara wrwnk lefus az főlewl meg mondot zemeelyek- 
kel menny es lenny ez vylaghy menyekzőben ymez három oká
ért, Elezer 2 -um Rik. hogy az meenyekzonek zentfeegeet wy 

35tőrweenben meg contirmalnaa, kyt oh tőrweenben az az para- 
dychomban meg zőrőzween meg zentőlt vala.Gen. 1 . cap. Annak 
okáért femy vezedelmef dolgot nem hyhetewnk ott tőrtteent 
lenny maftany ydő zerent. De myndeneket ifteny fedelemmel
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-choda teetellel es mynden zentífeeggel meg zolgaltatny: kylem- 
hen ha tőrteent volna foka oda Iefus maria nem meent volna 
D. q. kerdhetnee vala ky. De kyckoda volt ez meenyekzoben 
való aldot wőlegheen es yegyes meen kynek eellyen zentffeeges 
vendeeghy eerdemlettek lenny. Reea felelween zent Ieromos 5 

•doetor in prologo fuper Iohannem Lyra et- lwdolphus ac plures 
eorum hogy volt zebedeuf halaaz palogarnak ífya Ianus, kynek 
annya vala Maria azzonyvvuk zyz marianak ewcche az zyz meen 
kedeeg eegy halaaz leanya Anachyta, Ez eegy yeles okaanak 
azért yfmertetyk lenny, myeert hogy az zyz marianak es wrwnk ю 
Iefufnak rokony voltának: mentenek volt ew vygafagus ewro- 
mokben Mafod oka, ky énnél nagyob, twlaydon iften akarat- 
tyanak aloytom lenny. Elezer hogy az tefty hazaffagnak kőte- 
ieet meg erőífőytenee az oly eretnőkőknek ellene kyk azt mon- 
gyaak hogy az kazaífaag erdegtewl vagyon, kyben hamyffatis 
mondnak. Mafodzor hogy az tyztafaag tartókat az meennyey 
meenyekzore keezwlny yndoytanaa leelek zerent, kyben zemeel- 
zerent ott vannak Iefus maria es az zentők zent angyalok ky- 
ről ha ky teeb tanwfagot kywan latny olwaífa az zent zyzeknek 
eeleteet, Leen azért ez oka myert Iefus maria az meenyekzoben20 

yndvvlfatanak meenny hogy az teremtő wr iften elezőr ott 
yelentenee meg ew ifteny hatalmaat es dychőfegeet az vyznek- 
borraa valtozattyan, О zerelmes atyamífyay lafl’wnk hallywnk 
zeep ifteny bőlcheífeegőt, es lelky tanwfagot wtanna, Mychoda 
erteteek | Az vyzőn es az boron 2 -um Ludolphum az vyzeu25 

ertetyk ez eelet es haborwfaag, kyket wr ifcen az maf vylagnak 
meenyekzőyeeben változtat erek eelettee es veeghetetlen ewrőm- 
mee es vygafaggaa hol az eedes Criftus kyraly wőlegeenfee- 
gőt tartt es az bodog leelkőt az az orzaglo anyazent eegyhaz 
zentőknek eeggyeffeege Criftufnak erek zerelmes yegőfe, утезо 
azért zerelmes atyamífyay mynemew zentífeegnek peldazattya- 
eert ylly anya zent egyhaaz ez may meenyekzős vafarnapnak 
Innepeet Az leen azért bezedewnknek eredetety hogy femyt 
nem tett Criftuf Iefus Idweífeeges okanaal kyl

Mafod tanwfagwnk leezen arról т у  oka leen hogy wrwnk 35 

Iefus chak hat vyder vyzet valtoztata el yo borraa fém tebbet 
fern kewefebbet: kyben elífew chodaat teen. es kyben meg ye- 
lentee ew zent iftenfegeenek dychőfegeet. Reea felelnek zent
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doctorok eegykeppen bodogffagus zent Agofton doctor wgy 
mond ez may homeliaban Az hath vydrokon erteteenek ez vy- 
lagnak hat rendbely eeleteenek reezey kykben koronkeed reeg- 
twl fogwan az zent patriarkaak es proffetaak zent Ianus bap- 

stiftayg yewendo keppen zoltanak wrwnk Iefuf»Criftufnak zyle- 
teefeeról eeleteerol, zent keennyarol halalarol. ffel tamadafaroh 
es meenyben menetyrol. Az ooh tórweenbely neepeknek tyztw- 
lattyokra es Idweffeegokre de yyzkeppen lattatyk vala ewn'ekyk. 
es nem vala yo yzew, zynew es yllatw mert homaal vala ew 

íozywókőn, hogy a’myt az zent yrafban olwafnak vala, nem 
ygazan es nem yo yz keppen ertyk vala. Criftuf iftenrol. De 
meeg az maftany maredekok kyk vannak fém hyzyk tekeel- 
leteffeeggel, hanem meeg ees varyaak az meffyaft, De mykoron 
ez may zent ewangeliom byzonfaga zerent wrwnk Iefus el val- 

istoztataa az vyzet yo borra, az az, meg vylagofoytaa ew zent 
7 5  malazttyawal ew zywóket elmeeyoket || Megh melegoytween 

ew leikoket, Es az zent Iraft zent proffetaknak mondafokat meg 
magyarazwan es ky feytőgetween ew belybol hogy meg yfmer- 
neek erteneek, az yztelen vyz borra valtozeek, es meg zayo- 

2o fwlwan, az zent yráfnak ertelmeebol nylwan meg yfmereek 
Criftuf Iefufth ewT choda teeteleeben es Ilynek fokán ew benne, 
dycheerween wr iftent. Mafodzor mafodkeppen magyarazwan 
zent Bernald doctor es Lwdolffus Carthufienfis fuper vita xpi 
hogy az hat vyder vyzon ymaran wy tőrweenben, ez, maftany 

25malaztnak ydeyn, Anya zent egyházban hat rendbely zentffee- 
gok ertetnek, kyk vannak zereztetween mynd egheez kerezttyen- 
feegnek tзfty lelky tyztwlattyara az az byneknek bochanattyaara 
es az erek IdwelTeegnek nyereefeere, Meel zentfeegők vyznek 
lattatnak kyk gonozwl eelnek vele kyk hytótlenok, ez vylaghoz 

so ragazkottanak kyk wr iftenben nem byznak es koronkeed myn- 
den gonoffaggal tellyefők De kyk yol eelnek vele mynt wr iften 
meg paranchoita, yo hyttel tyztoffeeggel zeretettel, haath yo 
yzew zynew borraa valtozyk az az malaztoffaa: yozagoífaa, kynek 
mynd tyztwlattyara, byneenek bochanattyara es leelkeenek ydwef- 

35 feegere. Mynt ezen zent Bernald moggya: Vala mykoron en 
yraft olwafok awagy yrok, es ott wrwnk Iefufnak zent neweet 
nem találom, yghen yzetlen es faytalan ennekóm. Elffew vyder 
vyz [eegyetemben] mondatyk anyazent eegyhazban elffew zent-
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ffeeg tóredelmeffeeg, zent penitencianak elffew reze hol vagyon 
meg yrwan az ooh tórweenben Zent Ezekyel prolfetanak keny- 
weenek xviu rezeeben Quacunque hora ingemuerit peccator peccata 
fua, non recordabor amplius, Yala meel horaban meg nyeegendy 
az bynes ember ew byneyt, meg nem emlekozom towabbaa ew 5 
byneyrol. Mafod vydernek zentffeege mondatyk tyzta gyonas 
lacobi vltimo Dyonnyatok megh egy mafnak ty byneytöket 
hogy meg | BoehattaíTeek. Harmad vydernek zentffeege Ala- 
myfna oztaf. Ezek [f] date elemofínam et ecce omnia munda funt 
vobis: aggyatok alamyfnaat es yme myndenek tyztaak leeznek 10 
tynektók Dániel meg wgy mond vala Nabogodonozor kyral- 
nak О kyral fogad meg tanachomat es valcb meg alamyfna- 
wal te byneydet. Neegyed vydernek zentffeege bozzwfaguak 
haborwfagnak meg bochatafa: kyról wrwnk Iefus példa az 
magaff kereztffan Ewtód vydernek zentffeege teftuek fanyarga-15 
ta fa : kyról zent Agofton wgy mond vala ky tefteet gyenyerw- 
feegben eeltety ellen fegeet eeltety. Hatod vydernek zentffeege, 
ifteny zent parancbolatnak meg tartafa, kyk mynd ha Criftuf 
lefufnak zeretetyeert leeznek: Nem cbak hogy embernek Idwef- 
feeges nem lenneenek De annak felette nagy eerdeinefek es го 
meltofagofok leeznek: mykoron wr iftennek zent orzagaban 
ywthwan yo borra az az mynden ifteny yora változnak

Harmad tanwfagwnk leezen mynemew nagy zentlfeeges 
fondamentoma vagyon wr iftentewl az zent bazaffagnak hogy 
foha fém egymaftwl el nem válhatnak fém eggyk eelween Az 2-, 
mafodyk maft nem valazthat. Math xix Quod deus coniunxit homo 
non feperet Mafod zentlfeeges fondamentoma vagyon 2 -um 
fran. Maronis. Mert az hazaffaag bely zentffeeg fokképpen való 
zentffeeges eegyeffeegőket yegyez iftenzerent es leelek zerent. 
Elezer: az iftenffeegnek es emberfeegnek eegyben eeggyefew- 30 
lefeet abrazya Criftuf Iefufban: О zerelmes atyamffyay keerlek 
veegyeetók ezetekben, myt zool magyarázó yraaf yewyen eze
kekben az kegyes zeplótelen zyz anya marianak Iften zylew 
.zent mehe, kybeu iften es ember zent leelek wr iften zeretety- 
nek atala, el valhatatlan eegyben eeggyefewle az az az ifteny 35 
nagyffagus meltofaag az embery termeezetot mynt zerelmes ye- 
gyefeet hozyaa fogadaa erekkee el valhatatlan. Mafodzor yegzy. 
Anyazent || Egyhaaz kőzot való eeggyeffeegót Criftus Iefuffal, 7 6
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kyról zent paal apóitól zolwan ad Eph. v. wgy mond Az ha- 
zaffagnak zentffeege nagy ky Criftufban es anya zent egyház
ban vagyon : Harmad eeggyeffeegnek zentffeege mondatyk lenuy 
mynden hyw leieknek es iftennek awagy Criftufnak közötte 

5 zent malaztnak es lelky zeretetnek kőtelezetywel kyröl ees zent 
paal emleközyk и Cor. xi yegyeztelek wgy mond tytöket ke- 
rezttyeneknek zolwan zyzet az az wgy mynt eegy zyzet e g y  
ffyrffywnak Criftuf Iefufnak О zerelmes atyamffyay awagy kyk 
zyzek hazafok awagy penitencia tartó ewzwegyek vattok у me 

lolattyatok hallyatok az zent yrafnak zentffeeges ertehneet, ha 
ky ifteny yteelet zerent meg feytendy teft zerent való eeggyef
feegnek zentffeeges köteleet ottan halaira méltónak yteeltetyk : 
Awagy anyazent egyházban való zentffeegnek eeggyeffeegeet 
meg feytendy eretneknek es karhozatnak ffyanak yteeltetyk: 

is Awagy ha ky Criftufnak hytyt meg tagadangya, hwztnak ne- 
weztetyk. О vallyon myt eerdeml az oly bodogtalan ember: ky' 
az teremtő wr iftennek bozzwfagara zydalmaflagara pokolbely 
erdegöt fogad tarffwl hozyaa maganak, eet el zakaztom monda- 
fomat hogy ky mynd gondolkoggyeek fokayg róla, es vala myt 

2oyobbat wr iften hoz zyweeben lelkeeben: azt tanacholom tar- 
tany.

M a f o d  m e e n y e k z ö s  v a f a r n a p n a k  E p i f t o l a y a .
Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal apoftol Ro- 

mayaknak yrtt leweleenek xij rezeeben es az el mwlt epifto- 
25lanak legottan wtanna köwetkőzyk : Myeert kedeeg egy | Arant 

yarnak az zent ewangeliomal kyben az zent ewangelifta em
leközyk az poklofnak meg vygaztafarol az az lelky tefty tyz- 
twlafarol, azonrol erökődyk az zent apoftol ees ez may zent 
Epiftolaban zolany raondwan Atyamffyay.

so E p i f t о 1 a.
ATyamffyay. Ne akaryatok bőlchet lenny tymagatokban 

es fenkynek gonozt gonozeert ne teegyetők, _De yot Nem chak 
iftennek előtte, de meeg mynden embereknek ees előttők Ha 
tehetfeeges kedeeg meneere ty felőletők lehet mynden embe-
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rekkel bekefeegöfök leegyetek : Ne otalmazyatok ty magatokat 
menteef zerent zerelmes atyamífyay De aggyatok beit az ha
ragnak Mert yrwan vagyoD: Aggyatok ennekem az bozzw allaft 
es en meg fyzetőm azt mongya wr iften De ynkab ha ehózendyk 
te ellenfegőd aggy eenny ewneky ha zomeehozyk aggy ynnya 5 

ewneky, Mert azt teween tyzes yzőget gyeytes vele ewneky - 
feyeere: Ne akar azért meg gyóztetny az gonoztwl de gyózyed 
meg yoban az gonozt

Sequitur awangelium Defcendens Iefus, cum fuis expofici- 
onibus. 10

Meg halwan zerelmes atyamífyay az zent ewangeliomnak 
kyvvl belől való ertelmeet, kőwetkózyk Idweffeeges tanwfaagCen- 
turionak bezeedeeből mynt keel ez vylaghy zolgaknak es zolga- 
loknak zolgalnyok ew wrokat hogy mynd iftennek kellemetes 
leegyen ew magoknak Idwőffeeges wroknak ygaz myndden 15 
bynneel kyl, О zerelmes atyamífyay ezt felette zykfeeg hallany || 
Kynek myndennek köz az oka es fokán nem twdnak benne el 77  

yarny, regula zerent hogy el ne effenek Elffew regula zolga- 
latban mondatik Enghedelmeffeeg hogy mynden zolgalt zolga 
tartozyk ew wranak mynden hagyomafaat parancholattyaat 20 

enghedelmeffeeg alat meg tartany, yo tyztőleíes es alkolmas 
dolgokban, kynek fondamentomaat es byzonfagaat ky vehettyek. 
ez may zent ewangelioinbol Ceuturionak mondafabol ky dyehee- 
ree Griftuf Ief ufnak előtte az ew zolgalt zolgayt enghedelmes 
zoo fogadafbol, kyről ees wgy vagon meg yrwan 1 pr. 11 Subiecti 25 

eftote omni humane creature propter deum, Enghedelmes leegye 
tek myndden teremtőt embery nemnek ifteneert Awagy kyralnak 
mynt yeles feyedelemnek. Awagy wtanna való wraknak, mert 
az wr iftennek akarattya 2c Efmeg wgy mond zolgaak enghe- 
delmefek leegyetek myndden zolgay feelelem zerent ty wraytok 20 
nak Lyra magyarazwan zent paal apoftolnak mondafaat Ro хшт. 
wgy mond ha ky azért enghedetlen leend, ha wtalatbol es go- 
noz zokafbol leezen halalufkeppen veetkőzyk es karhozyk eerette, 
ha kedeeg twdatlanfagbol awagy eegy hertelen reftfeegböl awagy 
gyarlofagbol, meeg ees gyettrelmet waar ew wratwl eerette. 25 

Mafod regula zolgalatban ygyenlőfeeg ees ygaffaagh, az 
az hogy az az zolgaak myndden hamyCfagnal kyl zolgallyanak 
ew wroknak Mert ha ellene teeznek az az hamyifan es gono-
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zwl zolgalwan, mynd az wrnak mynd iftennek ottan ellene 
leezen. Azonkeppen ertetyk 2 -um fratrem Angelum az hadakozó 
vytezókről hogy mykoron hadban meennek meg keel kerdeny 
twdny ha ifteny ygaCfaag zerent vagyon az had ellen való yn- 

sdwlaí awagy Nem. ha hamyflf es vezedelmes es leelek ellen. 
Nem keel reea fvvtny. ha el nem akar vezny erekkee, ha ygaz | 
Tartozyk enghedny ygaz folgalattyawal meg eleegődween, ke- 
reztóló zent Ianofnak mondafa zerent. Vyzon ellen yarwan yay 
myndennek mert chak iften markaban vannak akar eellyenek 

10 akar hallyanak. Harmad regula zolgalatban. hogy tyztóletes 
bewchwlettel leegyenek az zolgaak ew wrokhoz, lyra mondafa 
zerent vala kyk ellene teeznek az az ragalmazwan, gonoz hyr- 
rel ylletween ew wrokat eegyebek élőt, twlaydon erdeghy bvn, 
kyról wgy mond zent Bér. do. Mynd az rágalmazó, mynd az 

íőeremeft halgato erdegot hordoznak, eeggyk nyelweeben mafyk 
fyleyben, kyről eellyen peldaat olwafwnk Vala eegy ember ky 
felette zoo wyfelew vala eelteebeu. Halalanak wtanna yeleneek 
meg egy zomzeeggyanak haat nagy hozyw nyelwe vagyon, hogy 
ha mynd az földet eernee alaa es nagy tyzes langas es nagy 

20 fok zerechen germekót chygnek raytta. Es wntalan eezy raghya 
ennen maga nyelweet. Mykoron az zomzeeggya megh yfmertte 
volna, meg kerdee mynt volna dolga. Es meg mondaa пеку, 
hogy az atkozot ragalmaífageert erekkee el karhozot volna es 
azért volna ollyan nagy zeruyw keennya. 0  azért zerelmes 

25 atyamffyay myndentek otalmazya magaat gonoz yteelettewl es 
ragalmaffagtwl.

Neegyed regula zolgalatban hywfeeg tartaaf awagy ygaz 
mondás, kyról wg mond zent paal Ephe vi. zolgaak zolgallyatok 
ty wraytokat ygazan hywón ne chak zemók latafaara, mynt 

го az heezőlkódők De mynt byzon zolgaak iftennek előtte tellyes 
zywel akarattal, kyeert iftentewl varyaatok erdemeet.

Ewtőd regula zolgalatban haznalattal való zolgalat: Mert 
az karban való es heeyaban való zolgalat nagy vezedelmes 
nem chak az wrnak. De nagyobban az zolganak lelke karho- 

35 zattyara О yay zerelmes atyamffyay ky fokán vannak maftan 
myndden rendbely zolgaak es tyztartook kőzót hogy tytkon es 
wrozwan ew wroknak awagy zent egyháznak yozagaban el ad
nak arwlnak az ennen haznokeert. prédából akarwan meg kaz-
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dagodny: Nem yllyk nem yllyk lenny zerelmes atyamffyay || 
Mert ennen maga mynd wtanna való magzaty maradeky erek- 7 8  

kee el karhoznak erette, myatta, De meeg alamyfnaat fém yl
lyk felette zolganak wra yozagabol adny, hanem ha kyfdedet 
aldomafnaal kyl awagy hyreenel kyl az ew zolgalattyabol ke-5 
deeg kywe zabad vala meennyet akar.

Hatod regula zolgalatban Idweffeeges gond vyfelees az az 
Mykoron vala ky wrat zolgaal, Nem kel az zolganak ew Idwef- 
fegeet wr iftennek zolgalatliat el hadny es el feledny ew wra- 
nak zolgalattyaert: kyk feellyeb vannak es zykfeegófbek ez vy -10 
laghyaknaal Math. vi. primum querite regnum dei :c Azért 
mongya zent paal Eph vi. wgy tegyeetók el vylaghy wraknak 
zolgalattyaat mynt iftennek es nem embereknek mert az vyla
ghy wraknak ees wrok vagyon meenyorzagban. О azért meel 
bodog zolgalt zolga az oly iftenes ember, ky mynd embernek 15 

mynd iftennek yol ygazan, Iamborwl es tyztóffeggel twd zoL 
galny, kynek dycheerety es erdeme meg fyzetendő mynd ez 
vylagon mynd iftentwl az maf vylagon

Mafod tanwfagwnk leezen arról mywel tartoznak ymaran 
Ez vylaghy wrak ew alattok való zolgaknak. Arról ees hat 20 
rend bely regulát talalwnk yrafban, kyt meg azonkeppen zyk- 
feegh meg hallany tanwlny es tartany ha ez vylagon tyztőffee: 
got akar vallany. es az maf vylagon erek eerdemót. ElíTew 
regula zeretetnek formaya, az az hogy ez vylaghy wrak tartoz
nak iftennek parancholattya alat ew zolgalt zolgayt zeretny es 25  

ne wgyan tartany mynt az oktalan barmot. Math xxii. Ecc. 
XXXIII. Si eft feruus tibi fidelis fit ficut anima tua ic. Ha teeneked 
hyw zolgad vagyon ollyan bőchewlettel tarchad mynt lelkódet 
es mynt atyad ffyaat: Mert wgy mond bőlch Sáp vn. Myndden 
embernek eeg eredety zyleteefe, [ygenlo] halala ygenlo Annak fe- зо 
lette teremtenk es atyank anyank eegy. chak zerencha efetoth es 
malazt teezen kylembfeegót kóztwnk Mafod regula zolgalt zol
ganak meg fyzeteef, kyrol moyfes harmad kenyweeben wgy 
mond wr iften Leui. xix. j Senkyt erówel meg ne nyomoroych 
Es ne maraggyon te berófódnek mwkaya te nalad mafod napyg. 35  

Vala ky kedeeg hamyüan meg tarttya, menyorzagra keyayto 
byn Iacobi V. meel nagy byn leegyen kedeeg iftennek előtte 
wg mond zent leelek ecc. xxiiii. Vala ky artatlan véért ont es



ky zolgalt zolganak ywtalmaat meg tarttya eegy moclon zylt 
gonoffagok.

Harmad regula kegy e f yrgalmaffagnak zolgaltatafa, az az 
hogy ez vylaghy wraknak nem keel kegyetlenfeegot mwtatny 

5 De ynkab kegyeffeegőt ew hyw zolgayhoz, mert wgy vagyon 
iftennek akarattya, kyrol Seneca mefter wgy mond. О feyede- 
lem ha azt akarod hogy iften te veled kegyelmeíTeeggel teegyen 
te ees wgy teegy alattad valókkal.

Neegyed regula ygenlő yteeletnek kőwetfíeege kyrol wgy 
io mond zent dauid pptha [f] Bodogok kyk ygenlo уteeleíőt őryz- 

nek es ygaffagot teeznek myndden ydoben, kyrol tebbet zol- 
lywnk maaf helyen

Ewtőd regula, feghedelemnek zykfeeges latogatafa, hogy 
ydőzerent az zolgaloknak eetelők ytalok rwhazattyok meg 

io leegyen, hogy ne kezerőyteffenek az teremtő wr iftenre kyay- 
tany i Timo v. Mert wr iften az nyomorwltaknak fyralmokat es 
ke.yaytafokat meg halgattya, es laffa ott mynt tőrteenyk dolga 
az wrnak

Hatod regula, haznalatus byrodalmaffaag, mert tartoznak 
ас az wrak es chaladus emberek zamot adny ew alattok valókról 

wr iftennek, Azért haznalatofkeppen es Idweffeeg zerent keel 
gondot rolok az wrnak vyfelny, hogy myndent yora tanohon es 
ynchőn, gonoffagrol vyzon ellen myndent meg fenychen ifteny 
ygaffaag es tőrween zerent tartozyk reea ha nem teezyk, ha 

25 arra meltook eerette wgy mond zent paal Во. xn.
Heted regula, beer zerent meg eleegőyteef az az feellyeb 

ne erőlteíle bereenek zolgaat zolgalny Es meg eleegoycche az 
7 9  zolgaat || Ew zblgalattya zerent De yay fokán vannak maftany 

ydoben kyk nem chak ygaz zolgalattyaat megh nem tarttya 
3o de annak felette gonozwl yzy kywe wdwarabol, fókák van

nak kyk yobagyt ees zeegenyeket nagy oftor adowal gyakortaa 
való tőrweentelen fyzeteeffel gyettry keenozya. О mynt vagyon 
ez eellyeneknek dolgok mynd ez vylagon mynd az mafykon, 
kykről eellyen peldaat olwafwnk. Vala eegy lambor zerzetes 

35 frater, ky mykoron halakra ywtot volna пеку yeleneek zent 
Benedek appatwr es meg yelengetee ewneky mynd az bodo- 
goknak lakodalmokat, mynd az karhoztaknak'keennyokat, kyk 
kőzőt latanak eegy zegeen karhozottat kyt haat az erdegck

1 2 2  ERDY CODEX ( 7 8  — 7 9 )
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nywzyaak es annak wtanna fowal vakaryaak ew tefteet es az 
wtan tyzes roíteelyon fythneek, kyt mykoron meg kerdóttek 
volna, my oka volna az nagy keennak feleletot teen mondwan 
hogy volna egy nagy kegyetlen feyedelem, es ew zolgayt 
Iobaggyt ew ees azonkeppen nywztta foztotta volna. Azért & 
zenwedne ollyan keent iftennek ygaz yteelety zerent О azért 
zerelmes atyamffyay, ky mynd meg laffa, ‘gondollya hogy ollyan 
vezedelemre ne ywíTon ygye, Engheggyen malazttot reea wrwnk 
Iefus Criftus Ámen.

H a r m a d  m e e n y e k z o s  v a f a r n a p n a k  E p i s í o l a i a  10
Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal apoftol Ad 

Ro XIII. meel epiftolanak előtte emlekozyk zolgalt zolgaknak 
enghedelmeffeegokrol mondwan myndden ember ffeellyeb való 
hatalmai wraknak enghedelmes leegyen Mert nynchen hatalom 
chak iftentewl, Annak okáért vala ky hatalmatTagnak ellene 
mond ifteny zerjzeefnek mond ellene, hogy azért nem yllyk 
fenkynek maaft meg bantany wgy mond ez may zent epif- 
tolaban.

E p i f t ol a.
ATyamfifyay: Senkynek femywel ne tartozyatok hanem chak 20- 

hogy egymaft zerelfeetok, Mert ky ew attyaffyaat zerety tor- 
weent tolt, Mert ha mondatyk ne bwyalkoggyaal. Ne oly, Ne 
oroz, hamyf tanofagot ne mongy, Te barátodnak yozagaat go- 
nozwl ne keewannyad, es ha vagyon eegyeb parancholat, ezen 
mondaaf alaa ertetyk: zereffed te barátodat mynt teennen m a-25. 
gadat, Mert az atyaffywy zeretet gonozt nem mywelkodyk azért 
az egheez tórweennek tellyeffeege zeretet.

Sequitur ewang. Afcendente ihűs cum fuis expoficionibus Myert 
zerelmes atyamffyay: Ez may napon emlekozyk anya zent egy- 
haaz az ew kerezttyen ffyaynak elette mynd az epiftolaban mynd 
ewangeliomban, ez vylagnak kylemb kylemb vezedelmes habo- 
zafarol, kyn doctoroknak magyarazattyok zerent ertetyk az 
lelky nywgodalomnak zenetlen való kefeertety, kynek myatta
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zamtalan leelek tantorodyk el az Idweffeegnek ygaz wtarol, 
példa az zent Apoftolok kykkel myert ennen maga az teremtő 
wr iften velők leween meeg ees meg haborottak vala mondwan 
Domine falua nos. ecce perimus, Wram kel ffel zabadoych meg 

5 mert maydan el vezewnk Ha az zent apoftolok ew wrok terem- 
teyők mellet wgyan feeltenek, haat my myt teegyewnk, kyk 
my magwnkban mynden bynnel tellyefők vagywnk es ez vylag- 
nak zamtalan kefeertety es vezedelme kőzőt ewezewnk. Mynd 
ez eellyen vezedelmeknek azért yfmeretyről es orwoífagarol 

8 0  myt kellven tenny zegheen bynes || Ez may napon három lelky 
Idweffeeges tanwfagwnk leezen rywideden

ElíTew tanwfagwnk leezen arról Mynemew temptaciok 
kefeertetók támadhatnak embernek lelkeeben, tefteeben es ez 
vylaghy eeleteeben. Es mykeppen kel magaat embernek tewlók 

is meg otalmazny. De myert zerelmes atyamffyay, ha ky nem 
mondanaa ees nylwan iattyok. Nem chak iften atta ertelmewnk 
zerent, De meeg wgyan kylfew erzeekenfeegewnknek yfmerety 
zerent ees meel fok meel zamtalan es meel zenetlen való ke- 
feertetőt es farathatatlan vezedelmek vannak ez vylagon mynd 

20 embernek Idweífeege ellen es yo teetemeenye ellen mynd eelete 
ellyen, es yo zerenchaya ellen, kyk kőzzől zent doctoroknak 
mondafok zerent nemeellyek leeznek wr iftentewl mynt az yga- 
zaknak hogy meg byzonywltaüanak es magokat meg alazwan 
eerdemót győychenek, Példa zent Irafbol, mynt Abrahamot, lobot 

2 5 Tobyaft es mynt ax zent Martyromokat meg kefeertee, az az 
kefeertetót hagya yew'nye reeaok, kyról wgy mond bőlch Sáp. 
in. Deus temptauit illos et invenit illos dignos fe. wr iften meg 
kefeertee ewket es méltónak lelee hozyaa ewket. Zent paal 
azonrol meg wgy mond Ebre, xii. flagellat deus omnem filium 

3o quem recipit Wr iften myndden ffyat meg fanyargattya, kyt hozyaa 
fogad. Mykoron azért wr iften vala meel embert meg oftoroz, 
kegyelmeffeeghnek yegye, mert nem akarya hol el vezyen 
Azért Nem keel embernek raytta bankodny awagy zwggodny, 
De halaat adny es mynd erdemeere leezen. Mafodzor nemel- 

3 5 lyek leeznek ez vylagtwl, ky néha haborwfagnak myatta meg 
keferőyt, hogy erek fedelemnek ketffeegeeben eychen. es el 
vezeffőn. Ne yo zerenchanak keewanfagawal nyalankoztat hogy 
meg challyon es wtanna kőwetkőzendo karhozatnak kóteleeben
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fonalohon. De az yoknak, kyk zent malaztban eelnek fém arth, 
fém karhot Mert wgy mond róla zent Agofton doctor Semy- 
nemew tantorodafnak zylemeere nem arthat embernek chak 
пеку ne engheggyen, zent Gergel doctor meg wgy. mond Nyn- 
chen oly förtelmes gondolat zerent való kefeertet bogy em- 5 

bernek zyweet lelkeet meg fórtözteffe chak okoífagawal reea; 
ne I Hayollyon, Példa mynd az reeghy zent atyaak kyk az fok 
erdeghy kefeertetőkböl ellene allafnak myatta nagy erdemöt 
gyeytöttenek, maftan ees azonkeppen lehet ha ky akarya. Har- 
madzor Nemellyek leeznek pokolbely erdegtewl: ky faradhatatlan n> 
olalkodyk es kefalkodyk a ’my Idweffeegewnknek es yo teetemee- 
nyewnknek wtanna zent peter apoftolnak mondafa zerent i. Petri 
vltimoDe wgy mond zent Ifidorus doctor Twggyatok atyamffyay, 
hogy yghen erőtelep az agh ellenfeeg es fenkyt ennen hatalmawal 
meg nem győzhet, hanem chak ky akarattya zerent пеку enghed, 15 

gonoz teetemeennek m yatta: Zent Amb. do. meg azont vallya 
О ky bolondok azért embereknek ffyay hogy zanzandekkal 
пеку enghednek hogy el vezyenek

Neegyedzör nemellyek leeznek embernek twlaydon teftee- 
tewl, kynek myatta hamar el efyk ember ha hozyaa nem vygaz. 20 
Mert ha az elffew yndwlatban ellene nem all, ottan bochanando 
bynben efyk, ha kedeeg bel vyzy elmeeyenek es zyweenek 
hazaban, benne mwlatwan ottan halalus leezen. О en teremtő 
iftenem haat mynt vagyon dolgok azoknak, kyk wgyan gonoz 
zokafnak myatta benne eelnek es chak ffeel fém feerkennelos 
Idweffeégnék wtara,

Ewtődzőr nemellyek leeznek lelky yndwlat zerent, mynt 
twdnya yllyk Iften ellen, hyt ellen, awagy az zentők ellen való 
karomlafok es ketfeegben efeef, Idweífeeges yozagnak meg 
wtalafa es el hagyafá, yo tanachnak es tanwfagnak el tawozta-зо 
tafa awagy el kezdőt yo[z]nak el hagyaafa. Oh zerelmes atyam- 
ffyay ky vezedelmes kefeertetök, kyknek zyweeben lelkeeben 
awagy elmeyeeben ellyen gonoz gondolatok yewnek es támad
nak, merth ha meg maradnak benne erekkee el veznyők: Mynt 
hamarab lehet azért mynt yewnek tamadnak, ottan ellene keel 35 
allany, es iftennek zent kennyaat yrgalmaffagaat keel ellenők 
hanny: tellyes byzodalommal es femyt nem arhatnak, ||

Mafod tanwfagwnk leezen arról mykeppen keel embernek 81
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kefeertetben való vezedelmektewl magaat otalmazny. Awagy ke- 
feertetnek ydeyn by паек vezedelmeet el tawoztatny, Ez eellyen 
tanwfagokat felette yo es haznus embernek hallany es tanwlny, 
zent doctoroknak azért mondafok zerent beet rend bely Idweffee- 

sges regulákat talalwnk zent yrafban yo eeletew neepeknek 
tanwfagokra, ElUew regula, Mykoron ember kefeertetot: awagy 
eegyeb feie nyomorwfagot es baborwfagot zenwed. Es nagy 
kemeenyen awagy bekeetelen zenwedy, zwggodyk iften ellen 
bogy reea bocbatta Ob meel bolond es eztelen az ollyan ember 

íoNem veezy ezeeben hogy zaaz anneera méltó volna, awagy erek- 
kee való karhozattra ees. Nem veezy ezeeben hogy haznalattra 
leezen ez vylaghy bynnek tyztoytafa. Criftuf Iefufnak mondafa 
zerent Luc. xxr. Inpaciencia veftra poffidebitis animas veftras, 
tyredelmeffeegben tarthattyatok meg az ty lelkotoket kyról wg 

iá mond zent Agofton doctor ees, in Enkiri, Az felffeeges yo iften 
ferny oly gonozt nem bocbaat emberre, kybol nagyob yoot nem 
twd valaztany, Efmeg wgy mond. О embery allat yfmeryed meg 
az wr iftent bolcb orwofnak lenny az nyomorwfagnak kefeer- 
tetyt orwoffagnak, Az bynef embert betegnek Es nem chodalod, 

зо my okáért bocbaat iften baborwfagot emberre. Ha mykoron 
azért bekeéfeeggel zenwedny az bynef ember iftennek orwoffa- 
gaat, ketfeegneel tefty lelky egheeűfeegeere leezen. De ha 
nem vezedelmeere,

Mafod regula, mykoron ember azon twdakozyk ba.balaluf 
25 bynben vagyon awagy nem, kynek foba ember vegeere nem 

mehet Bolcli mondafa zerent Ecc. ix. Nefcit homo an odio uel 
amore dignus fit Nem twdbattya meg ember ha gylófeegre 
awagy zerettre leegyen méltó, hanem ha kynek wr iften ky|- 
waltkeppen való zent malazttya myat meg akarya yelenteny. 

3o Nem yllyk azért embernek azon twdakozny, mert ha ember 
meg lathatnaa magaat, awagy ottan el karhozneek ketfeegben 
effeefnek myatta. awag foha yoot nem tenne keweelfeegenek 
myatta, yllyk azért hogy ne twdhaffa, es koronkeed alazatoífag- 
ban es feelelemben léegen yo mywelkódetnek myatta 

35 Harmad regula, hogy mykoron wr iften emberre kefeerte
tot awagy nyomorwfagot veet, Nem keel -raytta bankodny 
kefergheny, es vezedelmefnek yteelny, mynt ha ymarau 
wr iften ewtet el háttá es el vetette volna zyne elől, Es ferny
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vygaztalaft nem akarna venny: mert az ollyan dolog vezedelmes:
De ynkab akkoron byzodalmas remeenfeegót es lelky vygazta
laft keel venny. Mert wgy mond róla ennen maga wr iften. 
Арок. in. Ego qnos amo caftigo et arguo. En kyket zeretok meg 
fanyargatom es feddom, О zerelmes atyam fifyay haat myt keel 5 
raytta bankodny ha zeretteeben veer, es fedd meg wr iften D.
Q. kerdhetnee vala ky Haat myt keel tenny az ollyau embernek, 
ky myndeneftewl fogwa el merwlt az nagy zomorwfagban, es 
kynek fohonnan nynchen vygaztalafa. Doctoroknak felelettyok 
zerent ymez barom dolgokat keel meg meerteekleny. Elezerio 
keel gondolny iftennek veeghetetlen yo voltaatraeerhetetlen yr- 
galmaifagaat es kegyeffeegeet, kykkel egyben vetbween ha meeg 
ember mynd ez vylagnak byneet totte volna ees. ferny volna, 2 -um 
Her. Mafodzor keel gondolny Criftus Iefufnak nagy erdemes 
keennyaat halalaat, kynek chak eegy chepp veere es nagyobbat 15 

nyom kőiméin mynt ez vylagnak byne 2 -um Bér. Harmadzor 
keel gondolny az zent penitencianak erőflf ereyt liatalmaat, ky
nek myatta wr iften mynden byneknek bochanattyaat ygeertte 
kynek byzonfagara azt mondom az zent ewangeliomnak ertel- 
meeból hogy ynkab mynd meennyet földet femye tenne honnem 20 

bezedeet meg maflauaa Meg wgy mond uiafod helyőt Math пи. [| 
Penitenciam agite appropinquabit regnum celorum penitenciat' 8 2  

tarcchatok, mert el kőzelget meenyeknek orzaga, yme my- 
keppen az wr iften eeggywt fottattya az zent penitenciaat iften
nek orzagawal kyben nagy byzodalma az zeegeen bynes 25 

embernek.
Negyed regula hogy mykoron ember vala myt zenwed. Nem 

keel magaat el liadny, De ottan tanacchal eellyen twdos confef- 
forokat kergyen raytta myt kellyen tenny Es azoknak tanoy- 
tafok zerent ky hannya zaggaffa zyweebol elmeyeebol az gonoz зо 
kefeertetóket, Mert wgy olwaffok az zent atvaknak eeletőkben 
hogy femy ollyan yghen meg nem haboroyttya az pokolbely 
erdegnek chalardfagaat mynt mykoron ember mynd gonoz gon- 
dolatyt meg gyonnya byneyt es lelky tanachot eremeft meg 
fogad, kyról wgy mond bőlch [f] vala hol fok yo tauaeli vagyon 35 
ott keezen vagyon az IdweCfeeg, vyzon ellen kedeegh kyk femy 
tanachot nem akarnak fogadny hamar el dewl annak haza.

Ewtód regula, mykoron embernek elmeeyeeben kylemb
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kylemb vezedelmes gondolatok tamadnak. Es azon ffeel hogy 
raynd halaiul bynek. Awagy hogy mynd Iften ellen, es az zentok 
ellen való karomlafok. Ez eellyen embernek gonoz es vezedel
mes Confcienciaya lelky yfmerety vagyon, gonoz hyty, gonoz 

sremeentelenfeege vag3mn. Mert wgy mond róla zent Gergel doctor, 
hogy vala mykoron Az pokol bely Sathan gonoz bynnek kefeer- 
tetyt hozya embernek zyweeben, chak akarattyaat es okoffaganak 
zandekaat reá ne hayeha femyt nem arthat, zent Bér. meg w gy: 
Az agh ellenfeeg kefeertetnek yndwlattyaat tamazthattya em- 

lobernek zyweeben kyzleletnek myatta. De te benned vagyon 
az tehetfeeg ha пеку akarz enghedny awagy nem, D. Q. mon- 
danaa vala ky. Énnekem zenetlen való gonoz gongolatym yewnek: 
kyt fém banattal fém ymacchaggal, fém gyonaCfal el nem tawoz- 
tathatok. Wgy mond róla Cancellarius perifien. leegy bátor benne 

io chak ne keellyen es wtallyad, bátor meg fe gyonnyad: az yo 
zandeek ees tyredelmeffeeg gyonaf vyzet efyk teenekőd | Hatod 
regula hogy az el kezdőt yozagos mywelkődetot nem keel em
bernek el hadny gonoz gondolatnak, awagy erdeghy kefeerteth- 
nek bantafaerth, Mert az agh ellenfeegh Idwózewlw ember 

20 zenetlen háborgat es kefeert hogy az meennyey yot el veztezze 
vele, es az el kezdőt yo mywelkődetot el hagyaffa zent Gergel 
doctornak mondafa zerent. De maga ennenmaganak nagyob boz- 
zwt. Az yo lelkew embernek kedeeg nagyob erdemőt zerez 
vele, chak ky пеку ne engheggyen Heted regula, hogy myko- 

2:. ron embernek gonoz kefeertety tamad, wgy mynt magaban 
byzwan, vele ne difputallyon ne vetekőggyeek, mert az pokol- 
bely gonoz zerenchanak ezer mefterffeege vagyon, Nynchen ez 
vylagon oly bőlch, oly ezes kyt meg nem chal, el nem eyth, ha 
wr iften meg nem fegeelly, De ha ky meg akarya győzny az 

3u chalard gonoz palazt, femywel ynkab ellene nem alhat mynt 
hogy ne gondollyon vele ne veegye be zyweeben elmeyeeben, 
es azonkeppen meg wtalwan ew ees hamarab meg zenyk. 2 -um 
Canc. perifieu.

példa róla.
35 kyről eellyen peldaat olwafwnk az zent atyaak eeleteeben, 

Vala egy1 lambor zeerzetes: ky oly yghen meg zomorodot vala 
erdeghy kefeertetnek myatta, hogy fém dolgot fém ymachagot 
lem yraf olwafaaft fém eegyeb dolgot nem tehet vala. Es
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mykoron nagyon bwfkodneek пеку yeleneek wrwnk Iefus Crif- 
tuf monda: myt zomorkodol kel ffel, fyraffad meg az en kee- 
nomat halálomat es ottan meg zabodwlz. Mykoron azt tótte 
volna, ottan mynden gonoz kefeertety el tawozanak. Azonnal 
halaat ada raytta wr iftennek es halalyg azon regulában ma-5. 
rada meg es femy kefeertety nem leen towabbaa. Ez may zent 
ewangeliom ees azonra tanoyt, mykoron az zent tanoythwa- 
nyok Griftuf Iefufnak kenyergóttenek volna, azonnal meg zaba- 
dwlanak az tengórnek vezedelmeeből ]|

Harmad tanwfagwnk leezen arról hogy ha, mykoron em- 8 3  

bér alwzyk vall ее akoron erdemót, awagy nem, wgy mond róla 
zent Gergel do. gyakorta vagyon hogy mykoron az yokat po- 
kolbely zellet vygazwan meg nem chalhat, meeg almaban ees 
alnokfagot gondol ellene, De wgy mond Bonauentura atyank 
myeert akkoron yteeló eznel kyl vagyon ember, fern yot fém 15 
gonozt nem tehet. Az ollyan kefeertet az yoknak meeg akko
ron ees erdemókre vagyon, az gonozoknak kedeegh nagyob 
efetokre kynek nylwabban való yfmeretyre evvt rend bely re- 
gulaat talalwnk zent yrafban, kykből meg yfmerhettyók myko
ron erdemre, mykoron vezedelemre vagyon az alwaaf. 20

Elflfew regula, mykoron ember yo lelky gondolattal alw -. 
zyk el, az az hogy az termeezetnek zykfeegeet meg ággyá es 
ydeyn fifeel kelween wr iftennek zolgalhaflfon mynt olwaftatyk 
azzonywnk zyz Máriáról, Criftus wrwnkrol es eegyeb zentókról. 
maftan kedeegh az lambor zeerzetes neepekról femyt az zent 25 

ydóben el nem veztnek de mynd eerdemekre vagyon, vyzon 
ellen ha ky gyenyerwfeegnek es kylemb kylemb gonoz gon
dolatnak myatta nywgottyaak ew teftóket azoknak nagy veze- 
delmokre vagyon.

Mafod regula: Mykoron ember yo zandeekban akaratban зо 
eel es zent zeretetbeu, annak ees eerdemeere vagyon az alom, 
kyról wgy mond zent paal Ro. v i i i . Diligentibus dominum omnia 
cooperantur in bonum. Az wr iftent zeretoknek myndenek yora 
leeznek.

Harmad regula, mykoron ez vylagy neepek eegyebekkel 35 

yrgalmafifagot es kegyelmeffeegőt teeznek, meeg alwan fern 
veztyk el eerdemeet, kyról wgy mond Criftus az zent ewange- 
liomban. [t] Si quis aliquid dat in nomine prophetbe vel fancti, mer-

NYELVEMLÉKTAK IV. 9
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cedem prophethe nel fancti accipiet. Ha ky yrgalmaf ember 
yala myt aad iegheedfeegewl awag alamyfnaywl proffe|tanak 
awagy zentnek neweeben. proifetanak es eegyeb zentnek erde- 
meet veezy Azonrol bolch ecc. xix. meg wgy mond rekezzed 

5 bel te alamyfnadat az zegeennek kebeleeben es ew ymad te 
eerotted, es myndden gonoztwl meg zabadulz. Wgy olwaftatyk 
az zent atyaak eeletokben, hog nemeellyek kezy mwkaat te- 
луееп el arwllyak yala es zegeenyeknek ozttyak vala hogy 
mykoron alwnnanak ewk akkoron ymadnanak eerettok 

io Negyed regula. Mykoron ember almaat meg zakaztwan, 
ayoytatoíTagbol eegyebeknek yo peldaat aad, nagy eerdemeere 
vagyon ewneky. Wgy rola Cefarius pyfpek, vala menee yo 
teetemeennek peldayaat ággyá ember mainak, anneewal nagyob 
erwendetes eerdeme leezen mennyeknek orzagaban. De vyzon 

is ellen wgy mond zent ghergel do. Vala menee gonoz peldat haagy 
ember ew wtanna valóknak annee halarra melto, ha kedeeg yot 
erdemre melto.

Ewtod regula. Mykoron ayoytatus lelkew ember az yo 
zerzetofoknek moggyok zerent ew almaat meg zakazttya es 

2oydeyn ffel keel, hogy wr iftent dycheerye es efedozyeek 
mynd enuen magaiiak mynd az zegeen bynefeknek bynokeert 
orzagnak bekefegeert. Anyazent egyháznak otalmaert nagy erde- 
demes wr iftennek előtte. Oh zerelmes atyamffyay byzonyawal 
wgy kellene myndden kerezttyen embernek ténnyé ha ky yot 

25 akarnak, es nem agyaban hewerny mynd nap keletyk, Wgy ol- 
waíTok Moyfes elűfew kenyweeben Gén. xix. mykoron wr iften 
Sodomaat Gomorraat az ewt varaíokat el akaraa vezteny: Armee 
fokaffaag kozot ha chak tyz ygaz ember ffyayt leel vala, yr- 
galmaz vala eerettok De nem talala többet az egynee^,: Annak 

so okáért mongya wrwnk lefus az zent ewangelio.mban [f] Byzon 
mondom tynektok vala mykoron ketten hármán eegy akaratofok 
leendőtök kereefben, meg ággyá tynektok az en meennyey zent 
atyam, meneewel eegy ygaz es yo Conuentót meg halgat ew 
zent iftenfeege, enggeggye malazttyaat reea amen. ||
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N e g y e d  m e n y e  k z o s  v a f a r n a p n a k  E p i f t o l a i a  8 4

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal apóitól Colo- 
fya [bely] varafbelyeknek yrt leweleenek ш rezeeben. Meely 
epiftolanak elette wgy mond tanoythwan yo elkocchre az wy 
kerezttyenoket mynth zerelmes ffyayt. Semyben egymaft meg ne 5 

challyatok hamyff bezeeddel. De veffeetők lee az agh emberfeegot 
myndden gonoz teetemeenywel, Es otozyetok wy emberfeegben 
ky naponkeed gyarapodyk az eelő iftennek yfmeretyben az 
leelekben való zent abrazattya zerent, kyre ewtet teremtőtte 
elffew zyleteefnek ydeyn. Ez bezeedóknek wtanna kőwetkőzyk ю 
ymaran ez may zent Epiftola

E p i Г t о 1 a.
ATyamffyay otozyetok ffel azeert ty lelky rwhaban, mynt 

iftennek valaztotty zenty es zeretoy es yrgalmaffagnak taghyay, 
kegyelmeffeegót, Alazatoífagot, meerteekleteffeegőt, tyredelmef- is 
feegőt, egymaft el zenwedw’een ty magatoknak twlaydonoytwan 
ha vala ky ellen bozzonkodas tortenyk mykeent wr iften ees 
meg enghette tynektok azonkeppen ty ees mainak Mynd ezek
nek fölötte kedeeg zeretfeegtok legyen ky tekeelleteffeeg kote- - 
leenek mondatyk, es Criftafnak bekefeege erwendozyen ty zywe-20 
tokben kyben hywatalofok ees vattok egy tagban es halalato- 
fok leegyetok wr iftennek, Criftufnak ygheye lakozyeek ty 
bennetok bewfeeggel, mynden bolcheffeegben tanoytwan es ynt- 
ween ty magatokat pfalmofokban: dycheeretók|ben es lelky 
erwendetes eenekleefekben: zent malaztnak myatta koronkeed 25 
dycheeretot eenekolween ty zywetokben az wr iftennek.

Sequitur Ewangelium Simile factum eft regnum celorum cum 
Expoficionibus fuis Deinde fequitur fermo.

Megh erthween zerelmes atyamffyay az zent ewangeliomnak 
es epiftolanak bolccheffeeges es Idweffeeges ertelmeet, De ауоу-зо 
tatuf leeleknek termeezety az, hogy meneewel többet laat hall 
ky az ew termeezeteehoz hafonlatus anneewal ynkab gywladoz 
langaz ennen magaban. Azonkeppen maftan ees nem nehez hal- 
lany az zent yrafbely tanwfagot kyk az erek Idweifeegot es 
menyorzagnak meltofagarol lelky tanwfagot halnak. Az zent 35 

ewangeliomnak azért magyarazattyabol zent Gwyllelmus doctor
9 *
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három rend hely mezőket yelenty kywe, twdnya yllyk felffew 
alfo es kőzepfew, az az menyorzaag ez vylag es embernek zywe 
lelke, kykben ew zyleteefőknek es teremteefőknek ydeyn yo 
magokat hymtot vala, az ew zent neweenek dycheeretyre De 

5 az yrygh pokolbely erdegh myndenykre főrtelmeffeeghnek kon- 
kolyaat hymtee iftennek bozzwfagara, es az wr iften zolgay- 
nak veződelmőkre, kykben maftan ees torkyg ylewnk, Mynd 
ezeknek felette towabbaa való lelky tanwfagwnkra meeg ees 
neegy rend bely mezőket talalwnk kykben wr iften yo magokat 

io hymtot vala, twdnya yllyk ez főldy paradychomban hol ott 
kezdetben es artatlaufagnak ydeyn Adam Ewa zylenket zeplö- 
telen eeletben es tellyes bőlccheffeegben teremtőtte vala zent 
Agofton doctornak mondafa zerent. О ky yo magok valanak 
az két emberek, kyket wr iften twlaydon ennen zent zyueere 

is hafonlatoffagara abrazot vala Gen. ш Es yo kertben palantaít 
vala. Gén. и hogy ffel newekődween es zamtalan eedes gymől- 
chőt teremtween, Zeep vyragokat zylween, kyket méltó lenne 

8 5  zent haromfag |j Zyne eleyben vynny es ott erekkewl erekkee 
velők eegyetemben dychekődny De yay zerelmes atyamífyay, 

20 byzonyawal nagy keferw bwal halhattyok az zent leelek wr if
tennek bozzonkodafaat, kyt zent dauid proffetanak myatta zola 
ps. xLviii mondwan Homo cum in honore effet non intellexit ic 
Mykoron ember tyztőffeegre veetetőt volna, nem ertee meg: De 
honfonlattateek az eztelen barmokhoz. My okáért mert az; kefeertő 

25 pokolbely erdegnek enghede baromy eeletnek: mykoron ez vy- 
lagayakat kewauaa es az dragalatns meennyey balhatatlanfagh- 
nak eeleteet el veztee, О ky fokán vannak maftan kyk azon 
vezedelmes wtat es erdeghy regulaat kőwetyk, kyknek erek 
karhozat az veege. Ö ky vagyon maftan paradychomban bel 

3omehet: awagy zyleteefnek wtanna, zernyew halalnaalkyl meny- 
orzagban feerkőzhetyk fenky: my leen oka. byn. Annak okáért 
zykfeeg maftan fok ydeyglen való penitencia tartaflfal meg leelny, 
kyt akkoron yngen adnak vala.

Ewtod mező rend zerent mondatyk embery leelek, kyben 
35kezdettewl foghwan wr iften yo magot palantala ew aldot zent 

zyneenek kepeenek hafonlatoűfagaat Gén.- in. kyt ifteny zent 
malazttyawal meg ayandekoza. My leen oka hogy zent Agofton 
doctornak mondafa zerent az felffeeges yoot ember voltaképpen
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meg yfmernee, erthween zeretnee, es zeretween, vele eegyetem- 
ben eelne, Bólch zaya atal Sáp. feptimo meg wgy mond, Az en 
gyenyerwfeeghym embereknek fyaywal vagyon, De meg banta- 
teek erdegby kefeertetnek konkolya myat mynt meg vagyon 
yrwan Gén. v iii  Embernek eze elmeeye haylandobbak az gonof- 5 

fagra myndden ydóben mynd ew yffywíagatwl fogliwan. Hatod 
mezó rendzerent mondatyk anyazent egyház, kyben ees yo 
magokat hymty wr iften tudnya yllyk iftennek ygheyeet, ygaf- 
fagnak vylago|foytoo twdomanyaat es hytzerent való zent ee- 
letőket, ez leen nemes vyraggal tellyes aldot mezó, kyeert Crif ю 
tus zent vereet hwllataa, es eedes lelkeet halarra adaa Math 
XXVII De az pokolbely Sathan meg dógletee kylemb kylemb 
eretnókfeegnek vezedelmes twdomanyawal, mynt ymaran mynd
den byzonfagnaal kyl nylwan lattyok Anyazent egyháznak pwz- 
tafagaat, es az zent hytnek romlafaat: О zerelmes atyamtfyayis 
allya ky alhattya es tarcha ky tarthattya mert bel tóit az 
ydew.

Heted mezó rendzerent. Az zeplótelen zyz anya marianak 
zeplótelen mehe kyben atya myndenhato wr iften felette yo 
palantaat vetee, az ennen zent ifteny ygheyeet, myndden meen- 20 
nyey yozagoknak, malaztnak es zent lelek ayandekynak tel- 
lyeífeghewel. Meel zentffeeges mezó zeplótelen meg marada es 
az pokolbely Sathannak alnokfaga fuhonnan hozyaa nem feer-' 
hete ky meg byzonywltatyk Cant, ни Tota pulcra es amica mea. 
et macula non eft inte Myndeneftewl foghwan zeep vagy en zere- 25 

tóm es ferny macula tebenned nynchen. Semy hatalma azért 
nem lehete az agh ellenfeegnek eett, mert wr iften meg otal- 
mazaa myndent kefeerteltwl Az teeb ifteny kertóket es mező
ket kedeeg mynd maghyaywal palantaywal es vetemeenywel. 
fok keppen meg fórtóztetee, kyról meg emlekózween zent paal зо 
apoftol ad romanos ni Omnes peccauerunt et egent gracia D ei: 
Mynden ember byn alat vagyon azért zykfeegófók iftennek 
malazttyanaal kyl Senky azért zerelmes atyamffyay magaat el 
ne haggya, hamylf byzodalomban efween. De halalyg tarchon 
penitenciat es veegyg maraggyon meg az yo mywelkódetben, 35 
mert wgy mond zent Agofton doctor, foha az gonoz kefeertet 
halalyg en nem haagy, kyról eellyen peldaat olwafwnk. Vala 
egy ez vylaghy ember, ky yollehet wr iftennek yrgalmaffagaban
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nagyon byzyk vala. gonoz teetemeentwl kedeegh meg nem ze- 
8 6  nyk vala. Mykoron halakra j| ywtot volna, eerette yeweenek 

az pokolbely hoherök hogy ky venneek lelkeet, Az nyawalyas 
ember meg batoroytaa magaat es monda myt kereftők eett,

5 mondanak hogy pokorra vygyewnk mert myeenk vagy. Azt 
halwan meg haborodeek raytta es kezdee feyeet tetowa forgatny 
hogy zynőket ne latnaa. De yme az zernyew förtelmes leikők 
mynden felee zemey élőt forognak vala Lataa azért hogy nem 
mehetyk meg tewlók monda nagy ffeel zowal az nagy iften eleeben 

lövettem dolgomat. Es mykoron yftennek eroll yteeletyre költenek 
volna Monda az zegeen leelök, hatalmas iften nagy az te yr- 
galmaüagod zabadoych meg enghemet vyzon ellen az förtelmes 
leelkök ees mondanak, ygaz iften te nagy ygaffagos yteeletöt 
zerent yteeld mynekewnk ez leiköt, mert mynket zolgalt es 

is my nekewnk engedőt ew eeleteeben es nem teenekőd, Monda az 
ygaz byro wr iften, azt yol latom. De myre te gonoz leelek 
nem keerted es nem kerefted az en yrgalmaffagomat te eele- 
tődben myg eelteel, hanem chak maftan mykoron az yrgalruaf- 
fagnak fém helye fém ydeye nynchen, Azért a’meef gonozwl 

го eeltel es ky mwltal, wgyan veegyed haznaat. Es ottan el ra- 
gadaak az gonoz hoherek es pokorra vyweek Azért zerelmes 
atyarnffyay eett ygazoha meg myndden ember magaat peniten- 
cianak myatta, ne halalanak wtanna, mert zent paal apoftol 
mondafanak myatta es ez felewl megh mondot példa zerent ret- 

2ötenetes iftennek markaban efny
Máfod tanwfagunk leezen arról My oka hogy az teremtő 

wr iften kynek yrgalraaüaga ollyan hatalmas mynt ygaífaga, 
Nagy fok ydeyglen es eztendeeg az nylwan való bynefeket es 
gonoz teewöket ez vylagon el varya, halalaat balaztwan. Ennek 

30 oka lehet nagyobban, merth ew zent iftenfeege ew ifteny yfme- 
rety I zerent fokakat nylwan laat es twd akar myg eellyenek 
foha penitenciara nem leeznek terendők, de erekkee el karhoz
nak. es chak heeyaban eelnek Doctoroknak mondafokbol hat 
okokat talalwnk reea, kyket felette yo kerezttyen embernek 

3öhallany es meg tanwlny, hogy twggya magaat otalmazny.
EllTew oka ifteny zeretfeeghnek kywe yelentefe, hogy my- 

wel kywe yelentenee meel ygen zeretnee embereknek Idwőffee- 
gőket, Mynt zent Ezekyel proffetanak atala meg yzenee ez vy-
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lagra Ca xviii. Nolo mortem peccatoris fed magis vt conuertatur et 
viuat d. d. Nem akarom az bynes embernek halakat De bogy 
ynkaab meg teryön es eellyen azt mongya wr iften, kyról zent 
pal meg azont vallya i Timo n. ky mynden embereket akar 
Idwózwlny es iftennek yfmeretyre yewnye: О zerelmes anyam 5 
zylótty gondollyatok az ifteny nagy zeretetnek hozyank való 
raeltofagaat. Mafod oka mondatyk ifteny kegyelmezeefnek yrgal- . 
mazafa, twdnya yllyk azokhoz kyk penitenciara fordwlnak, kyról 
wgy vagyon meg yrwan Efa. xxx. cap. propterea expectat vos 
deus ut mifereatur vobis О gyarló. bynefek, azért waar el tytőket 10 
az teremtó wr iften hogy yrgalmazzon tyweletök, zent leo papa 
meg wgy mond az tórweeu kényben D 1 О meel bewfeeges az 
wr iftennek az bynefekkel való kegyelmezeefe, hogy nem cliak 
zent kereztfeeghnek malazttyanak myatta De annak felette nag 
bynnek fórtelmeeből ees ky vonzon az erek Idweffeegre zent 15 
peuitencianak myatta az ew zent akarattyanak zerelme zerent, 
kyról zent paal es emlekőzyk ad Titnm hi. Cap. Non ex operi
bus que fecimus nos Sed per folam fuam jnifericordiam :c. Nem az 
ygaffagnak teetemenyeeból, kyt netalantan my tettewnk De 
twlaydon chak az ew elöl veett yrgalmaffagabol IdwezóytóÍ2o 
mynket, kyból meg yfmertetyk hogy az ew ifteny zeretety elol 
yaro, es a’myeenk az wtan valo, ||

Harmad oka mondatyk zerelmes hozyaa vonyaf О zerelmes 8 7  

atyamffyay keerlek gondollyatok meg mynemew ifteny zereteth- 
nek malazttya ez mykoron az feelífeeges, kegyes, aldot zeep25 

teremtó wr iften, kyt ellyen yghen meg wtalwnk a’my byneynk- 
nek myatta. Vyzon ellen, ew fellfeege mynd azon atal hozyaa 
ygyekózyk vonnya, es myndden meltofagaat akarya velewnk 
kózleny példa yme mynd ez vylaag tellyes bynefekkel: lattyok 
kedeeg hogy naponkeed ynkab óregbódyk, honnem meg zenneek,30 
kynek myatta méltó volna ifteny ygaffaag zerent eegy ponctban 
el vezny el karhozny. De yme el halogattya az ifteny paciencia 
De yay leezen az veege.

Neegyed oka mondatyk az ifteny twlaydon termeezetnek 
kegyes e s  kegyelmeffeegre yalo haylafa twdnya yllyk az embery 35 

gyarló termeezetnek gonoffagra valo haylafa ellyen, hogy nyl- 
wan meg mwtattaífeek mert hamarab az bochanattra honnem az 
bozzw allafra, kyról wgy vagyon meg yrwan Efa xxviii. hogy
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az ygaífagnak bozzw allo dolga yghen ydegón az wr iftenben. 
Az yrgalmazaaf kedeeg yghen hamarfagus, kyrol wgy mond 
zent Agofton Ally meg gonozt tenny ottan meg all wr iften 
bozzwt allany.

5 Ewtód oka mondatyk iíteny yteeletnek es ygaífagnak meg 
byzonywlafa, az az mykoron wr iften az bynes embert fokayg 
el varya es nem akar meg terny es penitenciat tartany fenky 
magaat nem menthety, fém okot nem vethet hogy eleeg ydeye 
nem volt. De ha nem akart meg terny, Nem iften byne myert 

io az bynes el karhozyk ygaffaag zerent, wgy mond zent Gergel 
do : kyket wr iften eett keefóbben el waar, veegre ha meg yob- 
bwlnak erofifebben yteel es kárhoztat: ercche ky erty |

Hatod oka mondatyk haznalatoffagnak mygh az yok, hywek 
es valaztottak Anneewal nagy ob malaztot eerdemot es dychőfee- 

i5 gőt gyóythnek az gonozoknak keefobbyk való eeletokból, myg- 
len több haborwfagot zenwednek ew tewlők: Towabbaa az ees 
dycheeretókre leezen az yo hywóknek mennyeknek orzagaban 
hogy az gonoz bynefek kózót yol eeltenek: mynt zent lőtt ky 
az atkozot varaiban lakozyk vala Sodomaban, kyt mynek előtte 

20 iften el Sylleztenee: paranchola пеку hogy ky menne kozzólok, 
Mert ew nalanaal teb ygazat ott nem talala. Azért mongya zent 
Agofton Ne alohatok zerelmes atyamffyay hogy wr iften heey- 
yaban haggya eelny az vylagon az gonozokat. De awagy az 
oka hogy meg teryőn, awagy ew myattok az valaztottak eerde- 

2smot gyoycchenek Twggyatok azért zerelmes atyamffyay hogy 
fok kapwya, fok wta, vagyon az aldot meennyeknek orzaganak 
kyn ez vylagrol ffeel keel menny az yo eeletew es lelkew nee- 
peknek, kyrol yol halottatok zent paal Apoftolnak mondafaat 
Ho. Xu. mynemew tyztőket oztot wr iften az ew hyweynek 

so Anya zent egyházban, meel tyztóknek bel zolgaltatafokeert ky- 
lemb kylemb eerdemot, hazat haylokot es dychofeegot zórzót, 
ew zent orzagaban kyt mynekewnk ees aggyon atya ff. :c.

K y l e n c z b e n  h a g y ó  v a f a r n a p n a k  z e n t  E p i f t o l a y a .
Ez may zent Epiftolaat yrtta megh zent _paal apoftol Co- 

3 5rintombelyeknek yrtt elffew leweenek kylenczed rezeeben Cor.
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ix. Cap. meel epiftolanak előtte példa zerent emlekőzyk ennen 
magarol mondwan. Mykoron Criítuf Iefufnak malazttya zerent 
myndenekből zabad. || Yolneek, myndennek zolgayawaa tóttem 8 8  

en magamat, hogy myndeneket Idwőzőytbetneek. Az fydoknák 
lattatom Sydonak lenny kyk tőrween vannak, tőrween alats 
lenny, kyk tőrweennel kyl vannak tőrweennel kyl lenny, hogy . 
myndeneket Criftufnak tőrweennyeere vohatneek, myndeneket 
kedeeg teezók az zent ewangeliomeert, hogy en ees reezes lehef- 
fek benne. Ez ygeeknek ymaran wtanna kőwetkőzyk ez may 
zent Epiftola bótewzerent. w

E p i f t o l a .
.áTyamffyay, Nem twggyatok ее hogy azok kyk az keeg- 

ben fwtnak, yollehet mynd nyayan fwtnak de maga chak eegy 
veezy el az győződelmet. Azért ty ees wgy fwJTatok hogy el 
eerheffeetők, Mert mynden ky bayt akar vynya myndentewl Meg 15 
tartoztattya ew magaat, twdnya yllyk ky bantafaara volna, Ewk 
kedeeg hogy zegődelemnek coronayaat vegyeek erek dychőfeeg- 
nek coronayaat En azért wgy fwtok, nem mynt heeyaban, wgy 
kefalkodom nem mynt zelet fwaan chak, de fanyargatom en 
teftőmet es zolgalattra kezerőytőm, hogy netalantan eegyebek- 20 
nek predicalwan en magam el vetőt leegyek, Nem akarlak, 
kedeegh zerelmes atyamffyay tytőket twdatlanoknak róla lenny, 
mert az my reghy atyaynk mynd kődben yartanak, es mynd- 
nyayan az tengőrőn yewttenek atal, es mynd Moyfeftewl kerez- 
tőlkőttenek megh az kődben es az tengerben es mynd|Nyayan25 

azon lelky eeledelt eettenek, Es mynd nyayan ygyenlew ytalt 
yttanak, yznak vala kedeeg lelky abrazat zerent kőwetveen 
ewket az kew zykla: ytalt adwan, kyben ertelem zerent, crif- 
tus vala.

Sequitur ewang cum expoficonibus íuis 30
Myert zerelmes atyamffyay ez may naptwl foghwan mynd 

hofweet napyg anyazent egyhaaz kywalt keppen való ayoyta- 
tuffagban es penitencia tartafban foglallya magaat. fok okáért, 
elezer mert ezen ydőkben teremteteenek meeny főid es mynd 
ez vylag: Mafod okáért, mert ezen ydőkben efeenek el az elffew 35 

zyleynk Adam es ewa az artatlanfagnak malazttyarol, ez nagy 
eenfeeguek nyomorwfagara, enghedetlenfeeghnek byne myat,
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harmad okért mert ezen ydőkben zakadank el az wr iftentewl, 
myndden yotwl meg foztatwan, es zamtalan gonoffagban es 
vezedelemben el bwrwlwan, kyre femy byzonfaagh nem keel, 
mert yol lattyok: Lathwan azért anyazent egyház hogy eellyen 

5yghen el zegeenyettewnk es myndden yotwl meg foztattwnk 
Ez may zent ewangeliomban ynt mynket lelky es tefty mw- 
kalkodafra, az teremtő wr iftenuek zelőyeeben, hogy ywtalmat 
eerdemlween meg kazdagwllywnk, zent paal kedeeg myeert iften- 
nek zent zyne elöl el tawoztwnk : ez may zent epiftolaban ynt 

10 es tanoyt, hogy leelky yozagokban gyoropoggywnk, es fyeüewnk 
az aldot ifteny zynről zynre való lataínak veeteleere kynek 
towabbaa való ertelmeere három rendbely nemes tanwíagwnk 
leezen wr iften malazttyanak fegeedfeegeewel ez may napon.

8 9  Elffew tanwfagwnk leezen arról || My oka hogy az teremtő 
is wr iften, kynek hatalmaffaga élőt myndenek lehetűfeegőfők egy 

embert fém akar meenyelcnek zent orzagara fel vynny lelky 
eerdemes teetemeenyeknel kyl. Ez mondafuak oka lehet mert 
Nam wgy mond zent Agofton doctor hogy wr iften teremtőt 
embert az erek bodogfagra veegh keppen, hogy kedeeg mwkara 

го adaffeek wgy mond róla zent Gergel doctor pred. eftinatio ita eft 
adeo difppfita vt non ü electi ex labore meritorum perveniant illuc 
Az ifteny valaztaf wgy vagyon meg zereztetween hogy fenky 
erőzak nem keezőrőyt az erek dychőfeegre hanem erőif mwka- 
nak eerdemeeből vehetyk ewtet. Azonrol emlekőzyk az zent 

25 ewangeliom [f] meenyeknek orzaga erőth zeegh es kylembben 
nem hanem chak erőzak veezyk ewtet kynek neegy yeles 
okayt talallyok zent yrafban

Elffew. mondatyk nagyob tyztőffeegnek oka, mert mykoron 
az valaztot neepek kylemb kylemb lelky yozagoknak es erdemes 

3o dolgoknak myatta kerefyk es eerdemlyk az erek bodogffagot, 
nagyob tyztőffeegők eerdemőt es bőchewletok leezen belőle 
honnem ha yngyen adnaak mynt az maftan meg kereztőlt apró 
germőkőknek Erről zol zent paal [f] Non coronabitur nifi q’ 
lttime certauerit Senky nem coronaztatyk hanem ha tőrweenzerent 

35vyafkodandyk. Zent Gergel do: meg wgy mond. Az nagy eer- 
demre fenky nem ywthat hanem fok mwkanak wtauna.

Mafod oka mondatyk az zent zeretetnek eerdemes volta, 
az az hogy byzonnyal ky yelenteífeeg mert wr iften felette
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zereffee Jeegyen az zerelmes mwkalkodaft es yozagot, kyeert 
az erek dychofeeggel keellyen fyzetny embereknek, ez vylagon 
kedeeg zent malazttal, zent gergel d o : mondafa zerent, zent 
Agofton do : meg wgy mond róla. hallyatok reftők twnyaak kyk 
chak abban vetőtteetók Idweffeegtóknek remeenfeegeet, bogy 
ke|rezttyeneknek neweztettők, Twggyatok byzonnal hogy nem 
hewfagus bezeeddel de yo mywelkodette'l leelhetytok ty leel- 
kotoknek Idweffegeet

Harmad oka mondatyk az ifteny ygaffagnak alkolmas 
latattya, kyról wgy mond zent Gergel do. Ez az ifteny ygaffag
nak regulaya hogy azok vegyeek az erek dycbofeegnek eerde- 
mes zolgyaat, kyk ez vylag zerent zolgaltanak eerette. ezenrol 
zolwan zent Tamas doctor, es kezenfeeggel mynd az zent yraf- 
bely doctorok Hogy ha wr iften az meennyey zent angyaloknak 
kylemben nem adaa az erek dychofeegot, hanem nagy hyw- 
feeges zolgalattra, es hozyaa való zerelmes eeggyefvvleefre, az 
keweel lucipernek ellene alwan, haat mykeppen mehet oda 
bynes ember, yo eeletneel kyl es erdemes mywelkodetneel kyl. 
О zerelmes atyamffyay ky mynd okof leegyen hogy meg ne 
chalaífeek, hamyff byzodalomnak myatta, mert enneel tőb eelet 
es vylag nem leezen, ky hamar el fogyatkozandó, fém mafodzor 
nem zyletnek emberek ez vylagra

Neegyed oka mondatyk Criftus zyneere tereefnek hafon- 
latoffaga, Mert twggyatok zerelmes atyamffyay hogy ha yo my- 
welkődetnek es zent paciencianak myatta eennen ez vylagbol 
kywe mehetwnk es bodogwl ffel tamadhatwnk Az aldot Criftus 
Iefuf wrwnkhoz meg dychówlt eeletben hafonlatofok leezewnk 
zent paal apoftolnak mondafa zerent Ro viii. Ha meel embernek 
kedeegh neheznek lattatyk magaat ez vylagon az erek eeleteert 
es byneert meg fanyargatny. Gondollya meg myt zenwedöt 
byntelen az my byneynkert Criftus Iefuf es vele eegyetemben 
mynt az fok zentok, kyket eett maftan tyztőlewnk mert nem 
heyabban vetteek az erek dychőfeegnek bodog eremeet. Ha azeert 
magwnkat hozyayok hafonlyok femy mwka nehez nem leezen 
zent Bér. doctomak mondafa zerent, kyre iften aggyon erott, |j

Mafod tanwfagwnk leezen arról My oka hogy wr iften 
wgy nem hagyot embert erekkee eelny az meennyey zent angya
loknak termeezetók zerent hogy foha el ne efhettenek volna es
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pokolbely erdeg femyben meg ne ckalhatta volna. Meel alla- 
pat nem volt vona ellene wr iftennek ew felffeeges yo voltának, 
kytwl myndden yo zarmazik zent Dyenef doctornak mondafa 
zerent et 2 -dum arxlem i. Cell optimi eft optima face. De erre 

бгееа felelhetewnk zent Bonauentura atyánknak es eegyeb zent 
doctoroknak mondafukbol hogy tewee azt az hatalmas teremtő 
wr iften hog az embery termeezet el efhetendő lenne ymez 
neegy yeles okáért Elezer az ew nagy ifteny bőlccbeíTeegeenek 
ky yelentefeert, kyről wgy mond zent Agofton Az kegyelmes 

10 wr iften oly nag yo mynd ennen magaban mynd ew mywel- 
kődetyben hogy femy gonozt ez vylagon nem hadna lenny, my- 
koron naggyal nagyob yot nem twdna belőle valaztany, kynek 
nagy bőlcchefeeg az ertelme, wr iftentewl, mert az gonozbol ees 
yot valazthat mykoron akarya, Embertewl kedeeg, mert ha el 

i5efendő nem volna, foha ennen gyarlofagaat megh nem yfmernee, 
Es nem twdna kenyergeny Sem az hatalmas iftennek yo voltaat 
es Dem twdnaa kőwetny, tyztőlny zeretny mynt keellene. Mafod 
oka mondatyk az ifteny nagy yrgalmazafnak hozyank való meg 
mwtatafa, twdnya yllyk abban hogy az ew eedes zent ffyaat 

2oeerettewnk adaa. zolgay zemeelnek meg valtfagaeert kyt foha 
nem tőtt volna wgy mond leo papa ha ember el nem efhetőt 
volna. Azért mongya zent Gergel do. О chodalatus hozyank való 
ifteny kegyeffeegnek meltoztatafa О ky yelenthetetlen ifteny 
zeretetnek bwzgofaga hogy az zolgaat meg valtanaa, twlaydon 

25 ffyaat adaa eerette О azért meel zykfeeges leen Adamnak byne 
Criftus Iefufnak el yewetelyeert 0  bodog eredetnek byne, ky 
eellyen nag zerelmes meg valtoot érdemlőt leelnye | íme azért 
zerelmes atyamffyay Adanmak byneeből meel nagy tett es v.alaz- 
tot az teremtő wr iften, Ha kedeeg Adam nem veetkőzőt volna, 

so foha my nem Idwőzewltewnk volna, oka ez, mert yngen fém zylet- 
tetwnk volna myert reegőn ez vylagnak veegezety lett volna Har
mad oka mondatyk ifteny ygaffagnak bel zolgaltatafa, ky megh 
mwtattatyk abból hogy mynddennek eerdeme zerent fyzet, yok- 
nak erdemet gonozoknak gyettrelmet, Ez eellyen zöld oztaaf 

35 kedeeg nem volna, ha fenky erdemlőye nem volna: hogy kedeegh 
fenky okot ne vethetne el karhozattyanak az ew zent ygaffa- 

. gaat elezteeb yrgalmaffaggal egyelőytee, zabad akaratot adwan 
embernek mynd yora, mynd gonozra, hogy mynd az vyteffeeg-
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nek mynd az eerdemnek helye lenne es oka wr iftennek előtte 
Neegyed oka mondatyk ifteny hatalmaífagnak ky yelentefe, az 
az hogy embery allat nylwan meg yfmerye, mert mykeppen 
iftennek teremteefeenel kyl femy volna, Azonkeppen ifteny fegő- 
delemneel kyl fern eelhet, fém yot nem tehet, Es hogy ennens 
maga el efhetyk de wr iftennek malaztty.anak hatalmanaal kyl 
fifeel nem kelhet. Es hogy az ennen gonoz haylafa myat el vezhet: 
de луг iftennek yrgalmaffaganaal kyl az erek dychófeegnek 
bodogffagara ffel nem mehet. De koronkeed myndden dolgaynk- 
ban az my eedes wrwnk Iefufnak es ew zerelmes zent zyleyee- ю 
nek azzonywnk marianak keel kenyereghenewnk. példa: kyre 
eellyen byzon peldaat olwafwnk.

Vala zent ferencz atyank zeerzetyben eegy yffyw Nouicius 
frater, ky mykoron az zent zeerzetnek terheet latta volna reea 
tekeellee magaat hogy el hadnaa, es ky menne az zerzetből, is 
Mykoron bel meent volna az zent egyházban efeek le yma- 
chagra az Sacrariom elot hol ott zoktaak az oltaary zentíTeegőt 
tartany hogy meg halalnaa wr iftennek es azzonywnk zyz ma
rianak myndden yo || Teetemeenyekről es bwlchwt уелуееп el 91  

ky meenne azon közben le haytaa feyeet es el zwnnyada. Es 2 0  

yme lataa az zyz mariat hogy az zelenczeet nytta volna kyben 
az zentífeeg tarttatyk vala. Es wrwnk Iefus zeep germok kepee
ben ky уелуееп meg allapeek az oltáron Monda ottan az yrgal- 
maífagnak zyleye елупеку. En eedes ffyam keerlek yrgalmaz’ 
ez te zegeen zolgaddal, felele az aldot Criftus, kegyelmes zylem 25  

myt teegyek ew vele ha nem akar en velem meg maradny, En 
eedes ffyam Aggy malaztot ewneky meg maradafra, Es ottan 
Criftus Iefus ffel emehveen eedes kezeyt meg aldaa az frátert 
mondwan, En meg tartom es megh otalmazom ewtet az te nagy 
eerdemes voltodért, en zerelmes zylem, Es ez mondafok лл̂ апзо 
efmeg az zelenczeben meene el епуеглуееп. Az frater kedeeg 
magaban tenveen nagy halakat ada raytta wrwnk Iefufnak es 
az zyz marianak hogy meg vygaztaltatot volna Es 1олуаЬЬаа 2 8  

femy kefeertety nem leen, Ez lataft fém mondaa fenkynek 
hanem chak halalanak ydeyn, kybol dycheerteffeek лл7г iften 35

Harmad tanwfagлvnk leezen arról. My oka leen hogy az 
hatalmas teremtő wr iften ottan hamar megh nem bochataa az 
elífew zyleknek byneyt, de. nagy 1югулу halaztaft teen benne:
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reea felelwen fran Maronis teb zent doctorokkal, wgy zolnak 
róla hogy ymeez neegy yeles okáért halaztaa el wr iften, Elffew 
mondatyk meg vallafnak keefedelmes volta, az az ewk fem 
akaraak ottan hamar ygazan meg gyonny, De gonoz menedeekót 

öveteenek ellene, mert az ffyrffyw vete az azzonyallattra es az 
azZonyallat vete az kegyora, kyből tanwfaag adatyk maftan ees 
hogy vala ky ygazan es tyztan meg nem gyonnya byneyt meg 
nem bochattatyk zent Amborus do: mondafa zerent, Mafod oka 
leen mert fohol nem olwaftatyk zent yrafban hogy awagy bo- 

íochanatot awagy yrgalmaffagot keertenek volna, ew bynekről 
EEth ees tanwfagot talahvnk arany | zayw zent Ianufnak mon
dafa zerent Mert vala ky bochanatot es yrgalmaffagot nem ke- 
wan, ha ky пеку ággyá bamyffagnak yteeltetyk, kynek ertel- 
meeből wgy veegezte el anya zent egyhaaz az tőrween kényben 

is vagyon be yrwan, vala ky nieeg halaknak ydeyn ees awagy 
oltary zentffeegőt awagy keneteeft nem keewan, Nem keel пеку 
adny, ha ky erőzak пеку felette vestkozyk benne,

Harmad oka leen, mert ewk ees halogatanak penitenciat 
tartany, mert my kepp.en doctorok zolnak róla ha ez három yo- 

2o zagok bennók voltának twdnya yllyk bochanatnak es yrgalmaf- 
fagnak alazatus kereefe, es penitencia tartafnak enghedelmeffeege 
ketffeegnel kyl meg bochatta volna ew bynőket, kyrol wgy 
mond zent Bér. do. О zent alazatnak meelffeeges yozaga, es 
eróff hatalma myt nem-tehetz, myt nem nyerhetz, mykoroh meeg 

25 az myndénhatot ees akaratodra haythatot. О azért Idweffeeges 
tanach az bynefeknek ha el nem akarnak erekkee vezny kő- 
wefifeeg ne Adamot de az zent magzattyaat Adamnak wr Iefuft 
mondwan az zent ewangeliomban vala ky magaat meg alazya 
Idwózewl.

Neegyed oka leen, meel oly nagy bynben efeenek az nagy 
teremtő iftennek ellene az elffew zylek hogy mynd egheez embery 
nemzetot meg dogleteek, kyrol wgy mond zent Anfelmus doctor 
Oil mondhatatlan nagy leen az elffew zyleknek byne hogy 
meennyen földön femy teremtot allat eleeg nem lehete róla 

3 5 eeleget tenny, hanem ha teremtő es teremtőt allat lenne, zent 
Bér. do. meg azont vallya hogy az veeghetetlen bynnek ellene 
veeghetetlen lenne az meg valtfagnak eerdeme Exquo 2 -dum 
Ps. x L i. Abyffus */. pctm ade Abyffum invocauit */• dei fapiam
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puta ad fatiffacien equo pondere Annak okáért gondolhattyok 
zerelmes atyamffyay vala raenee bynnek gondolaty yndwlaty 
kewanfagy teetemeeny es zamozafy kefeertetnek awagy gyarlofag- 
nak myatta leenek az elffew zylekben mynddenrol voltaképpen 
fyzetot az eeló iftennek zent ífya ew zent leelkeben zyweebens 
es tefteeben my eerettewnk halaa leegyen ew zent felffeegeenek 
eerette: ||

H e t b e n  h a g y ó  v a f a r n a p n a k  E p i f t o l a y a  9 2

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal apoftol Co- 
rymtombelyeknek yrtt mafod leweleenek, tyzen eeggyed rezee- ю 
ben и Cor Xi cap. meel epiftolanak előtte wgy mond mynt ezes 
ember azon Capitulomban Atyamffyay. Ne alohatok enghemet 
bolond eztelennek, ha mykoron vala myt zolok: ha kedeeglen 
bátor ottan wgyan hallyaatok bezeedomet mynt az eztelennek 
hogy en ees vala myt dychekóggyem belőle, mert fókák vannak 15 
ez vylagon kyk teft zerent dychekodnek en ees dychekodőm, 
ymaran ez ygheeknek wtanna kówetkózyk ez may zent epif- 
tola.

E p i f 1 0 1 a.
ylTyamffyay twdom hogy eremeft el zenwedytok az ezte- 20  

lenőket: mywel ty bolchet leegyetek twdnya yllyk ha ky ty- 
tóket zolgalatban foglal ha ky meg emeezt, ha el foglal, ha ky 
raytatok el hatalmazyk, ha ky meegh arczwl ver ees, Nemte- 
lenfeegh keppen mondom, wgy mynt erotelenók volnánk íny az 
ollyanoknak zenwedefeere, ha ky myben mery: eztelenkeppen 25  

zolom en ees merőm, Sydok ее vala kyk en ees az vagyok, 
Izraelből valók ее, en ees az vagyok Abrahamnak magabol 
valók ее en ees az vagyok Criftufnak zolgay kozzól valók ее 
en es az vagyok, hogy myndenneel eztelebben mongyam, en 
mondom azt, Nagy fok dolgokban voltam foglalatus, fogffag- 30 

ban nagy fok|zor, verefeegogben zaam nal kyl, halálomon gya- 
kortaa 2c kynek zamlalafa fok, myt zenwedőt leegyen Criftuf
nak es ez zent hytnek byzonfagaeert, Tune fequ. ewang. 
Cum turba plurima cum fuis expoficionibus ibid.
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Elffew tanwfagwnk lezen arról, Myert zerelmes atyam- 
ffyay az zent ewangeliom ertelme zerent felette dragalatus es 
meltoffagus leegyen wr iftennek ygheye mynd ennen magaban 
[mynd] myndaz my Idweffeegewnknek haznalattyara mynd az na- 

5 ponkeed eelő magnak peldazattvara, kynek hymteefeere ez vylagon 
ennen maganak az teremtő iftennek keelleteek alaa zallanya 
Mert fenky reea maaf méltó nem leelefteteek fém meennyen 
fém főidőn, Meg twdakozwan azért róla zent yrafban doctorok- 
nak mondafokbol eellyen nagy meltofaghyt talallyok 

io Elffew tyztőletes volta az iftennek ygheyeenek mondatyk, 
mert eelő byzonfaagh ew, es iftenben való eelet termeezet ze
rent eegy leween atyawal es zent leelekkel, twdnya yllyk ky- 
nek myatta atya mindenható wr iften myndeneket mynd meen
nyen mynd főidőn, kyről zent Iauus ewangeliomy kenweenek 

is elffew rezeeben meg emlekőzween lo 1 wgy mond Inprincipio 
erat verbum & verbum erat aput deum :c kezdetben vala yghe 
es az yghe vala iftenneel es iften vala az yghe, kyről ha ky 
tebbet akar latny, olwaffa az karachony ewangeliomot hol ott 
meg talallya az ifteny zent ygheenek nagy hatalmaffagaat es 

20 meltoffagaat.
Mafo'd tyztőletes volta az iftennek ygheyeenek, mondatyk 

erek zarmazandofaag, az az Mert fohol meg nem leelettetyk 
votakeppen hanem twlaydon atya wr iftennek zyweeben es 
derekában ott zyletyk, onnan zarmazyk, onnan yewe. ez vy- 

25 lagra ees zyletween az zeplőtelen zyz marianak mehetewl hogy 
ez vylagon el hymtenee ew zent ygheyeenek eelő es eeltető 
magwaat. Erről ertetyk kyt ennen maga megh monda az zent 
ewangeliomban predicalwan zent Mathe yrtta meg Mat xxini || 

9 3  Gelum et terra tranffibunt, verba autem mea non tranffibunt. Meeny 
~3o.es fold el mwlnak de az en bezeedym el nem mwlnak. Zent 

paal apoftol meg wgy mond ad Gál primo, Ha meeg angyal 
yewne meny orzagbol ees eegyebet predicallana honnem my 
predicallattewnk meeg fém kellene hynnőtők, az az, mert annaal 
ygazbat nem mondhatna kyt ymaran hallottatok az aldot Crif- 

35 tuf lefufrol,
Harmad tyztőletes volta az iftennek ygheyeenek monda

tyk leeleknek eeltetefe kyről wgy vagyon meg yrwan Deutro 
vili et Math ни. Non in folo pane viuit homo. Sed in omni verbo dei



1 4 5

Nem chak ez vylaghy kynyrrel eel ember, De mynden zent 
ygheekkel kyk wr iftennek zayabol zarmaznak. Zent Gergel do. 
meg wgy mond róla, embery elmeenek eetke iftennek ygheye 
Mykeppen azért az tefty beteg, mykoron eetelt nem vehet hozyaa 
ketfeeg annak meg vygázny, Azonkeppen vala ky iftennek ygee- 5 

yeet es yo Idweffeeges yteeft awagy tanwfagot nem akar hozyaa 
venny: es nem akarya fogadny tartany Annak közel vagyon 
erek halala es tawol vagyon IdweiTeege. ezeket zollya zent 
Gergel do: Neegyed tyztőletes volta mondatyk meennyey bo- 
dogílagofnak, Mert twggyatok zerelmes atyamffyay hogy meegio 
az meennyey zentok ees iftennek zent orzagaban. Az ifteny 
ygheenek bőlcchefleege myat yfmeryk es lattyaak, mynt eegy 
nemes tykór atal zent haromfaag wr iftennek zynról zynre való 
abrazattyaat es zeepfeegew bodogffagaat, Mynt ezen halando 
vylagon ees az zent ewangeliomnak es zent yrafnak ertelme 15 

myat tanwlhattyok meg my leegyen az wr iften yo hyttel, 
mynd az erek Idwefifeegót kyre remeenfeeg zerent fohazkodwnk, 
Ha az zent yraf nem volna anyazent hazban ollyanok vol
nánk mynt az reeghy balwan ymado bolond poganok. Azért 
mongya zent Ianas ewangelifta Ioh. x v i i  Нес eft vita eterna vt 20 

cognofcant te verum deum, et quem mififti Iefum criftum | Ez az 
erek eelet, hogy meg yfmeryenek teegodet byzon iftent. es kyt 
bochattal Iefuft criftuft. Bodogok azért Idwezoytenknek mon
dafa zerent Luc xi kyk iftennek ygheyeet halgattyaak, twdnya 
yllyk hogy meg tanwllyaak es zeretettel meg tarchaak. Ewtod 25 

tyztőletes volta mondatyk zykfeeges haznalatoffaag, kyrol wgy 
mond Inuocencius papa Eegyebek kozot kyk kerezttyen neep- 
nek Idweffegeere vannak zőrőztetween yelefkeppen iftennek 
zent ygheye halgatafa yfmertetyk zykfeegefnek lenny, mert 
mykeppen ez halando teft halandofagnak eeledeleewel eel, Azon. зо 
keppen az halhatatlan leelek efmeg az halhatatlan iftennek eelo 
Igheyewel eel, ky mynd ezeeben veegye myt akar mondany 

Hatod tyztőletes volta mondatyk lelky tyztafagh, az az 
mert az eelő iftennek ygheye meg tyztoyttya embernek mynd 
zyweet lelkeet bynnek meerghétwl es meg otalmazya az yewen- 35 

dő karhozatnak erekkee való kalalatwl ез erdegnek fogfaga- 
twl Arról mondaa Criftus az ew tanoythwanynak az veeg vacho- 
ran Ioh хин Iám vos mundi eftis propter fermonem meum, quem

EPIST. ( h é t b e n  h a g y ó  v a s .)

NYELVEMLÉK.! ÁR. IV. 10
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locutus fűm vobis Imaran ty tyztaak vattok az en bezeedemeert 
kyt zoleek tynektok, kyrol fok példákat es byzon dolgokat ol- 
wafwnk ho£ mykoron meg nem yegeznek vala my eetelt ytalt 
awagy wr Iefufnak es az zyz marianak neweet nem emloytyk 

sgyakortaa meg chalattatnak erdegtewl Heated tyztoletes volta 
mert yghen gyenyerwfeeges О zerelmes atyamifyay ha kybeu 
leelky ayoytatuffaag vagyon, az yol twggya meel nagy eedes 
es zerelmes iftennek gywlazto ygheeye mykoron rola gondolko- 
dyk, Azért nagyobban mynden ember wgy yfmery meg ha by- 

lozonfagot veezen róla, honnem yrafzerent ky yelenthetnők
Nyolczad tyztoletes volta, mert zent Agofton doctornak 

mondafa zerent ollyan hafonlatus bewchwllettel keel venny es 
hallany iftennek zent ygheyeet mynt Criftuf wrwnknak zent 

9 4  tefteet az oitary zent zemeelnek alatta, mert az ees |j Azon 
is zent ifteny ygheekkel zentóltetyk De nemykeppen meeg ees 

nagyob zykfeegófb iftennek zent yghe hallafa, mert többek tér
nék meg annak myatta zent penitenciara es tóredelmeffeegre 
Annak okáért wgy zolnak róla doctorok hogy ynkab keel em
bernek fyetny az predicacio hallafra, honnem az zent myfere 

20 Mert prediciot halwan, bátor ne halhaffon myfeet azon vyzet, 
meeg fém leezen reezetlen fém eerdemeet el nem vezty az 
myfe mondafnak. De ha az zent predicaciot meg wtalwan yn- 
kaab akar myfeet hallany, mynd a kettőnek el vezty eerdemeet. 

Kylenczed tyztoletes volta mondatyk Idweffeeges valaz- 
25 tafnak yegye, kyrol wgy zolnak zent Bonauentura es zent Agof

ton, hogy ferny eegy yelefb oka es yegye alyg leelettetyk: az 
erek Idweűeegnek es bodogüagra valaztafnak mynt twdnya 
yllyk Iftennek ygheyeenek eremeft való halgatafa. Ha ky ke- 
deeg vyzon ellen nem akarya halgatny, nylwan való karhozat- 

8o nak kynek regulayaat ennen maga wr Iefus mondaa kywe Ioh 
vili Qui ex deo eft verba dei audit, propterea vos non auditis 
quia ex deo non eftis fed ex dyabolo: Zoiaa ez ygheekpt Criftus 
wrwnk az meg kemeenyodot zyw fydoknak. Ha ky yftentewl 
vagyon iftennek ygheyt halgattya. Ty kedeeg annak okáért nem 

35 halgathattyatok mert nem vattök iftentewl. De erdeg atyatwl. 
О zerelmes atyamifyay. ez nagy haragus_ zolafnak rettenetef 
feutencianak fenky ellene nein mondhat. Azeert mynden ember 
óvva tewle mágaat hogy bele ne eífeek lelkeenek erek karho-
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zattyara, Ha azeert eellyen ygheen zykfeeges yftennek zent yghe 
halgatafa myre nem keel annewal nagyob zeretettel halgatny 
kerezttyen embernek ha meeg oly tompa elmeeyew volna ees 
hogy chak eegy ygeet fe foghatna meg benne kyról eelyen peldaat 
olwafwnk az reeghy zent atyaaknak eeletőkben,| Vala eegy zeegen 5 

yffyw frater, ky foha egy ygheet fém foghat vala az zent yraf- _ 
ban meene azon való banattyaban eegy veen lambor atyahoz 
es megh mondaa ewneky: Monda az veen atya, hozy két zennyes 
fazakat eede, mykoron meg tőtte volna, monda efmeeg, őnch 
vyzet ymez eeggykben ónch meg kywe belőle, mykoron azon- 10 

keppen tótt volna, Monda efmegh az veen atya, efmeg azonkep- 
pen teegy Mykoron gyakortaa az yffyw frater meg mofta volna 
az eeggyk fazekat. Monda veegre hozd eede ymaran ewket es 
meg kerdee mellyk volna tyztab. felele az yffyw frater hogy 
az, kyben vyzet töltőt volna efmeg [ewt] entette volna belőle ky adaa15 

azért az regulaat mondwan wgyan vagyon embernek ees dolga, 
chak gyakortaa halgaffa iftennek zent ygheyeet bátor meg ne 
tarthaffa meegh tyztab, honnem az ky nem halgattya

Mafod tanwfagwnk leezen arról Mynemew gyettrelemmel 
byntety megh azokat wr iften mynd ez vylagon mynd az maf2o 
vylagon kyk megh wtallyaak awagy eegyeb foglalafnak okáért 
nem akaryaak halgatny es meg tanwlny iftennek zent ygheyeet.. 
hogy kedeeg meg mutattaffeek zent yrafbol mynemew nagy byn 
leegyen, wgy mond róla zent Agofton doctor, az tőrweenkenyben, 
Nem kyffebben veetkőzyk ky iftennek ygheyeet reftőn twnyan25 

halgattyaak mynt az ky Criftufnak zent tefteet az farban haagy 
efny, kynek wtanna azt erthettyők hogy annak felette ky nyl- 
wan meg wtallya awagy meg zydalmazya es gozwl magyarazya, 
mynt az atkozot luter tanoythwany. О teremtő wr iften vallyon 
mynt leezen dolgok, ew haláloknak ydeyn es wtanna. Chak az 30 

hatalmas iftennek haggyok yteelny zent Irafbely doctoroknak 
azért mondafok zerent: Az ifteny zent ygheenek meg wtaloyt 
very es byntety megh elezőr wr iften zent malaztnak meg foz- 
tafawal || Zent Gergel doctornak mondafa zerent xxx moralium. 9 5  

Néha az wr iften el vonzya az zent predicacionak malazttyaat 35 
az koz neepnek byneert, ky nylwan való vezedelemnek yegye, 
Néha kedeeg meg bewőyty az zent predicatorokat vala meel va
raiban, awagy vala meel orzagbanaz yfteny yrgalmaffagnak yegye

EPIST. ( h é t b e n  h a g y ó  v a s .)

10*
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vt patet Ezek ш. Eris mutus et non quafi vir obiurgans quia domus 
exafperans eft Et prover xxix.Cum defecerit pptha diffipabitur pplus.

Mafodzor: meg very es byntety wr iften az zent ygheenek 
meg wtaloyt nagy nehez atokkal. Mynt olwaftatyk Moyfes wtolfo 

skenyweeben. Deut. xxviii. hol ott wgy monda Moyfes proffeta 
zaya atal wr iften. Ha nem akarandod halgatny te wradnak 
iftenednek bezedeet eellyen vezedelmes átkok yewnek te reeaad. 
Atkozot leez a^varafban es az mezon, atkozot leez ky menween 
es bel yeween. Atkozot leez yarwan es le fekeween atkozot 

ioleez mynd te magad mynd magod magzatyd. Atkoztak leeznek 
myndden dolgayd es mwkayd, es myndden yozaghyd, fok volna 
ett maftan ky yelenteny ygheerol ygheere mynemew vezedel- 
mekeí ott ky feyezot wr iften azokra kyk ew zent iftenfeege- 
tewl el zakadnak bynnek myatta, kyk kedeeg wr iftent zeretyk 

*5es zeretettel zolgallyaak es halgattyaak ew zent bezedyt, mynd
den átok ellen. Yyzon meg aldatnak mynt zerelmes fifyak es 
iftennek byzon erekófy kyk azon fewlwl meg yelentot Capitu- 
lomban bel vannak yrwan.

Harmadzor meg very es byntety wr iften az zent yghee- 
20 nek meg wtaloyaat erdegby hatalommal, kyról ennek előtte 

ees emlekőzet leen. mykeppen megh feddee eerette ewket wrwnk 
Iefus lob. vili. kyrol eellyen példát olwaffwnk, mykoron egy 
lambor pyfpek predicaljana, egy ez vylaghy chwff Iateekus 
kezde magaat hanny az predicacion az lambor predicatornak 

25 bozzwfagara kynek myatta eegyebekkel es megh | Wtáltattya 
vala iftennek ygheyeet, öttan erdegh meene belee, es addeeg 
zaggataa magaat es ragaa nyelweet hogy wgyan elettok zer- 
nyw halallal niwleek kywe Zent ferencz atyank eeleteeben meg 
wg olwailok, mykoron predicallana, egy chachogo azzonyallat ott 

sokezdee karomlany iftennek zent, Es mykoron ynteefnek wtanna 
meg nem zőnneek monda az zent Erdegh veed ffel ved fel a’my 
tyeed es meeny el vele, yme cliodalatus dologh azonnal ffel 
ragadaa az azzonyallatok es mynd addeeg vywee az eghen, myg 
halhataak fywafaat reewafaat, kyből megh yfmertetyk mert nagy 

35 ellene vagyon wr iftennek, ky az iftennek ygheyeet megh wtal- 
lya es nem akarya hallany Neegyedzőr meg very es byntety wr 
iften az ollyanokat ymachagaat megh nem hälgatwan, Mert ha 
ewk nem akaryaak wr iftennek zawaat hallany Iften ees nem 
akarya az ollyanoknak fem ymachagokat fern keerelmeefoket



megh hallany, kyrol wgy vagyon megh yrwan bőlch kenyweeben 
pro ver XXVIII. Qui declinat aurem fuam ne audiat legem dei, eins 
oracio érit execrabilis, Vala ky ew íileet el hayttya hogy iftennek 
tőrweenyeet parancholattyaat ne hailya, annak ymachaga atkozol 
leezen, kyt eellyen peldawal meg byzonoythatwnk, vala eegys 
vala nemynemew ember, ky foha nem alhattya vala megh, mynt 
predicallany keztek, de ottan ky menween eedeftowa keren- 
gőtte az zent egyhazat: Mykoron ky mwlt volna vyweek az 
zent egyház es kezdeenek eerette zolofmaat olwafny yme choda 
dologh, Az aldot Criftus lefutnak fezwlety ky vonyaa kezeytio 
az vaaflf zeeget kőzzől es bel dagazwlaa ew fyleyt Azt latwan 
meg reetteneenek raytta, Monda ottan az pap lambor: twggya- 
tok atyamífyay hogy ennek az yegye mert mykeppen ez em
ber foha nem akaraa halgatny iftennek bezeedeet, de ottan ky 
meegyen vala róla, yme iften ees nem akarya hallany eerette15 

való ymachagot Azért twggyatok hogy ez ember el karhozot. 
Azt halwan ky vyweek az parragban temetny meegh tefteet ees. || 
Ewíódzór very es byntety meg wr iften azokat kyk iftennek 9 6  

ygheyeet meg wtallyaak, kemeenfeeges yteelettel, es annak 
wtanna erek karhozattal, kyrol wgy vagyon meg yrwan az zent20 

ewangeliomban Math vn. et Luce x. mykoron Criftuf Iefus el 
kyldee az apoftolokat predicallany, monda ewnekyk, vala' 
meel varaiban bel menendőtök es bel nem fogadandnak tytőket 
es predicallaftokat nem akarangyaak hallany, Mondom tynektok 
hogy az Sodorna varafbelyeknek kynnyebben leezen dolgok az 25 
nagy yteeletnek napyan honnem az ollyan varainak, О en eedes 
iftenem,haat my myt teegyewnk kyk naponkeed bynben eelewnk, 
halogattyok eeletewnket meg yobboytany. byneynkről nem 
akaiwnk penitenciat tartany. Noha hallyok az erek yaynak 
vezedelmeet. Az ifteny fenyegeteefnek fwlűagaat, Bel tagazwltok зо 
elette fyleynket hogy ne halhaffok my Idweífeegewnkitek tanw- 
fagaat. О zerelmes atyamífyay vallyon my zamot adwnk róla 
my halalwnknak ydeyn, ha yme fokakat olwafwnk yrafban 
példa zerent kyk mynd annak myatta el veztenek ky mynd yol 
ezeeben vegye magaat, mert hamar el kőzelget az veegfew ydő- 35 

nek napya kyt engheggyen mynekewnk wr iften meg eernewnk 
yo hytben, eeletben, byzon remeenfegben ifteny malaztban. zent 
tyredelmefíeegben es zeretetben kynek wtanna eerdemlyők az
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ew megh ygeertte bodogfagnak dychőfegeet erekkwl erekkee. 
Ámen

F a f f a n g h  w a f a r n a p n a k  E p i f t o l a y a .
Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent paal Apoftol i. 

ö Cor. Xu. kyben ky yelenty anyazent egyháznak tagh zerent való 
eeggyeffeegeet es kenyerwleteffeegeet, mondwan. Ha myt zenwed 
az eeggyk tagh mynd az teb tagok | Kenyerwlnek ew raytta 
termeezetnek zerelme zerent. Ha kedeeg vala dychófeegnek 
bóchewletyt vallya mynt ewrwlnek raytta: Azonkeppen keel 

íolenny Anya zent egyháznak ffyay kózót ees, hogy femy zaka- 
dozaaf ne leegen ew koztok, ott vagyon az byzon zeretet yma- 
ran ezen értelemnek wtanna kőwetkózyk ez may zent Epíftola

E p i Г t о 1 a.
.ATyamffyay ha bátor en embereknek es angyaloknak nyel- 

íöwőkkel zollyak zeretetóm ne leegyen ollyan vagyok mynt az 
zóngó erez awagy az chengew cymbalom, Es ha yewendew 
yfmeretóm leend es meg twggyak mynden meennyey dolgokat, 
es mynden twdomant es oly nagy kytóm legyen hogy meeg az 
heegyeket ees teetowa hannaam, zeretetóm ne leegyen Semy 

го vagyok, Es el oztogatandom az zegeenyeknek eeledelek're myn
den yozaghymat, es. ha tyznek gyettrelmeere adandóm en tef- 
tómet hogy wgyan eeghyekj zeretetóm kedeeg ne legyen, femyt 
ennekem nem haznaal, Az zeretet tyredelmes es kegyes, Az 
zeretet nem yrygkódyk, Nem vonzon vyzzaat, Nem tagalyos 

25 Nem tyztóíTeeg kewano, Nem keref chak maganak, Nem bozzw 
allo, Nem gondol gonozt: Nem ewrnrl gonoffagon, ygaííagou 
ewróme vagyon, Myndent zenwed, myndent hyzón, myndent 

9 7  remeenl, myndent el vaar, Az zeretet íohonnan ky nem jj Efyk 
Awagy mykoron az yewendó latafok el heewlnak, awagy az 

3o nyelwek meg zewnnek, awagy az twdomany el tóretyk : kyket 
nemykeppen yfmeryók : es nemykeppen yewendóre zollyok : My
koron kedeegh el yewend a ’my tekeelletes el femyfewl ky 
tekeelletlen vagyon. Mykoron en ees kyfded volneek zolok vala 
mynt kyfded: ertók vala mynt kyfded, gondolkodom vala mynt
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kyfded, Mykoron kedeeg eertes eeletben volneek helt adeeg 
mynd azoknak kyk germőkőt ylletnek vala: Maftan azeert lat- 
tyok, (twdnya yllyk iftent es az más vylaghyakat) tykőr atal 
mefe keppen. Akkoron kedeeg (twdnya yllyk mykoron oda 
ywtwnk) zynről zynre, Maftan yfmerőm ferreezeent. Akkoron 5 

kedeeg nylwabban meg yfmerőm mykeppen meg ees yfmerttem, 
Maftan azeert (twdnya yllyk mynd az yewendó yonak ereye) 
vannak, hytben, remeenfegben es zeretetben: de az fewlwl meg 
mondottaknaal nagyob az zeretet (twdnya yllyk mynt mynden 
ygaffagnak tellyeffeege). ю

Sequitur ewangelium Affumpfit Iefus cum Expoficionibus fuis, 
tandem fequitur Sermo. Kegyelmes wr Iefuf Criftufban zerelmes 
atyamffyay: meg ballook mynd az zent ewangeliomnak, mynd 
az zent epiftolanak lelky wrwoűagus ertelmeet, kykben nylwan 
yntet^nk az lelky eeletnek kőwetfeegere es ez vylaghy veze-15 
delmes eeletnek meg wtalafaara, kyknek fondamentomaat fohol 
tekeelletőfben meg nem talalhattyok az zent ewangeliom zerent, 
mynt wrwnk| Iefuf Criftufnak zent keennyahalala zenwedefeeben. 
Az zent Epiftola zerent kedeeg az byzon zeretfeegnek zent yoza- 
gaban kynek nylwabban való ertelmeere barom rend bely tanw- 20 
fagwnk leezen ez may napon wr iften malazttyanak fegheedfegeewe 

ElíTew tanwfagwnk leezen arról My oka hogy ez may 
napon anya zent egyhaaz emlekózyk Criftuf lefufnak zent ha
láláról, ha meeg towab vagyon ew zent keennya halala napya, 
Reea felelween doctoroknak mondafokbol, hogy Anya zent egy- 25 
liaaz chelekődyk kegyes anyanak yldomoffaga zerent ky myn- 
denkoron vygaaz az ew magzatynak yewendő veződelmókőn. 
Azonkeppen myeert maftany ydőben ez vylaghy emberek ez 
vylaghy ewrómnek, hangoffagnak : es gyenyerwfeeges lakozafok- 
nak myatta el ragattatnak wr iftennek emlekozetyről: es el 30 
feletkoznek ew leikőknek Idwőffeegőkről es zamtalanon anya 
zent egyháznak ffyay kőzzől el veznek bynnek myatta, es po- 
kolbely erdegnek fogfagaban efnek : wr Iefuftwl el tawozwan, 
meeltan azért olwaffa: eenekly az zent ewangeliomot: kyben az 
eedes Iefus criftus ky yelentee ew zent tanoythwanynak zent35 

keen zenwedefeenek my voltaat mondwan. yme ffeel meegyewnk 
Ierwfalemben es embernek ew ffya el arwltatyk, meg chwffol- 
tatyk meg oftoroztatik meg pőkdőftetyk, es annak wtanna meg 
őlettetyk, mel ygheekben ewt rendbely keen zenwedefeet ye-



lentee kywe Hogy ez vylaghy ewt erzeekőnfeegben eeló embe
rek, halwan Criftuf keennyanak mooggyaat es zernywfegeet, 
mynden gonoífagtwl meg vonnaak magokat es ne fwtnanak ez 
vylaghy vezedelmes ewromnek vygafaagnak wtanna lelkoknek 

steftoknek es ez vylagy eeletoknek erek vezedelmeere, kyknek 
myatta ez maftany .Időben zamtalanon el veznek erekkewl 

98 erekkee: kytwl iften otalmazyon |j De bogy az zent ewange- 
liomot megb erchok ewt rend bely keen zenwedefeet yelentee 
kywe Criftuf wrwnk kyt yewendore bynefekeert zenwedendo 

io volna. ElíTew mondatyk el arwltataf ew ellenfeeghyuek kezük
ben, hogy annak myatta mynket ky valtana a’my ellenfeegewnk- 
nek kezokból kyról zent paal wgy mond i Cor. vi. fratres Iám 
non eftis veftri, fed empti eftis precio magno, propterea glorificate 
et portate xpum in corpore veftro, puta pure viueudo fine peccato 

15 Atyamffyay ymaran nem vattok ty magatoké De meg vattok 
valtatwan nag arwal: annak okáért dychőyccheetok es vyfellyee- 
tok Criftuf Iefuft ty teftotokben (twdnya yllyk tyztan eelween 
bynnel kyl) es zent Amboruf doctornak mondafa zerent, mynd- 
den kerezttyennek ky wr Iefus Criftus zamaara eel, meg keel 

го magaat otalmazny myndentwl kyket Criftus Iefus nem zeretet 
Mafod keen mondatyk, meg chwfolyas hogy az nagy zee- 

gyen zenwedeefnek myatta mynket az erek karhozatnak zeegyen 
vallafabol ky valtana: kyrol wgy mond zent Ber. do. О gyarló 
bynes ember myre teez’ en rayttam zenetlen való bozzwt az te 

25 byneydnek gyakorlafawal twggyad hogy nehezebben zenwedóm 
en az te byneyd myat való bozzwfagot, honnem az en teftemben 
való gyettrelmet, Azonrol emlekózyk zent leelek wr iften ees, 
bölch zaya atal, ffyam ne teegy bynt bynre. De ha veetkóztel 
zennyel meg es tarch penitenciat róla, mert hamar közel vagyon 

3oiftennek haraghya az ollyan karomlo bynefokon.
De oh zerelmes atyamffyay mene zamtalanon vannak 

bolond embernek ffyay kőzőt kyk ez maftany ydóben az aldot 
Criftuft kylemb kylemb byneknek myatta meg karomlyaak es 
bozzwfaggal ylletyk, kyknek yteelettyok nem keefyk Harmad 

35 keen mondatyk oftorozaas: Oh ha zerelmes^ atyamffyay, ember 
meg emlekózyk róla az nagy keennak- abrazattyarol kyt az 
áldott iftennek es zeplotelen zyz anyanak cedes zylőtte zen- 
wede az keenyof kötelekkel ozlophoz kótöztetween | Kemeen vez-
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zőkkel, vafalí oftorokkal oftoroztatwan, el yzonyodyk raytta, kyt 
hyzőm es vallom ha iften nem volt volna, Soha embery ter- 
meezet zerent eí nem zenwedhetőt volna. De myt zolywnk az 
el mwlt у dóról. Nagyob keenokat zenwed maftan wr Oriftus 
Iefus anyazent egyházban leelek zerent, es az ew hyweybeu, s - 
az gonoz bynes es vak merő kerezttyenektwl honnem akkoron 
az hytetlen fydoktwl, kynek byzon oka ees hogy ennee liaborw- 
fagot es vezedelmet bochatot reeank ew zent iftenfeege: De 
meeg fém akaryok my eeletewnket meg yoboytany

Neegyed keen mondatyk rwtffagus arczwl hagyapalaas w 
kynek fondamentoma lattatyk lenny meg wtalaaf. О zerelmes 
atyamífyay О ha enneel eegyeb byn nem volna, meeg ees 
méltó volna ez vylagnak eerette el vezny : Mert wgy vagyon meg 
yrwan prima petr primo cap Inquem defiderant angeli profpicere, 
puta cnius fpeciofum wltum cuncta admirantur aftra celi, et Psis 
x L iiii, Speciofus forma pre iilijs hominum:c . kyre kewanfaggal neez- 
nek az meennyey zent angyalok, es mynd az eghy cyllagok chodal- 
lyaak ew zent zyneenek zeepfegeet :* Adamnak kedeeg vezedel- 
mes ffyay bydes dohoz nyalokkal hagyapallyaak megh wtalwaan,
О ifteny artatlan barannak mondhatatlan nagy gyalazattya es 20 
alazatoffaga.

Ewtod keen mondatyk zeernyw kerezt ifanak zydalmas 
halaala, mykeppen meg vagyon yrwan Moyfes wtolfo keny- 
weenyek xxn. devtero rezeeben, atkozot mynden az ky az kerezt- 
ffan ffyg'g, mert az atkozot hytetlen neep nem gondolhata nagyob 25 
zydalmas halait annaal, kywel wr iftennek zent ífyaat meg 
olneek az nagy yrygfeegnek myatta, el akarwan reekkenteny 
myndeneftwl fogwa ew zent hyreet neweet meenynek alatta es 
főidnek főlőtte Attün

De hazwda az alnokfaagh || Eunen magaban Ps. 3 1 . yme99 
azért zerelmes atyamífyay, mykeppen rendzerent ky yelentee 
wrwnk Iefus Criftus ew zent keen zenwedefeet ez may zent 
ewaugeliomban es anya zent eegyhaznak olwafnya hagyaa hogy 
halwan, es róla keferwes banattal meg emlekőzween, mynden 
halalus byntewl magwnkkat meg otalmazyok, myndden ez v y -3 5  

laghy vezedelmes ewrőmet vygafagot el tawoztatwan, kykről 
wgy mond zent lob xxi. cap, Ewrwllnek yaczodozwan vygad- 
nak Sypnak, orgona zónák myndden yobau vyfelyk ew napokat



myg eelnek, Es haláloknak ydeyn eegy ponctban pokorra zal- 
nak Azonrol wrwnk Iefus az zent ewangeliomban meg emlekó- 
zyk mondwan Luce vi. Ve vobis qui nunc ridetis quia flebitis yay 
tynektok kyk maftan mewettók vygattok, mert erekkee fyrtok 

5 mykoron az wtolfo veeletlen vezeel el kózelgetend. Azonrol 
bolch kenyweenek [f] meg wgy mond Extrema gaudij luctus 
occuppat. Ez vylaghy ewromnek veegeet fyralom foglallya My- 
eert zerelmes atyamffyay fohol az zent yrafban, Sem yo fon- 
damentomaat sem ygaz zorzefeet, fcm tyztoletes hagyomafaat, 

io awagy iftennek parancholattyaat nem olwaffok ez vylaghy zer- 
telen vygafagnak tancznak yateeknak ewromnek hogy bynnel 
kyl lehetne ees lenne Azért twdny való dolog hogy twlaydon 
reeghy poganfagbol gonoz zokafbol es erdeghy zórzeefból aloy- 
tatyk lenny. Az teremtó iftennek bozzwfagara, es ember ffyay- 

ífcnak erek karhozattyokra, kyt meg byzonyoythatwnk eellyen 
byzon mondaffal fecundum Greg. Mert iftennek el veegezót fen- 
tenciaya zerent fenky eett ez vylagon es az maf vylagyon nem 
ewrvvlhet. De ha eett erwl, ott fyralomra meegyeu, ha eett fyr 
bankodyk, ott nagy ewrők ewrőmre meegyen Azért ky mynd 

2€valazyon benne |
Mafod tanwfagwnk leezen arról My oka hogy az teremtó 

wr iften eegyeb ifteny hatalmalfaga zerent nem оГ yghen aka- 
raa embery nemnek Idwóűegeet meg zerezny, mynt Criftus 
Iefufnak zent keennvanak halalanak myatta kyt maga alkol- 

25maffaggal meg zórózhetót Tolna mynt ollyan myndenhato zent 
Agofton doctornak mondafa zerent хин cap De trinitate Куге 
doctoroknak mondafokbol reea felehveen tewee azt wr iften 
veegkeppen ymez ewt у eles okáéért. Elezer, hozyank való bwzgo 
zeretfeegnek meg mwtatafaert, kyról wgy vagyon meg yrvan Арок 

3o i. Qui dilexit nos et lauit nos a peccatis noftris in fanguine fuo ky 
zeretót mynket es meg mofot mynket my byneynkból ew zent 
vereewel. О zerelmes atyamffyay veegyek ezewnkben az ifteny 
zeretetnek nagy voltaat my voltaat. méltó voltaat: es hallyok 
ennen maganak az zent ewangeliomban eedes zawaat lob xv. 

35 maiorem charitatem nemo habet quam vt animam fuam ponat quis 
pro amicis, et inimicis fuis Nagyob zerelmetóffeege fenkynek 
nynchen, mynt hogy ky az ew eedes lelkeet veffe halarra ew 
barattyeert, ha zykfeegh meeg ellenfeghyeert ees: Mert wgy

.
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olwaftatyk hogy wrwnk Iefus meeg ellenfeegyeert ees ymada 
az zent kereztffan kykeert nem ymadot volna, ha byzon zerelme 
hozyayok nem volt volna, kyből zent Agofton doctornak mon
dafa zerent azt erthettyők hogy meeg azokat ees baratwnknak 
alohok kyk háborgatnak, es ymaggywnk eerettók Criftus Iefuf- 5 

nak hozyank való zerelmeeról bodogílagus zent Bér. do. megh 
emlekőzween wgy mond. О aldot kerezttyen ember, tekeenehed, 
laífad, neezd yol meg az magaíf kereztffanak myndden zegeet 
bogaat, kyn az te eedes meg váltódnák myndden taghyay el |[ 
Teryettenek, zent feye es kezey labay atal verettenek, zent 1 0 0  

oldala es zywe meg febefewltenek, es teteyeetwl fogwan talpyg 
tellyelfeeggel veerben kewerődót, О myt kewanhatna ember 
ifteneetwl enneel nagyob valtűagot dragalatofb arwt, meeltob keen- 
chót yme zerelmes atyamffyay mynemew ayandekokkal vonzon 
mynket hozyaa az aldot iftennek zent ffya, hogy my ees zeref- is 
fok ewtet mynt ew zerete mynket, mert azt főlőtte kywannya 
my tewlwnk

Mafod okáért akaraa zent vereewel meg valtany embery 
nemőt. Nagyob kegyeífeeggel való hozyaa vonyaífeert, az az 
hogy az teremtő wr iften az ew zent ifteny zyweet lelkeet ez 20 
halando embernek zyweewel lelkeewel eeggye tehetnee, awagy 
egyben ragaztanaa zent zeretetnek es kegyef bwzgofagnak 
myatta. zent Amboruf doctornak mondafa zerent, kyt nem keel 
lehetetnek aloytany: Mert femy teremtőt allat nynchen nemefb 
embernel kyt wr iften twlaydon az ew zent yfmeretyre es dy- 25 
cheeretyre teremtőt Annak okáért zent Ianufnak mondafa zerent 
i Ioh un. az ew zent lelkeeből adót mynekewnk leelkőt. Arról 
mongya Nagy Albert pyfpek Qui adheret deo vnus fpiritus eft 
cum eo. Vala ky wr iftenhez eeggyefewl zeretetben, eegy leelek 
leezen ew vele kyből azt erthettyők hogy foha embernek lelke so 
halhatatlan nem volna Az erek eelettre ffel fém támadhatna 
ha az eelő iftennek zent lelkeewel nem eeltetneek, Méltónak 
lattateek azért hogy Criftus Idwőzeytenk twlaydon maganak 
valaztanaa embery nemőt, dragalatus arwnak myatta, Harmad 
okáért tewee azt wr iften Embery nemőn való zerelmes newezet- 35 
nek wralkodafaeert: hogy mykeppen reegőn wr iften az Izrael 
nepeet egiptombol farahonak fogífagabol ky zabadoytwan maga
nak foglalta vala zam zerent, Azonkeppen | Anyazent egyháznak
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ffyayt ees zent halalawal meg valtwan pokolbol, erdegnek fog- 
ffagabol, zent kerezttyenfeegnek newezety alat akara wralkodny 
ez zegeen ifteny malaztnak ffyayn, kyben ees nylwan meg mw- 
tattatyk hozyank való nagy zerelmetes volta. Neegyed okáért 

stewee kowetffeeghnek haznalatus voltáért. Mert zent Bér. do. 
mondafa zerent, myeert ember nem alia meg az ygaffagnak 
tőrweenyeeben. De veetkőzeek es el efeek: zykfeeg keppen 
wtanna kowetkőzeek az zent penitencia tártainak orwoffaga, 
kynek femy haznalattya nem volt volna ha wrwnk Iefus eeret- 

íotewnk zent vereet nem hwllatta volna, kynek myatta az zent 
penitencia meg zentólteteek Mynt példa pokolban az nyawalyas 
karhoztak erekkee való penitenciat tártnak. De femyt nem ház
nál vele mert ew eerettok Criftus meg nem holt, Ez vylagon 
kedeeg felőtte haznalatus mert mynd pokolnak t.yzeet meg ottya 

15 mynd meennyeknek orzagaat meg nyerhety. Arról mongya zent 
Gergel papa, Az penitencia tartóknak kény hwllatafok gyenye- 
rwfeegofb honnem az hatalmas kyralyoknak tellyes aztalok, 
Efmeg wgy mond. Ha kedeeg Criftus Iefufnak zent keen zen- 
wedefeet zeretettel zywnkben hordozyok femy oly nehez, oly 

2okeferwes nynchen ez vylagon, kyt eedes leelekkel el nem zen- 
wedhetwnk .Ewtod okáért tewee az adoífagnak tellyeffeeggel 
való eeleeg teeteleert kyról wgy mond zent Amborwf doctor, Ha 
az ifteny yrgalmaífagnak, es ygaífagnak torweenyeet meg tekent- 
tyok Soha eegyeb nem lehete benne hanem ennen maganak el 

25 kelle yewny embery neműek meg valtfagara, merth az veeghetetlen 
iften ellen való veeghetetlen bynnek alnokfagaat efmeg veeghetet
len yrgalmafíaggal es ygaffaggál kelleteek meg orwoflany, 0  azért 
zerelmes atyamffyay, mynemew zolgalattal zeretettel es halaa ádaf- 
fal tartozwnk az kegyelmes Criftufnak,ky mynd ezeeben veegye ||

1 0 1  Harmad tamvfagwnk leezen arról, My módón nyerhettyok 
wr iftennek yrgalmaíTagaat Criftus zent halaknak eerdemeebol, 
Keea felehveen zent yrafbol, ewt yeles wtakat talalwnk reea. 
Efew, hogy eroflfen keel az wr iftenre keyaytany peldaat vehe
tünk az apró germókokról, mykoron k}' meg ehozyk Nem zee- 

3 5gyenly kyaytany Apa atte kynyeret. Anya atte kynyeret Azért 
mongya zent Gergel do. Az nagy meennyey kywanfag wtan 
nagy ywólteeft kyaytaft keel tennewnk: mert nagy inondhátat- 
lan yo a’myt keerewnk, Mafod, gyakortaa keel keernewnk: 
mert gyakortaa wv iften az ellTew kereeft el halogattya megh



EPIST. ( f a r s a n g  v a s .) 1 5 7

kefeertween ha alliatatofok vagywnk benne, kyrol zent hwgo 
pyfpek wgy mond, Ha az elíTew fyralmas kereefre meg nem 
halgattatol, ne zőnnyel gyakortaa keernőd, mert nagy ayandek 
kyeert eífedőzől, fok kenyergeeft keel eerette tennőd, Példa 
zent dauid Ps. lxxxviii Mifericordias domini ineternum cantabo 5 
•/. clamorofe iterabo: Mykoron bynefuek yfmertte volna ennen - 
magat iftennek yrgalmaffaga ala haytaa ennen magaat mond- 
wan, Wr iftennek yrgalmaífagyt kyaytom mynt erekkee Mert 
zent ygaűaganak fwlffagara nem meree magaat byzny, Harmad 
hogy eroffen byzyeek ember wr iftenben Mert akar mynemew ю 
yot yozagot teegyen ember, ha ygaz hyttel es yo zandekkal 
nem teezy: femyt nem haznaal vele, mynt meg vagyon yrwan 
1 Iacobi и fides fine operibus mortua eft et eguerfo: mynt példa 
mykoron ember meg gyonnya byneyt ha nem liyzy hogy meg 
oldoztatot leegyen. Awagy hogy iften meg bochatta lee- 10 
gyen gyónt byneyt semyt nem haznaal ember vele, Neegyed 
hogy zent alazatoífaggal yarwllyok ember wr iftenhez ha azt 
akarya hogy meg hallgattaífeegh. Mert meg vagyon yrwan 11 
Iac. ни I Deus fuperbis refiftit humilibus autem dat gráciám Wr 
iften az keweelyeknek ellenük aal Az alázatotoknak kedeeg 20 

malaztot aad. Ewtőd wth ha ember wr iftennek zent yrgalmaf- 
fagaat kewannya meg nyerny zykfeeg hozyaa, hogy myndden. 
gonoz zokafaat, feflót elkbcheet, vezedelmes eeleteet el valtoz- 
tafla. Es lelky yozagokban kőweffe az wr iftent, kyrol ennek 
előtte fokát zolttam, mert vala myben leel az wr iften abban 25 

yteel: zent pal apoftolnak kedeeg mondafa zerent Ebr. x cap. 
horrendum eft incidere in manus dei viuentis Rettenetes em
bernek efny az eelo wr iftennek markabau, О zerelmes atyam- 
ífyay ha ezewnkben veezyők menee zamtalan gonoffagok leez- 
nek orzagonkeed varafonkeed ez maftany napokban, es menee зо 
zamtalan leelkők el veznek hewfagus lakodalomnak es yateek- 
nak myatta chak iften vethety zamaat, Hogy azért Anya zent 
egyház az ew ffyayt meg vohatnaa ollyan vezedelmes dolgok- 
twl az okáért hozya zemewnk eleebcn Criftus Iefus zent keennyanak 
halaknak emlekőzetyt ez may zent ewangeliomban, kyrol meg 35 
emlekőzween, wr iften myndden gonoztwl es vezedelemtvvl meg 
otalmazna, meg tartana ew zent malazttyaban, kyt engheggyen 
mynekewnk ees atya ífyw zent leelek erekkewl erekkee Amen || 
{Egy lap üres.) __________



103 A d ve nth.
ET el kezdetyk eztendenkeed valo vafaarnapnak ewange- 

Нота. Elezer Adveent elfew vafaarnapyarol.
Ez ewangeliomot yrtta megh Elezer zenth Mathe keny- 

sweenek hwzon eeggyed rezeeben. Zenth Mark tyzen eeggyed 
reezeeben Zenth Lucacz tyzen kylenczed reezeeben zenth Ianos 
tyzen kettőd reezeeben: Mykeppen azerth zent Gwillermos et 
Lyray Miklós doctorok magyarazyaak, kezdeteek el ez zenth 
ewangeliom az ydewben, Mykoron ydwezeytenk ew emberiTeghe 

íozerenth volna harmyncz három eztendőf es beyth maf hoonak 
hwzad napyaan az az weeragh vafaarnapon: Mykeppen zenth 
Ianos yrya ez ewangeliomnak elette: Hofueeth ynnepeenek ha
tod nappal elette, az az wyrag zombaton : ydwezeytenk Iefus 
ew tanoythwanywal yewe Bethanyaban, hol oth Martha es ma

is ria raagdalena wachoraat zerezween, zolgalnak vala ewneky 
Hotal kelwen azerth kele ffel Iefus Bethanyabol ew tanaythwa- 
ny wal es erede Ierwfalembe, eth vagyon ymaran az zent ewan
geliomnak kezdety

E l f e w a f a r n a p .
20 Az ydőben mykoron kőzelghetot vona Iefus Ierwfalem felee es 

yewt vona Bethffage new faiwban | olyvetymnek heegyeere, ottan 
azért kylde el kettőt ew tanoythwany kőzzol mondwan: Men
nyetek el az varaiban ky ty elleniekben vagyon: es ottan ta 
láltok egy megh kőtőt zamart ew fyawal, olgyatok el es hoz- 

jsyatok enuekem. Es ha ky tynektek vala myth zoland. mongya- 
tok mert wrnak dolga vagyon velők es ottan el boczattya 
ewketh Az kedeegh mynd azonkeppen bel teleek, hogy bel tel
ly elfednek ky megh vagyon mondwan proffeta atal mondwan. 
Mongyatok megh Syounak leányának, yme az the kyralyod el
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yewt teeneked zylygfíeghes ylween az zamaron es ew emptetó 
fíyan. "El menweeu azért a’ tauoytliwanyok es wgy teenek 
myntk Iefus megh paranczolaa ewnekyk, es oda vyveek az za- 
mart mynd ew ffyawal es reayok veteek ew rwhayokath es 
ewteth fewlwl reea ylteteek Az teb fereghek kedeeglen le hart-5 
yaak ew rwhayokat az wton Nemeellyek kedeeglen agakat-h 
zegbdelnek vala az faakrol es le hannyaak vala az wton: Az 
teb fereghek kedeeglen kyk elette es wtauna meennek vala, 
kyayttyaak vala mondwan. OíTanna az az dyczeeret dauid fíy- 
anak. Aldoth ky yewth wrnak neweeben : — || ю

E Z  zenth Ewangeliomnak ertelmeeból eellyen tanwfíaag Ю4  

adatyk. Elezer: hogy ydwezeytenk Iefus xpus ew zent halak
nak es zenwedeefeenek elette Ierwfalemben lewe, es nagy tyz- 
teffeegghel fogadaak, Leelek zerenth yegzy mynemew tyzteífeeg- 
ghel es eedeffeeghes ayotatoffaggal kel fogadnwnk, yeween ew is 
zent zyleyeenek aldot zenth meeheben: es mynd anny hozyank 
való yo teetemeenyerol, meely nag erwendetof es vygafíagos 
halalatoffagoth kellyen adnwnk

Mafod tanwfaagh: Ierwfalemben való yewetelyn ertetyk 
Atya wr Iften zent ffyanak ez wylagra való yewetely: zent ze- 20 

reime es yrgalmaü'aga : hogy ez zegen el teewedet vylagot meg 
kerefnee es ydwezeytenee: Az zenth ewangeliom mondafa zerent 
yewe elezer olyvetymnek hegyeere : kyn magyaraztatyk'azzonwnk 
zyz marjanak zeplotelen zent nieehee: zent liythnek eróffeegheerth 
Mafodzer ew meennyeyekre való zent elmeelk5 deeffeenek magaf- 25 

fagaerth. Harmadzer zenth leelek malaztyanak fok keppen való 
veeteletyeerth zent Ifayas ppthanak mondafa zerent ky myat 
megh aldateek myndden azzonyallatoknak közötte.

Harmad tanwiTaagh. Az zent tanoythwanyokon kyketh Iefus 
Ierwfalemben kylde ertethnek eeggho lampafok: Awagy az zent 30 
predicatorok Ierwfalem varafaan kedeegh ez vylagb kynek megh 
walthfagara xpus Iefus meenyből le zalla : es megkfordoytaüaara 
az zenth apoftolokath predicallany [bochataaj boehataa.

Neegyed tanwiTaagh az zamaron es ew fíyan ertethnek 
embery nemnek myndden nemzethű'eeghy: kyken mondatyk xpus 35 

ylth leeniiy, merth ew zent mondafa zerent, kyketh walazta wr 
Iften az erek bodoghűagra mynd fydofaghbol mynd az pogan- 
Ifagbol I Az zenth Apoftolokuak es eegyeb kezenfeeghes zeniek-
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nek predicallafokra hyweenek Idwezeytenkben es ez zenth 
keerezttyen hytben '

Ewtód tanwfaagh. Megli monda Iefus az tanoythwauyok- 
nak, Ha ky kerdend mongyatok wrnak zykffeeghe vagon velők : 

sLeelek zerenth az zamarokon ertbtethnek myndden bynef lelkek, 
kyk teremteernek meltoffaga zerent, es megh walthfifaghnak eer- 
deme zerent: zykfeeghefek wr Iftennek dyczeeretyre. Merth wg 
mond zent Ifayas ppthanak atala Nem en akaratom az bynef- 
nek el wezeefe, De bogy megb teryen es eellyen Azerth mon- 

íodaa zenth Zakaritas pptha es ez zent ewangeliomba: Mon
gyatok azth Syonnak leanyanak, az az Ierufalemben valo hyw 
neepeknek. Iyme el yewth az the kywanfagos kyralyod: kvt 
reeghtwl foghwa vaartal Azonkeppcn maftan es koronkeed 
ywőltyk kyayttyak Anya zent egyházban az predicatorok: 0  ze

is glieen bynef neepek ne akaryatok feelny: közel vagon my hoz- 
yank az wr Iften es welwnk lakozyk : chak gyonnyatok meg 
byneteketh es tarchatok penitenciat, kethfeeghnel kyl ydwó- 
zwltók, Vala ky azért malazthban eel es lakozyk, oth yelen va
gyon az wr Iften.

20 De yay ky fokath vannak ez maftany ydoben kyk az ew 
enghedetlenfeegheknek es gonoz byneknek myatta el ydeghew- 
neytetteek ew twlok es el tawoztattaak az wr Iftenth es ew 
zenth malazttyaat, kyknek nem keellemetes az predicacio, az 
zeuth Iraaf, es eegyeb lelky yozagok, El hattaak az ydwef- 

25 feeghnek w taat: es az meennyey dyczoffeeghnek ew nagy bodogh 
lakodalmáról el felethkeztenek: Oh meely bodoghtalanok az ol- 
lyanok kyk eeth ez vylagon Iftennel kyl akarnak eelnye es 
holtwk wtan az erek pokorra vytethnek kytewl wr iften mynd
den kerezttyent otalmazyon |J

1 0 5  Ma fö d  V a f a r n a p .
Ez ewangeliomoth yrtta megh zenth Lucacz kenyweenek 

hwzon eeggyed reezeeben. Zenth Mathe hwzon_ neegyed reezee- 
ben Zenth Mark tyzen harmad reezeeben, Es ez zenth ewange- 
liomnak leen eredety, mykoron Idwezeytenk volna harmyncz
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három eztendós Beyth maf hónak hwzon ketted napyan Ez 
zenth Ewangeliomnak elette, mynt zent lueacz yrya azon Ca- 
pitulomban vewendew keppen megh mondaa wrwnk Iefus es 
megh yelentee az wtolfo yteeletnek yewetelyth es ydeyth 
mondwan Neep neep ellen, es orzaag orzaagh ellen tamad es 5 
féld yndwlafok nagyok leeznek helyzerent. Dőgh hálálok ehíTee- 
ghek es menyből való retteneteffeeghek, es nagy czodaak leez
nek : Ez wtan kezdetyk el ymaran az zenth ewangeliom

E w a n g e l i o m

A z vdőben monda Iefus ew tanoytwanynak leeznek chodaak 10 
napban holdban es cyllagogban, es fewldőn neepeknek nyomorw- 
fagok leezen tenghery zengheefnek es habnak haborodafa myat, 
megh zaradwan. emberek fedelemnek es varankozafnak myatta, 
kyk vewendók mvnd ez zeles vylagra, Meegh az meennyey 
erők es megh yndwlnak Es akkoron megh lattyaak embernek 15 

fyath: yeween feenef kődben nag j Hatalmafon es felífeeghef- 
fen : Ezek kedeegh mykoron el kezdetennek Tekeenchetők el. és 
emellyeetek ffel ty feyeteketh, mertk el kőzelghet az ty megh 
walthfaaghtok Es monda ewnekyk eellyen hafonlatoffagot Te- 
keenezeetek megh az fyghe faat, es mynden fakat mykoron 20 
ymaran gymelchet hoznak ew magokból twggyatok hogy közel 
vagyon az nvaar. Azonkeeppen ty ees. mykoron latangyatok 
mynd ezeketh bel tellveffedny, twggyatok merth közel vagyon 
Iftennek orzaga: Byzon mondom tynektek merth el nem mwlyk 
ez nemzethCfeegh: myglen myndenek bel nem tellyefednek. Meeny 25 

es fewld el mwlnak: az en bezeedym kedeegh el nem mwlnak 
Ez zenth ewangeliomnak ertelmeeből eellyen tanwűaagh 

adatyk. Elezer merth ez fok rettenetes czodakon kvketh ydwe- 
zeytenk ky yelente, bel keel tellyefedny az nagy weegfew ytee- 
leth napyanak elette, hogy az feenef nap megh [hóm] feetetewl,3o 
az hold nem aggva ew vylagaath :c. Az napon ertetyk lelekze- 
rení Idwezeytenk Iefus kyről zent Malakyas pptha wg mond 
Tynektek kyk feelytek wr Iftent tamad ygaűaghnak napya az 
az xpus Iefus, Az holdon ertetyk Anyazent egvhaaz, merth 
mykeppen az hold az naptwl veezen vylagoffagot, Azonkeppen 35 
anyazent egvhaaz wr Iefuf xpűftwl veezen zent malazthnak 
vylagoffagaat: Az fenes cyllagokon ertetlmek zenth bythben eelew

NVELVEMLÉKTÁP.. IV . II
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hyw kereztyenek, kyk koronkeed enghedelmefek wr Iftennek 
zenth parancholatynak, es ewk ez vylaghy eeleíeketh rendelteek 
mynth keellemetefek lehethneenek wr Iftennek zenth zyneenek 
eletthee. ||

1 0 6  Mafod tanwffaagh ■. mykeeppen myndenek megh homalyofod- 
nak es megh háborodnak az nagy yteelethnek elette: Mert az 
ygaffaagh es ygaffaghnak пару a az az my wrwnk Iefus Embe
rekben megh homalyofodyk: es az ew zent zerelme megh alw- 
zyk. Predicallaaf es yozagos teetemeenyek anyazent egyházban 

íomegh zennek az cyllagok es menyből le hwlnak, mert Tok ke- 
reztyen neepek, es ayo’tatos emberek ew lambor eeleteketh 
hattra haggyaak Anya zenth eegyhaznak myndden zentlleegh 
zolgaltaafa megh zonyk, zent Dániel proffetanak mondafa zerent. 
Harmad tanwfaagh, hogy az napon, holdon es cyllagokon erte- 

i5 tyk anya zenth eegyhaznak három reend bely allapattya Az Nap 
yegzy az egyhazy feyedelmeket kyk tartoznak myndent megh 
vylagofoytany kereztven zenth egyházban bőlcheffeeghokkel ta
nwfaagh teetelekkel es yo eeleteknek peldayawal, Aj hold 
yegzy az parafth wrakath es feyedelmeketh kyk koronkeed 

so waltoznak ew allapottyokban, mynd az hold ew forgafaban Az 
cyllagokon kedeegh az zeghéen eeggyegyw neepeketh : Leelek 
zerent kedeeghlen lattyok myndden allapatokban ez vylaghnak 
hamar való el veeghezetyth Merth az egyhazy feyedeimeknek 
ew twdomanyok es yo peldayok nem vylagofoyth. Ez vylaghy 

25 feyedeimeknek hatalmafíagok telly es weer onthaüal Az-zeegheen 
neepeknek es ew yo eelettyok felette yghen el tawozot az 
meennyey zenth eelethnek kowethflfeeghetwl

Neegyed tanwffaagh Wgy mond az zenth ewangeliom My- 
koron .mynd ezeketh latangyatok be tellyefedny, Emellyeetek 

3o ffel ty feyeteketh az mennyeknek orzagara, az az vydamwllyon 
megh ty zy wetek: es tekeencheetek megh az ty megh walthfagto- 
kat, mykeppen es meely draga arwal megh waltatatok mynden 
bynből: myndden halaljnak terheebol es erek karhozathnak atok- 
yabol, es vezedelmeebol, ez wylaghnak kegyelmes megh waltoya 

35 myath : Azerth ymaran azth waryaatok mynden ayo’tatoffaggal 
myndden eedeffeegghel myndden zent zeretethnek gheryedetef- 
feegheewel Mykeppen zenth Agofton doctor mongya Wgy kel 
embernek eelnye ez wylagon hogy ha mynt ez may napon lenne,

ÉRDY CODEX (105—107)
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es ez may napon yewne el az aldoth byro ez vylaghnak ytee- 
letyre
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H a r m a d  w а Г a r na pon .
E rí  ewangeliomot yríha meg zenth Mathe ewan^ehsta kény- - 

weenek tyzen eegyed reezeeben, Es leen eredety mykorons 
ydwezeytenk Iefus vona harmvncz eegy eztendos: karaczon hó
nak tyzen harmad napyaan: Ez zent ewangeiionmak eletce wgy 
yrya ezen zenth Mathe eennek elette való Capitolomba, hogy 
ydwezeytenk monta leegyen ew zent tanoythwanynak, ky tyte- 
keth veezen enghem weezen. Es ky enghem weezen, veezy azthio 
ky enghem boczatot: ha ky ppthat veend proffetanak newee- 
ben; profeeta ^ak eerdemeeth vezy Ha ky veend ygazat ygaznak 
neweeben, ygaznak eerdemeet veezy: Es ky ytalth adand ezek 
kőzzól mynnel kvíTebnek egy hvdegh pchaar vyzeth, czak ta- 
novthwannak neweeben. Byzon mondom tynektek nem veztyiö 
el eerdemeeth, Ymaran ennek wtanna kówethkozyk az zenth 
ewangeliom.

E w a n g e l i o m  jj
AZ  ydóben mykoron hallotta vona lanes az fokllaghban Ю7 

Criftufnak teetemeenyeet. el kyldween kettőt ew tanoyth\* any 20  

kozzól monda ewneky Te vagy е е : к /  yewendew' wagy: awagy 
eegyebet varywnk Es felelween Iefus mondwan ew nekyk. El 
menween mongyatok megh Ianofnak kyketh lattatok es hallot
tatok, Vakok lathnak, Santaak yarnak, poklofok tyztwltatnak. 
Syketek halnak, hallottak ffel tamadnak, zeeghenyek ewangeli- 25  

omot hyrdethnek. Es bodogh az ky megh nem tantorodandyk 
en bennem. Azok kedeegh el menween kezde Iefus bezeelleny 
az fokaffagnak Ianofrol. Myre meneetek ky az pwztaban lath- 
n y : zeel myat yngadozo nadath ее ? De myre meeneetek ky 
lathny: Lágy rwhayaban ewtozet emberth ее ? yme kyk lag зо 
rwhaban ewtőznek kyralyoknak hazokban vannak. De myre 
meeneetek ky lathny, proffetat ее? en ees mondom ty nektek: 
nagyobbat es, honnem proffetat. Mert ez az, kyrol yrwan vagyon, 
yme en el bochatom en angyalomat te zynednek elette ky megh 
zerzy az te wtadath the előtted. 35

11*
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Ez zenth Ewangeliomnak ertelmeeból eellen lelky tanwf- 
faagh adatyk Elezer | Leelekzerent Zenth Ianos baptiftan erth- 
hetwnk myndden hyw embereketh kerezthtyenífeeghben kyk vvr 
Iftennek zenth malazttyaban lakoznak. Merth az Ianos magyaraz- 

б tatyk, kyben Iftennek malaztya lakozyk, kyról zenth paal wg 
mond Nem twggyaatok ее? merth az ty teftetek zenth lelek wr 
Iftennek temploma Hogy kedeegh zenth Ianos az temleczben 
foghwa tartateek, yegyzy az zegheen byneefeketh kyk луг Iften
nek zenth malaztyabol bynben az az erdeghnek foghffagaban 
efnek: kyk femy hatalmaífaaggal, femy erowel, es orwoffaggal 
ky nem zabadvvlhathnak hanem chak wr Iftennek zent malaz- 
tyanak ereywel

Mafod Tanwflfaagh
Byzon dologh zenth Agofton doctornak mondafa zerent, 

is hogy fenky ez wylagon bynneel kyl nem eelnek: Es zent lob
nak vallafía zerent. Nynchen olly ember ez wylagon hogy ky 
bynnel kyl volna. Azerth ydweffeeghnek zykffeeghe a la tt: vala 
ky megh akar ygaffwlny ew byneyból, zenth Ianos peldaya 
zerent: penitenciara foghya ennen magaath, es eremefth hal- 

20 gaflfa wr Iftennek bezeedeet. az az: a’ zenth predikacioth. Mykep- 
pen az e§des луг Iftennek zenth ffya wrwnk Iefus zenth keen- 
nyawal halalawal ez zegheen wylagot megh váltotta, es annak 
wtanna: mykeppen ez wylagot ew kemeenffeeghes fentenciaya- 
nak atala megh yteely: kynek mynd megh fyzetlnveen ew eer- 

25 demeeth ew teetemeenye zerenth: hol oth gonozoknak az erek 
yay vezyknek eerdemeeth Aaggya, lóknak kedeegh az erek erem
nek, es weeghetetlen bodoghflfaghnak dyczófíeegheeth ággyá 
kyth kezdethAvlffoghwa megh ygyeerth az az, ew eedes zenth 
zynról zynre való Ifteny latafaath. |j 

1 0 8  Harmad tanwffaagh
Hogy ha ky ymaaran ez wylagon való eelteeben erdegh

nek kyzleletynek es teftheenek ftvldalaflfa myat magát gonoffagh- 
twl megh nem tartotta, es az ellenfeeghnek keenof koteleeben 
eytette ew lelkeeth, zyweeth: Ha megh akar zabadwlny, zykffeegh 

35 hogy ew gonof zokaffaath el haggya, magaat penitenciara foghya, 
Es ez dyczewűeeghes zent Ianoffnak példa zerent eremefth hal- 
gaffa wr Iftennek ew teetemeenyeet Annak wtanna kylgyen 
el ew tanoytlnvany es zolgay kozzol kettóth Iefufhoz, kyk mou-
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dathnak ayoytatos ymaczaknak, es zenthffeeghes teetemeenyenek, 
Awagy yo teetemeeny, es yo akarath Es kergye megh az eedes 
ydwózeytew yefuftb. Te wagy ее ky yewendew vagy az en ha
lálomnak napyaara, awagy mafth kel warnya, ky megh otal- 
mazyon az erek karhozattwl, kethlleeghnel kyl azerth myndden 5 
ez eellyen penitencia tartó ayo’tatof leieknek megh felel az eedes 
ydwezeytew Iefus, merth megh boczattya ew byneeth, ew lel- 
keet zyweet megh vylagofoyttya zent malazttyawal, es erdegh- 
nek fogffagabol ky zabadoyttya, es ew halaknak wtanna reezth 
aad ewneky az ew zerethew zentywel az erek dyczewffeeghnek 10 
bodogh eremeeben, hol nagy kywanattal lattya az ew zenth 
Iftenfeegheenek zeep zyneet, mynd erekwl erekkee

N e g y e d  V a f a r n a p o n  A d u é n  t han .  |

E Z  ewangeliomoth yrtta megh zenth Luc. kenj^veenek 
harmad reezeeben, Es leen kezdete az ydoben, mykoron ydwe-15 
zeytenk Iefus volna harmyncz eegy eztendos, zenth Gyergy 
hawanak tyzen ewtőd napyaan. Ez zenth ewangeliomnak elette 
mynth zent Lucacz ewangelifta yrya az fewlwl megh yegzeth . 
Gapitulomba. Tyberiuf ehaffaar wraffagauak tyzen ewth ezten- 
deyben: kynek ydeyben az eedes Iefus xpus zenwede: Azon 20 
ydőben leen, mykoron Ianos baptifta vona harmyncz eztendős 
es predicallana az pwztaban es kereztőllne az Iordan vyze mel
letti : ínyért myndden reend bely neepek kethfeeghben volnának 
ew róla. ew zyleteefeenek es eeleteenek zenthffeeghes voltaeerth. 
Netalantan ew volna az Criftus ky megh ygyeertetdt vona az 25  

terweenben: Izraelnek neepeenek hogy byzonffagot veeneenek 
eennen maganak vallaffabol, valaztanak Iraftwdo bewlch neepe- 
keth, es hozya kyldeenek hogy megh kerdeneek ky volna, 
ymaran ez wtan vagyon kezdety az zenth ewangeliomnak,

E w a n g e 1 i 0 m J0

AZ  ydóben kyldeenek el az fydo neepek Ierwfalemböl 
papokat es leuitakat Ianofhoz ho£ megh kerdeneek ewteth Te 
ky vagy. Es megh vallaa. Es megh || Nem tagadaa. Es megh 1 0 9  

vallaa mert en nem vagyok criftus Efmegh megh kerdeek, ky
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vag azért, yllyes wagy ее the. Es monda, nem wagyok. Proffeta 
vagy ее the. es felele. nem. Mondanak azért ewneky. ky vág 
hogy valazt vygywnk azoknak kyk boczattanak mynketh, myth 
mondaz tenmagadrol. Monda, En kyethlenben kyaytonak zozattya 

5 vagiok ygazohatok megh wrnak wtaat mykeent megh mondotta 
Ifayas proffeta, Es kyk bochattathwan valanak, az zerzetef fydok 
kózzól valanak. Efmegh kerdeek ewteth es mondanak ewneky, 
haat myre kereztelz ha the nem vagy Criftus, fém yllyes, fém 
proffeta ? felele ewnekyk lanos mondwan. En kereztelek vyzben, 

io De ty közöttetek vagyon, kyth ty nem twttok, ew az ky en 
wtannam yewendew, ky en elettem lett kynek nem vagyok 
meelto, hogy ew Sarwyanak kóteleet megh olgyam Ezek leenek 
Bethanyaban yordan wyze elwee, hol ott lanos kereztől vala: 

Ez zent ewangeliomnak ertelmeeböl eellyen tanwffaagh 
ísadatyk. Elezer az papokon es az yraftwdokon ky Ianofhoz 

valaanak boczattathwan ertethnek. Ez wy terweenben való pre- 
dicatorok kyk koronkeed boczattathnak anazent egyhaztwl 
predicallany: hogy az zeeghen neep kozőt hyrdeífeek koronkeed 
az eegy eelew Iftennek torweenet. Azerth Ianofon meeltan erteth- 

2onek Iftennek zenth malaztyaban eelew hyw kereztyen neepek, 
Towaba | Mykeenth Ianofnak mondaak. Te wagy ее az xpus 
yllyees es pptha Es felele nem vagyok Leelky ertelem zerent 
ez zent Ianofnak peldaya zerent Vala ky ennen magaat megh 
akarya yfmernye: megh akarya őryzny es tartany, 'hogy wr 

25 Iftennek zent malazttyaat el ne vezeffee, koronkeed ennen ma
gaat alazatoffagban tarczya es mynden yora meeltathlannak 
aloha Es fe hatalmaffagaba ne byzyeek : ffe bólczelfeegheeben 
ffe eeleteenek zenthffeegheeben. Mykeent nemeely keweelyek dy- 
czeködnek ez vylagh zerenth ew hatalmaffagokban, Nemeellyek 

3o ew eeleteknek zenthffeeghekben, mykeenth az keepwtalook, Ne
meellyek ew bólchefifeeghőkben, mykent az hew dyckewüeegh zere- 
tök. De bodoghffagos zenth lanos mykeent yozagos es malaztof 
ember, nem akara fém ew hatalmaffagaban dychekódny myko- 
ron azt felelee. Nem vagyok en az xpus fém ew eeleteenek 

3 5zenthffeeghes voltában mykoron azth mondaa. Nem vagyok en 
yllyes, Sem ew bölcheffeegheeben mondwan. Nem vágok en pptha 
twdnya yllyk: kyth az yraf zerent warnak Mafod tanwffaagh 
Ezenképpen kel myndden ydwózwlő leeleknek teenny: hogy
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mygh ez wylagon eel nem kel ennen magaat fel magaztathny 
fém mwtogathny: fern hatalmaffagaban fern zenthífeegheeben, 
fém bólcheffeegheeben. Merth wg mond wr íften zenth Ieremias 
ppthanak zaya atal, kenyweenek kylenczed reezeeben. Ne dy- 
ezekóggyeek az bólch ew bólczefíeegheeben, fe az erofC ews 
erefíeegheeben fe az kazdagh ew kazdaghfagaban De abban 
dyczekőggyeek ha twd es yfmeer enghemet: Merth en vágók [j 
Ky yrgalmaűagot Iteeleteth es ygaffagot teezek ez feldón. Merth 
ezek kellemetefek ennekem azth rnongya az wr íften : Towabbaa 
az hatalmafokrol wg vagyon megh yrwa, bólch eeggyk kenywee- ю 
ben, hogy az hatalmafok hatalmas keenth es zenwednek az maf 
wylagon Towabbaa az keep wtalokrol zenth Mathe ewangelio- 
manak hatod rezeeben wgy mond, byzon mondom tynektek, 
merth el vetteek erdemeeth. Towabbaa Ez wylaghy bólczefíeegh- 
ról zenth pal apoftol wgy mond, Ez wylaghy bólczeíTeegh 16 

Bolondffagh wr Iftennek elette.
Harmad tanwfaagh.
Myeerth zenth Ianos megh tagadaa kynek aloyttyaak vala. 

Veztekűeeghnek kedeegh byzon vallaffawal ky yelenthe ky vala 
mondwan. Ego vagyok az pwztaban kyayto zoo. Azonkeppen 20 
kel teenye mynden hyw leieknek ez wylagon ez zenth Ianofnak 
peldaya zerenth, hogy fellyeb magaat annaai ne aloya mynth 
wr Iftentwl erdemlette: Az zenth malaztot kedeegh el fe enyezyee 
kywel ewteth wr íften zeretthe ez vylagh zerent. De wgy eellyen 
vele hogy az wr íften dycheerteűeek myatta mykeent zent 25  

Mathe yrya 4

Negyed tanwfíaagh
Az zenth Irafban Neeg felee zozatot talalwnk kylemb ky- 

lemb ertelemre Elfew zozatot talalwnk feelelemnek zozattyaat, 
Mykoron wr íften zola adamnak paradychomba, mondwan Adam3o 
hol wagy: Es felelween monda, hallaam wram az the zolafodat 
es el reytteem ennen magamath, myerth hogy mezeytelen vol- 
neek: Lelek zerent Adamon ertetyk myndden bynef ember, ky 
mykoron wr Iftennek zent paranczolattyat meg tórendy, ottan 
el vezty wr Iftennek | Zenth malazttyaat: es ew artathlanfaga- se 
nak rwhayat, kyketh mynd addeglan fém leelhet meg myg peni- 
tenciat nem tarth, kyról wgy va£on meg yrwa Bodogh az ky



ew artathlan rwhayaat megh otalmazza hogy mezeyfelen ne 
yaryon

Mafod zozat lelettetyk fyralmas es töredelmes zozath. Ez 
kedyghlen leezen mykoron ember ew veethkeyt megh yfmery, 

5 es fyralmas zozatokkal megh mofogattya ew lelkeeth.
Harmad zozat lelettetyk, megh yyeztew zozath : Mykoron 

wr Iften megh Iyezty az megh vakwlth bynefeketh kylemb ky- 
lemb rettenteefekkel, hogy ky terneenek ew gonoffagokbol.

Neegyed zozath mondatyk vygaztalo zozatk[nak]: Mykoron 
io ember yo bezeedet haal az erek bodoghfaghnak eremeeről, zeep 

woltarol es vygafagarol es ember ffel emwl raytta es gyakortaa 
gondolkodyk fohazkodyk mennyeknek orzagara, kyt myndennek 
aggyon Atya fyw zent lelek. Amen
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O l w a f t a t y k  k a r a c k o n  e e y e l

15 E Z  ewangeliomot yrtta megh zenth Lucach kenyweenek 
mafod fezeeben, es leeD kezdety ydwezeytenknek elfew ezten- 
deyben, karaczon hawanak hwzon eeggyed napyan: Ez ewange- 
liómnak elette emlekozyk arról zent Lucach mykeppen foganta- 
teek zyleteek es kőrnywl metelteteek zent Ianos bapt. Es zenth 

го leiekkel bel teleek meegh ew annyanak meehetwl foghwa, es 
az pwztaban lakozeek mynd addeegh mygh az kerezthffeeghnek 
malaztyaat veevee menyből. Eeth vagyon ez may zenth ewan- 
geliomnak kezdety.

E av a n g e 1 i о m j|

111 AZ  ydőben ky adateek az paranczolat Auguftus Czazartwl, 
hogy megh yrattathneek a^vagy zamlaltathneek mynd ez zeel[y]es 
wylagh : Es elfew zamlalaas kezdeteek el Syriabely feyedelem- 
twl Cirinuftwl: es meennek vaia myndnyayan: hogy vallafth 
teenneenek kymynd ew \ATarafokban, ffel meene azerth Iofeff es 

3o Galyleabol ew varaffabol Nazarethbol, Iudeaban Dauidnak varaf- 
faban ky neAveztetyk Bethleemnek, azerth hogy ew es volna 
dauidnak hazabol es nemzeteeből hogy vallafth tenne Mariawal
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ewneky yegzeth nezkóf feleffeeghewel. Leen azerth hogy mykoron 
oth volnának, bel teleenek ew napyay hogy zylne: Es zylee ew 
eeggyethlen egy ffyaat, es rwhachkakban bel takargataa: es hel- 
heztetee ewtet az yazolba, mert nem vala ewneky eegyeb helye 
az zeenben Barom paztorok es valanak azon tartomamba vy-$ 
gyazwan es óryzween az eeynek cheeüdefíeegheeth ew barmok 
feleth, Es yme wr Iftennek angyala megh alia ew fólőttők es 
Iftennek feeneffeeghe kórwl vevee ewketh, es megh feelelmee- 
nek nagy fedelemmel Es monda ewnekyk az angyal. Ne akar- 
yatok feelnye: yme hyrdetek tynektök nagy eremet | Meelyie 
erem leezen mynden neepnek merth zyletót tynektek ez may 
napon ydwezeytew ky mondatyk wr Criftufnak Dauidnak varaf- 
faaban: Es ez у  egye  tynektek. Leltek egy kyf zylöttet rwhacz- 
kakban bel takargathwan es helyheztethween az yazolban: Es 
azonnal leen nagy fokaífaagh az angyallal meennyey fereghek 15 
dycheerween wr Iftent es mondwan. DychewíTeegh magaffagh- 
ban wr Iftennek es felden bekefíeegh yo akaró embereknek 

Ez zenth Ewangeliomnak ertelmeeból eellyen tanwfíagot 
vehetwnk, Lelekzerent az Auguftus chazaaron erthettyök wrwnk 
lhufth xpuft ky az ewbenne hywökben megh óregbeyty az ewT 20 
zent malazttyaat es az erek dychöfíeeghnek erdemeet meg 
zaporoyttya Hogy kedeegh egy feyedelemffeeglmek wraffaga 
alaa ellőtt vala niynd ez vylag mykoron xpus ez vylagra zyle- 
teek Meltau yegzy Beda doctor mondafa zerent: hogy az aldot 
xpus lefus vala yewendóre az nagy wr, kyt mynd ez wylagh 25 
ymadna es kőwethne myndden tyztólettel Hogy kedeegh mynd ez 
vylagon nagy bekefíeegh vala az ydöben: yegzy azt az az wrvnk 
Iefufth kynek erek bekefíeeghót kel vala zerözny, mynd mennyen 
mynd földön, mynd .Iften közöt mynd angyal közöt, es ember kö
zöt kyröl zent pal wgy mond effefombelyeknek yrth leweleenek зо 
mafod rezeeben. Ew leen az my bekefíeeghwnk, ky mynd az 
Ifteny termeezetöt es az embery termeezetöt eéggyee tewee. 
Kyröl wg yraa zenth Ifayas kenyweenek kylenczed reezeeben. 
Meg fokaffwl az ew byrodalma es bekeffeegheenek nem lezen 
weghe: kyt ymaran yol latwnk be tellyefewlínek lenny Hogy 35 
kedeegh mynd ez zeles vylaag meg zamlaltatcek, mykoron zyle - 
teek И Az es méltán yegzee Idwezeytenket kynek ínyndent bel 112 
kel vala yruya az eelö kenybe : kyröl zent Dd az zoltaar kenybe
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wgy mond, Az the kenywedben myndenek bel yrattathnak wr 
Iften, kyról zent ghergel doctor wgy mond. Myth akar mondany 
hogy Idwezeytenknek zyleteefe koron mynd ez vylag meg yrat- 
tatyk, Hanem hogy az yew vala tefthben, ky az ew valaztot 

5hyweyt az meennyey erekfeeghben yrnaa be.
Hogy kedeegh xpus Iefus Bethleemben zyletyk: meely 

Bethleem kynyrnek hazanak magyaraztatyk, kyn erthettyők zent 
ghergel doctor mondafa zerent: hogy zykfeegh vala az eedes ку
пу érnék ez vylagra yewny kynel kyl el fogyathkozot es el zara- 

10 doth vala mynd ez vylagh, kyrol wg mond ennen maga zent 
Ianus yrtta megh kenyweenek hatod rezeeben. En vagyok az 
eelew kynyr ky meenyból le zalloítam.

Hog kedeegh ew zyleteefeenek ydeyn az zent angyalok 
bekeffeeghőt hyrdeteenek ez földre yegzy azth zent Ifayas pptha 

is mondafa zerent hogy az eedes magzat zylethneek ez vylagra, 
ky byzon, es erekkee való bekeffeeghőt hozna ez zeghen vylagh- 
nak, es ky az ew zent veerenek hwllaffawal erek bekeffeeghót 
zerzenee Iften kőzót es ez vylag kőzót

K a r a c h o n  h a y n a l y  e w a n g e l i o m .

го E Z  zenth ewangeliomoth yrta megh azon zenth Lucas 
ewangelifta, es wagyon helye es ydeye ennek elette megh yrth 
ewangeliomnak wtanna, Az az mykoron az zenth angyalok el 
mentenek volna: kyk eremnek es bekeefifeeghnek dvcheeretyth 
hyrdethteek. volna, es ennen magok marattanak volna az pazto- 

25 rok kezdeek ez ífteny nagy dolgot egymafnak Bezeelleny: Eeth 
vagyon kezdety ez zent ewangeliomnak

E w a n ^ e Z i ó m  |

AZ  ydewben: Az paztorok mongyaak vala egy mainak, 
meennywnk el Betleemygh es laűok megh az ygheeth, ky zyle- 

39 tó th : kyth wr Iften megh yelentet mynekwnk Es el yeweenek 
fyetetofon es meg talalaak mariat es Iofeffeth es az kyf zylót- 
tőth helheztethween az yazolban, Lathwan kedeeglen megh erte- 
kózeenek az ygheeról ky mondatot volna ewnekyk ez gyermek-
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ról: Es myndnyayan kyk hallaak: chodalaak, azokról es kyk 
mondathwan valaanak az paztoroktwl ewnekyk Maria kedeegh 
ezeeben tartt.ya vala mynd ez ygheeketh, le helheztethween ew 
zyweeben : Es hattra tereenek az paztorok dyczewytkween es 
dyczeerwen wr Iftenth myndenekben kyketh hallottanak es lat.- 5 
tanak vala, mykeent megh mondattanak vala ewnekyk

Ez zenth ewangeliomnak ertelmeeból ellyen tanwfagot 
vehetwnk Leelek zerent az paztorokon kyk ew barmokat őry- 
zyk, hogy gonoz orw: awagy az farkaff el ne ragaggya, erteth- 
nek az oly felee emberek, kyk mynden erzekeníTeeghóketb w 
lelek zerent tefthzerent az az mynden gondolattyokat, teete- 
meenyeketh: es zabad akarattyokat otalmazzaak es oryzyk ew 
okoffagoknak ygaz yteeletywel: Annak felette eeltetyk es tap- 
lallyaak az zent Iraüal yo ynteefekkel tanwfagokkal es yo 
példákkal, hogy az pokolbely erdegh el |j Ne ragaggya kylemb цз 
kylemb gonoz kyzlelethnek chalardfaga m yat: Az ollyan nee- 
peknek, mykeent zent Beda doctor mongya gyakortaa kel 
meenny Bethlehembe, es oth az edes mariat es az eedes zyletet 
lefufth megh kerefny, Es az ew zent zyleteefeenek ynnepeeth 
nagy tyztefíeegghel ylleny, 20

De lelek zerenth zerelmes atyamffyay tartozwnk reea, hogy 
ha ezth ez wylagon be nem tellyefeythettyek, my zywnkuek 
lelkwnknek gondolattya zerent veflwnk el, es hannywnk el my 
tewlwnk myndden gonoz tefty gyenyerewffeeghes kyzleletóketb, 
esazonkeppen tellyes elmeenkel kywanatoffaghwnkal meennywnk25 
ffel az meennyey zenth Ierwfalemnek waraffaban, gyakortaa való 
fohazkodaffal, ohaytaffal, es ayoytatoű' gondolattal; hogy ha tefth 
zerent eelween nem lathattyok az my zerelmes megh váltó 
wrwnkat, es ydweze.ytenketh: Awagy chak lelekzerent erezhef- 
í'ek tefty feghedelmeet, es lelky vygaztalafaath, ky koronkeed yl зо 
ew zenth Iften attyanak yoghyara: az erek mennyey nagy dy- 
czőífeeghnek bodogüagaban. Mely bodoghfagof latáfnak erwen- 
deteffeegheeth zerelmes atyamffyay ha akaryok, ha kywannyok 
weenye Nem kel, mygh ez feldnek zyneen eelwnk rezthfeegghel 
tлvnyafaggal kerefny, De nagy zorgalmatoffaggal es gyorfaffaggal 35  

zykfeeg eerette mwkalkodnwnk kyre keryók fegeellyen wr iften
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N a g y  Myf<pyn v a l ó
EZ  ewangeliomot yrtha megh zenth Ianos ewan^e&sta keny- 

wenek elfew reezeeben: Es anya zenth egyhaaz olwaffa ees 
eenekly karachoD napyanak nagy myffeyeen, ew nagy meltof- 

& fagaerth: Merth emlekőzyk kywalthkeppen wrwnk Iefufnak tefthy 
es lelky zyleteefeeról

E w a n g e l i o m
iTEzdethben vala yghe es az yghe vala Iftenneel, es Iften 

vala az yghe, az vala kezdethben Iftenneel, Myndenek ew my- 
ío atta lettenek es ew nálánál kyl femy nem lett. Ammy lett ew 

benne eeleth vala, es az eeleth vala embereknek vylagoffaga, es 
az vylagoffaagh feetethfeeghekben vylagofeyth, es az feeteth- 
feeghók ewtet bel nem foglalhataak. Vala eegy ember boczath- 
wan Iftentewl, kynek newe Ianof vala Ez yewe byzonfagra 

is hogy byzonfagot tenne az vylagoffaghrol hogy myndenek hyn- 
neenek ew myatta. Nem vala ew vylagoffaag: De hogy byzonfa- 
goth tenne az vylagpíTagrol. Vala az byzon vylagoffaagh ky 
megh vylagofoyt mynden emberth yeween ez wylagra. Ez wyla- 
gon vala, es ez wylaagh ew myatta lett, es ez wylaagh ewtet 

го megh nem yfmeree. Twlaydonaba yewe, es az ewnnóny ewteth 
bel nem fogadaak, valakyk kedeeglen bel fogadaak ewtet ada 
ewnekyk hatalmat Iften fyaynak leenny, azoknak kyk hyznek ew 

114neweeben, kyk fern veer zakadatbol. fém tefty akaratból '|| fém 
ffyrffyw akaratból, de Iftentwl zylettenek Es az yghe teftee 

гз1ееп es lakozyk my bennewnk Es latook ew dychoffeegheet, 
mykeent atyatwl eeggyethlen eeggyeenek dychóffeegheeth. Tel
ly efth malazttal es ygaffaaggal.

Ez zenth ewangeliomnak ertelmeeból fok keppen való 
ydweffeegkes tanwfagot vehetwnk, myerth kezdettwl foghwa 

30 mynd veegbygh, ygheenkeed, es ertelemkeed tellyef Ifteny mel- 
toffagos bőlczeffeeggel es zenthfeghes meennyey ygaffaggal 
Nem choda kedeeglen, myerth wr Iften eellyen nagy bólezef- 
feeghes ewangeliomoth ada zenth Ianofnak yrnya es zórzenye, 
Merth zent Beda doctornak mondafa zerent, fok erethnekffeeghek 

35-es teewólgheefek tamattanak vala az ydőben anyazent egy
háznak es wrwnk lefuf hytynek ellene : Hogy azerth az ollyan 
ellenzew vezedelmeffeegheth megh tórhethne es le nyomhathna



mynden hamyffaghnak ellene, es az ygaz hytlmek elowe meen- 
teere, zerzee es anyazent egyházban olwafny paranczolaa. Meely 
zenth ewangeliomba Neegy ygaz hythzerent való byzonfagok 
vannak: kyknek myatta myndden here thnekfe egliet, es hamyffa- 
got megh haboroytta ez vylagon mynd ez may napig

Elfew ygaíTaagb mondatyk fyw wr Iftennek erekkee valo- 
Iftenffeegheerol

Mafodfywnak es atyanak egymaf kozot való kylemffeeghekrol
Harmad fywnak es atyanak egy allattyokrol Iftenfeeghzerent.
Negyed fywnak es atyanak myndenkeppen való ygyen- 

lewfeeghekrol
Az elfew ygaffaggal, hol ott wg mond kezdethben vala 

yghe: győze meg keth erethnekeketh, az az Neftorioft es Clau- 
diuft kyk azt predicallottaak hogy wrwnk | Iefuf xpuffnak 
eredety lot volna: Es nem voltb vona koronkeed. Az mafod 
ygaffaggal, hol oth wgy mond, Es az yghe vala Iftenneel gye- 
zee megh Sabellius newo erethueketh, ky azth mongya vala 
hog az fyw femyben nem kylemb az atyatwl, De az fyw azon, 
ky az attya, es nem maíf. Az harmadyk ygaffaggal, hol oth wgy 
mond, Es Iften vala az yghe gyezee megh Arriuf new erethue
keth, ky azth mongya vala, hogy wrwnk Iefuf ollyan teremtet 
volna mynt eegyeb ember es femykeppen nem volna ygyen- 
lew az ew zent attyawal Az neegyed ygaffaggal, hol oth wgy 
mond. Az vala kezdettwl foghwa Iftenneel, gyezee meg Mace
donius new erethneketh, ky azth mongya vala, hogy az zenth- 
lelek fywtwl nem zarmazyk: ky nylwan való erethnekfeegh. 
A u c t o r i t a t e s  Kerdhethnee vala ky tanwfaghnak okaerth. 
Mynemw yghe ez, kyrol az zent ewangeliom zool. Kezdethben 
vala wgy mond, yghe: es az yghe vala Iftenneel: Es Iften 
vala az yge, Erre reea felelnek zent doctorok. Elezer zenth 
Agofton doctor ky myndeneel uylwabban magyarazya ez 
zent ewangeliomot, es wgy mond, vagyon oly yghe ky te- 
remthhetetlen, valtozhatatlan, es el mwlhatallan. Vagyon megh 
oly yghe ky teremtendew, változandó es el mwlando Mykoron 
embernek ew zywe lelke góndolhath oly ygheet, ky teremthe- 
tetlen, valtozhatatlan, es el mwlhatatlau, es ky erekkee való, 
eelew, myndenhato, veeghetetlen, ky myndenwt yelen vagyon 
myndenwt tellyeffeegghel vagyon, es fohol fém reytekben
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fern rekezben nynezen: Mykoron ember ellyen ygheet gon
dol, Ez az Iftenről való yghe Ez az zenth yghe ky myath, es 
ky atal, es kyből, myndenek lettenek. Erről mongva zent dauid 
ppta az zoltaar kénynek x x x i i  reezeeben, wrnak ygheeye myat 

5 ereffwltettenek megh az eghek, az az teremtettenek. Erről mon- 
115 ga jj Moyfes elfew kenyvveenek elfew Capitulomaban, Monda 

Kten, leegen vylagoffaagh, ha mondotta, ky myath mondotta: 
az ew zent ygheeyenek myatta mondotta, legyen: az az terem- 
teffeek. Wgy mond azerth zent agofton doctor Tekeencz megh 

io wr Iftennek tanaczaath, az az my wrwnk iefuftn xpufth: atya 
wr Iftennek ygheeyeet: Tekeencz megh meenynek feldnek fara- 
gafaath es teremteefeeth, es meg yfmerőd az ygheenek my 
voltaat, nagy voltaat, ky myat eellyen nagy dolgok lettenek : 
Tekeench megh nappnak holdnak feeneiTeecheet meenynek 

is eekeffeegheet, feldnek termőffeegheet, ydőnek folyafaath, vete- 
meennek zaporafagaat r. myth zaporoyíok teeb bezeedet ha 
mynden teremteíh állatoknak zer tartafyth előwe forgatlmaam 
chodalkozneek raytta myndden elme, mynemew az yghe ky 
myath lettenek mynd ezek, vala myth embernek zywe, zeme 

20 es е1теез7е bel foghath, mynd az yghenck myatta lettek, Azon 
ygheenek myatta lettenek az mennyey z' ith angyalok ees, 
Archangyalbk, hatalmai angyalok, zekeff angyalok, wralkod о 
ngyrlok paranczplo angyalok, Towabbaa azon ygheenek 

myatta lettenek myndenek. Mynd ezekből yfmerhety megh 
25 mynden ember, mynemew legyen az yghe ky myat lettenek 

eellyen nagy es chodalatof dolgok: Ez azerth az yghe kyről 
emlekőzyk zenth Ianof ewangelifta kezdethben vala yghe, ha 
koronkeed volt. es kynek kezdety nynezen, haat veeghezety es 
nynezen, Sem teremtetőth, ha myndenek ew myatta teremtet- 

3otenek. Myth mond wr Iftennek zent ygheye az az zenth ffya 
wrwnk Iefus az zenth ewangeliomba, ezen zenth. Ianof yrtha 
megh kenyweenek nyolezad Capitulomaban : Byzon Byzon mon
dom tynektek, mynek elette Abraham volna, en vagyok, De 
mondhathnaa vala ky. ha az Iftennek zent ffya es ygheeye 

35 koronkeed el valhatathlan ew kegyelmes zent iften attyatwl es 
koronkeed | Ew Iften attyanaal volth: Mykeppen haat lehetett 
hogy az zepletelen zyz marianak meeheeben yeyyen, fogantaf- 
feek es zyleffeek. Azerth az fywnak keth reeze vagyon, eeggyk
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ew attyauaal, mafodyk ew annyanaal, Meely dolgoth ha ky 
mernee mondany es hynnye nylwan való eretlmekfeegh volna 
De kog wr Iftennek byzonfaggai való ffya legyen gу mond 
zenii yfayas pptha róla, atya iftennek kepeeben, mennyeth es 
főidet en toltok be: Ha azerth eegvebeknek erőth adok zyleteefre ь 
hogy zyllyenek es zaporoggyanak Nem de en meddew lezek ее: 
awagy nem zylők ее: Hogy kedeegh- wr Iftennek azon tfya, 
leegyen az zyz marianak ífya ees, wgy mond azon pptba róla, 
maf helyen: Gyermek zyieteek mynekwnk es fyw adateek 
mynekwnk: kynek byrodalma ew vállán vagyon, es hywatta- ю 
tyk ewneky newe emannel, az az velwnk lakozo yften, beke- 
feeghnek feyedelme, yewendew vylaghnak a ttya: meely ygheek- 
ben az zent pptha nylwan ky yelenty, hogy azon eegy felffeeghes 
wr Iften zyietőt ez vylagra, az zyz marianak mehetwl, ky 
meennyek főidet teremttette, femyből kyről nylwabban emlekőzyk хз 
zenth Ianos lataüaarol való kénynek elfew reezeeben, mondwan 
Idwezeytenknek keepeeben, En vagyok alffa es o: kezdet es 
veeghezeth. En vagyok yeű'eenek gyökere, es dauidnak nemzete, 
wgy mynth azth magyaraznaa. En vagyok az egy Iften, kynek 
fém kezdete, fém veeghe nynczen ky ez halando emberffeeghet 20 

ream veem yeffeenek es dauidnak nemzeteeből es ez vylagon 
magamat latandowaa teem, embereknek ydweffeegheerth, Wgy 
mond towabbaa az zenth ewangeliom: Myndenek ew rnyatta 
leenek: eeth nagy fok erethnekeknek ellene alia az zenth ewan- 
gelifta, kyk az j| Zenth haromfaghban való zemeelyeketh egy 116 
maftwl el zaggattyaak, es meg haboroyttyaak : kyk kőzzől azth 
ees meryk mondany hogy nem myndent teremtett wr Iften:
De mykeppen wr Iften teremtette az yokath, Azonkeppen pok- 
bely erdegh az gonozokat teremtetthe De ezek ellen wgy mond 
elezer Athanafius pyfpek, hogy az zenth haromfagban femy 30  

nynczen eleeb való, fém wtol való. De mynd az három zemee- 
lyek eegy korwk, es eegy eewyek, Towabbaa arany zayw zenth 
Ianof wgy mond. Mynek okaerth az ffyw az atyatwl vagyon 
ne alohad azerth, hogy az atya eleeb vona, honnem mynth az 
ífyw: mykeppen ez vylagon lattyok. De ollyan erekkwl való 35 

az ffyw, mynth az attya Arról mongya zent Agofton doctor, 
foha az atya fywnaal kyl nem volt fém az fyw atyanaal kyl 
nem volth, Es atya, fyw, foha zent lelekneel kyl nem voltának:
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es az egy zentli lelek mynd kettőnek lelkee: hogy kedeg mynd
eegy eewyek leegyenek,

példa róla: kerdhetnee vala ky Akarnaam megh twdny, 
ha az napnak ew feene, az napnak termeezetyből zarmazyk 

5 ее, awagy mafwnnak, ha azt mondod hogy az napnak teftef 
woltanak termeezetyből, haat ygaz az vallaaf, hog foha az nap 
feneffeeghneel kyl nem volth, fern leheth, es mynth az nap ffel 
tamad, ottan keez mynden állatokat ez vylagon megh vylagofoy- 
tany, chak hogy heegy wőlgy, awagy kőd, es felhew közbe ne 

jo  wetteffeek, Azonkeppen vagyon az zenth haromfaghban, foha 
eeggyk zemeel az tebbyneel kyl, fém eleeb, fém wtolban nem 
volth: Mykeent az naptwl az feneffeegh koronkeed zyletyk es 
zarmazyk es eeggyk mafyknaal kyl nynczen Azonkeppen : wr 
Iftennek ygheye awagy zent ffya: koronkeed való zyleteeffel 

is zyletyk I Es az zenth lelek zarmazyk: kyknek fém kezdettvök, 
fém veeghezettyők fern wolth fém leezen: Ennek yfmeretyben 
lataűfaban, es meelffeeghes ertelmeeben vagyon, es lezen az zen
ieknek mynden eremők, vygaűfagok: es dyczőCfeeghek Erről 
mongya elezer pptha, annak wtanna zent paal apoftol: kyt wg 

го mond foha zem nem latot, fém ffyl nem halloth: embernek 
zyweeben fém zallot az az, a’ nagy dyczőffeegkes erem kyth 
megh zerzetí wr Iften az ew zeretew hyweynek: kyth nekwnk 
ees enggheggyen atya ffyw zenthlelek, my eeletwnkben ew 
zent malazttyanak myatta, es halalwnknak wtanna ew dyczőf- 

25 feeghes zyne lataffanak piyatta erekkwl erekkee, Amen. -

' K a r a c h o n k ő z ö t h  v a l ó  v a f a r n a p .
EZ zenth ewangeliomot bőthw zerentli yrtha megh bo- 

doghffagof zent Lueacz ewangelifta kenyweenek mafod reezee- 
ben, Es kezdete leen ydwezeytenk Iefuf zyleteeffeenek elfew 

3o eztendeyben, az az kyf karaczon napyanak mafod napyan wtanna, 
Ez ewangeliomnak kedeegh elette. Mykeeppen ezen zenth Lueacz 
yrya a’ felwl megh mondot Capitulomban arról emlekőzyk, my
keent az ygaz ween Symeon vevee az gyermeketh Iefufth ew 
karyayra, es megh aldwau wr Iftent monda, ymmaar el bocza-
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tód az the zolgadat wram bekeffeeghben, Merttí lataak en 
zemeym the ydwozeytódet :c.

Ez wtan kezdetyk el ymmar ez may zenth ewangeliom

E w a n g e l i o m .  ||
AZ ydóben vala lofeff es maria Iefufnak annya czodalkoz-117 

wan mynd azokon kyk mondathnak vala ew róla. Es meg 
aldaa ewketh Symeon es monda marianak ew annyanak. yme 
vettetót ez romlafra es ffel tamadaíra fókáknak Izraelben es 
yegyre kynek ellene mondnak. Es az the lelkódet atal follya 
banathnak tore: hogy megh yelenteffenek fókáknak zywoknek ю 
gondolattyok. Es vala Anna yewendew mondo ffanuelnek leanya 
Afernek nemzeteeből. Ez azzonyallat fok napokath latot vala 
es eelth vala éw wrawal czak heet eztendeeg ew zyzeffeegheetwl 
foghwa. Es ymaran ezwegy vala nyolczwan neegy eztendeyglen 
ky foha el nem tawozyk vala az templomból Beytekkel es is 
kenyerghew ymaczagokkal zolgalwan wr Iftennek eeyel es 
nappal. Ez ees azon horaban oda yeween vallafth teezen vala 
wr Iftennek: es zol bezeel vala ew róla myndeneknek kyk 
waryaak vala Izraelnek megh valthffagaat. Es hogy el veeghe- 
zeenek myndeneket wrnak terweenye zerent. haza tereenek 20 

efmegh galyleaban ew warafokban. Nazarethben Az gyermek 
kedeegh newekódyk | wala es ereffedyk vala tellyes bólczeffeeg- 
ghel, es wr Iftennek malazttya vala ew bennee.

Ez zenth ewangeliomnak ertelmeebol ewth reend bely 
tanwffagot vehetwnk Elezer azzonnwnk marianak es Iofeffnek 25 

czodalattyarol, Mafod Simeonnak rettenetef proffetalaffarol, Har
mad Anna azzonnak dyczeeretyről, Neegyed Iofeffnek es maria
nak Nazarethben tereeffeeról, Ewtód az kyff Iefufnak dyczee- 
retef voltáról

Mondám hogy elezer lezen tanwffaghwnk Iofephnek es so 
marianak czodalattyokrol, kyken lelekzerenth ertethnek mynd- 
den hyw kereztyen lelkek: Merth az maria magyaraztatyk kefferw 
tenghernek Iofeff kedeegh yozaghban bewólkodönek Azonkep- 
pen myndden leeleknek kel íeenny Elezer kel leenny keferw 
tenghernek toredelmeffeeghnek myatta, Es bewfeeghnek yozagoff 35  

mywelkodethnek myatta, Mykeppen az zyz maria wr Iftennek 
zenth ygheeyeeth meeheben fogadaa, tefthzerent zylee ez vylagra

NYELVEM LÉKTÁR. IV . 12
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es zyzelTeeghes zent teyeewel ffel eeltetee. Azonkeppen leelek- 
zerenth myndden hyw leelek, mykoron yftennek zent ygheeyeet 
halgattya xpufth meheeben fogaggya, Es mykoron ennen magat 
yoban foglallya xpufth zyly; ha mafth yora tanoyth xpufth lelky 

5 teyeewel eeltety
Mafod tanwfaagh. Czodalkoznak vala mynden dolgon Iofeff 

es maria Azonkeppen kel myndden hyw leeleknek teenny hogy 
gyakortaa megh émlekozyeek ew teremteyeenek dolgán, yowol- 
tan es teetemeenyeen, kyrol wgy mond zenth Bér. Angyalok 

íohyrdethnek, Ifteny eró kernyeekez, feelffeghnek zent lelke le 
zaal, zyz hyzon, zyz fogad, zyz zyl, zyz zyzen megh marad, 
kynek nem kel czodalny mynd ezeketh: Oh ha ky megh gon- 
dollya eellyen Ifteny dologhnak, es zepletelen zyzeffeeghnek 

^ llg jiag y  meeltoffagaath || kynnyen megh tarttya ennen magaath 
is myndden ez wylaghy ondoghfaghnak zepleffeegheetwl, gonoz 

kywanfaghnak kyzleletytwl es ez vylaghyaknak zerelmetewl. 
Merth ymaran xpufth es mariat eeltety es newely zyweeben es 
elkeeben Es zenth palnak mondafa zerent femyt nem gondol 
ez wylaghyakkal, kynek zywe lelke fohazkodyk az meennyeyekre 

20 Harmad tanwffaagh vala Symeonnak ppthalaffa, Merth ha 
az zenth ewangeliomoth megh tekeenttyek, három reend keppen 
ppffetala Symeon ez may zenth ewangeliomba, Elezer hol oth 
azth mondaa: yme vettetot ez fókáknak romlafifara Izraelbe Ez 
Leelekzerenth akkoron teleek be mykoron byneknek gyonaf 

25 zerent valo tyztwlat adateek embereknek ydweűeeghekre, 
Mafod, hol ott azth mondaa, Ez vetteteek yegre, kynek ellenee 
mondanak, lelekzerent nagy fok erethneekekh, es kyk mynd 
ez vylagot akaraak zerethny, ellene yaranak es mondanak ew 
gonoffagoknak myatta, Harmad hol oth azth mondaa. Az the 

3o lelkűdet atal follya banatlmak tore, ky bei teleek wr Iefufnak 
zenth keennya halala koron, De maga mynd annee keferwfeegk- 
nek ydeyn ees nem enghede, wrwnk Iefuf ew zent annyanak, 
hogy megh ne Bantathneek ez wylaglmak megh valthffaaga Azon- 
keeppen lelekzerenth, Mykoron ember ydweffeeghnek wtaara 

35 akar meennye fe attyanak annyanak, fe nemzetyuek fe baraty- 
nak zerelmokeerth el ne haggya az yo es 4ekelletes zandekot 
Kyrol wgy mond zent Ieronimos doctor Ha meegh apro wno- 
kayd nyakadon cyghneenek ees, ha meegh te yegyeffod megh
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ereztót hayawal, megh zaggatot rwhayawal: zylew zyleed thee- 
ghed eeltetót emlgyeewel eletted allana, Es eedes atyaad az 
aytoon eletted atal fekwneek, meegh ees atal haghyad es myn- 
deneket hattra hagywan folamyaal az zenth kerezthffanak 
zaztoya alaa | Zaaraz zemmel Merth czak az : az kegyefíeeghnek 5 

neme hogy mynd ezekben kegyethlenffeeghet mwtaff. Ezth 
mongya zenth Ieronimos doctor

Neegyed tanwfíaagh, az zenth ewangeliombol adatyk. zenth 
Anna azonnak dyczeeretef voltából, Elezer abból hogy mynd 
ew hazaűagayglan zyzeffeeghet tartó t: Mafodzer hogy ew wra- ю 
nak halala wtan torweenben nem leeledzett. Harmadzer hogy 
annee fok ydeyglen zent ezweegyfíeeghben megh maradoth, 
Neegyedzer hogy mygh eelt az templomból ky nem meent 
lakwl Ewtód ho£ Fokát beytőlth. Hatodzer hogy koronkeed 
ymathkozot, Hetedzer hogy yewendew mondáinak malaztyais 
volth ew bennee

Ewtőd tanwfíaag wrwnk lefufnak dyczeereteff voltáról 
Mert w£ mond az zent ewangeliom az gyermek Iefus neweko- 
dyk vala, es ereffwl vala tellyes bolczelTeegghel, es IFtennek 
malazttya vala ew benne: Lelekzerent myndden hyw lelek 20 

akkoron newekődyk es ereffewl wr IFtenbeo, Mykoron yozagof 
mywelkodetoknek myatta wr iftennek zent malazttya naponkeed 
gyoropodyk embernek ew lelkeeben, ky oztan halalanak wtanna 
ygazgattya wr Iftennek zent zyneenek eleyben Amen.

K y f k a r a c h o n  n a p y a n .  25

EZ zenth ewangeliomoth yrtta megh zent Lukacz keny- 
weenek inafod reezeben. Es leen eredety xpuf zyleteeffeenek 
wtanna nyolczad napyaan, Ez zenth ewangeliomnak elette ke- 
deegli emlekozyk arról, mykeppen az paztorok Bethleembe yet- 
tenek es megh talalwan mariat es IofeíFeth az germekót az 30 

yazolban. es mynddenben dyczoythween es dyczerwen wr Iftent 
kyketh lattanak es hallottanak vala. ||

AZ ydoben mynek wtanna bel töltenek volna nyolczad 119 
napok hogy kernywl meteltetbneek az gyermek, hywattateek

12*
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ew пеку newee Iefuíhak kynek newezteteek az angyaltwl, 
mynek elette meeheeben fogantathneek:

Ez may zenth ewangeliomnak értelméből három reendbely 
tanwfagot vehetwnk my ydweffeeghwnk mellee, Elezer az eedes 

бкуГ Iefufnak kernywl meteleefeeról, Mafodzer az ew hozyank 
való zent zerelmeenek megh mwtataffarol Harmadzer az ew zent 
neweenek ky yelenteefleerol, Az elferol eellyen kerdeef tamad, 
my okaerth akara az aldot wr Iefuf kernywl meteltethny, 
Oka ez, merth fern fogantateek, fern zyleteek ez vylagra azon- 

юкерреп bynből mynth eegyeb ember azerth nem vala zykfeegh 
torweeny alaa es vettethny. De doctornak mondafok zerenth 
aztb tewee negy yeles okaerth Elezer hogy azt megh byzo- 
noj^tanaa merth byzon halando tefthe volna, mynt eegyeb em
bernek es nem reewleefzerent es hogy az emberfeghnek arnyeka 

is alatt el reythethnee az yfteny meltoiTagoth pokolbely erdeghnek 
yfmerety élőt Merth wgy mond zenth paal apoftol es zent Ifidorus 
doctor, ha pokolbely erdegh wrwnk Iefufnak Iftenffeegheet megh 
yfmerhetee volna, foha az gonoz fydo neepnek megh nem hatta 
vona Ólnye

го Mafod oka, hogy mwtathnaa merth byzon Abrahamnak es 
Izraelnek nemzeteeből volna: Es hegy ne lattathneek az Ifteny 
tórwennek ellene teenny kyrol ennenmaga es wgy monda, 
zent I Mathe írttá megh kenyweenek ewtód reezeeben Ne 
alokatok vgy mond, hogy megh feyteny yettem az -tórweent 

25 De ynkab bel tellyefeyteny Harmad oka ho£ az kereztyen- 
feeghót megh ereffeytenee Mykeppen azerth az ew kerezthffeeghee- 
wel myndennek zenth alazatoffagnak es tyztaffaghnak peeldayaath 
mwtataa, azonkeppen az ew kernywl meteleeffeewel es, tellyef- 
feytee be az Ifteny ygaífaghnak tekeelletes alazatoífagaat, kyre 

3o torwenzerent nem tartozyk vala. De hogy mynket yewendore 
kernywl metelne lelekzerenth, kyrol wgy mond zent paal 
Galatyabélyeknek yrt leweleenek harmad reezeben, ymaran 
kernywl meteltethween vattok: nem kéz myath az az nem az 
fydok torweenye zerenth. De my wrwnk Iefufnak tórwenye 

35zerenth: Es el temetethwen vattok vyznek keerezthfeegheeben 
ew vele, kyben fel es tamattatok ew vele, -zenth hythnek my- 
atta Neegyed oka, hogy az ooh terweentk ygaznak vallanaa 
es byzonoytanaa, merth az es myndden cerimonyaya zerent wr
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Iftentwl voluu hagywan es megh paranczolwan az reeghy zenth 
atyaknak, Azonkeppen az Iefufnak aldot zent newe ees reegh- 
twl foghwa megh yala ygyeertetween az reghy zenth atyaknak. 
Merth mykeeppen maftan, azonkeppen reeghen ees nem leelet- 
teteek eegyeb new, kyben emberek ydwezwlhettenek volna, 5 

hanem chak ez eedes aldot zent Ieíuf newnek hywatallyaban 
Iohel ppthanak byzonfaga zerent. Vala ky ez neweth hywangya 
ydwezwl, kyt nekewnk es enghegyen ew zent yrgalma

W y z k e r e z t h  n a p y a n .
EZ Ewangeliomot yrtta meg zent Mathe kenweenek inafod ю 

reezeeben: es wgy mond. Mynek elette mariat attaak volna 
Iofephnek yegyeíwl: talaltateek meheben fogadwan magzatot 
zenth lelektwl, ez wtan va£on ez ewangeliom j|

E w a n g e l i o m .  120
Mykoron zyleteth vona Iefus Iudeanak Bethleemeeben Hero- 15 

des kyralnak ydeyben, yme nap keleth felöl yeweenek kyralyok 
Ierwfalemben mondwan hol vagyon ky zyletet az fydoknak 
kyrallya. Merth latook az ew Cyllagaat nap keletire es yettwnk 
ymadny ewtet. Halwan kedeegh azth herodes kyraf megh habo- 
rodeek es mynd tellyes Ierwfalembelyek ew velee. Es egybe20 
gyeythween mynd az papy feyedelmeket es yraftwdo neepeket 
twdakozyk vala ew tewlók hol oth zylethneek a’ Criftus. Es 
azok mondanak ewneky Iwdeanak Bethleemeeben Merth ygy 
vagyon meg yrwan az proífeta myat. Es the Bethleem Iudeanak 
felde femykeeppen nem vagy kyíTeb Iudeanak feyedelmy kózóth, 25 

merth teebelóled yew ky az herczegh ky byrya az en neepe- 
met yzraelth. Ottan azerth herodes kyraf tythkon hozyaa hy- 
wathwan az kyralyokat, eremefth twdakozyk vala ew tewlók 
az czyllagknak ydeyn ky ewnekyk yelenth. Es el boczathwan 
ewketh Bethleemben monda Meennyetek el es zorgalmatolTaggal зо 
twdakozzatok megh a’ gyermekről Es mykoron megh leelendytek 
yzennyeetek megh ennekem hogy en es el yeween ymaggyam 
ewteth, kyk mykoron hallottaak volna az kyraljnak bezeedeeth
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el meenenek. Es у me a’ czyllagot kyt lattanak vala nap 
keletire elettek meegyen vala ewnekyk mynd addeegh menween 
myglen felette megh allana, hol ott az gyermek vala. Lathwan 
azért az czyllagot megh erwendeenek raytta felette nagy 

5 eremmel. Es hei menween az hazban megh leeleek az gyerme
ket mariawal ew annyawal. Es le efween ymadaak ewteth, Es 
megh nythwan ew keenczoketb, adanak ewneky ayandeekokat, 
aranyatb. temyeenth: es keneteth. Es feleletet veeween ew almok
ban hogy ne terneenek herodes kyralhoz Maaf wton tereenek 

loefmegh ew tartományokban.
Ez May zenth ewangeliomnak byzonfagazerenth három 

zenth Ifteny dolgok es czodaak leenek ez may napon. Elezer 
merth ez may napon az wyyonnal tamadot czyllagh az három 
zenth kyralyokat nap keletiről hozaa wrwnk Iefufnak zyleteefe 

íöhelyeere. Ezen Napon harmyncz eztendew bel telween az tyzta 
vyzeth borraa valtoztataa Megh ezen napon kereztelkódeek megh 
a’ Iordan vyzeben Ez eellyen nagy Ifteny meltofagoknak oka- 
erth mynden hyw kerezttyennek kel ayoytatofíaggal ylleny es 
tyztólny ez may zenth napoth. Kereztyen doctoroknak azerth 

20 mondafokzerenth három yeles tanwfíagot vehetwnk ez may 
zenth ewangeliombol rywydedón.

Elezer. Mymodon kerefteek az zyletót Iefufth az zent 
kyralyok

Mafodzer, mymodon ymadaak ewtet 
25  Harmadzer, mynemw ayandekokkal ayandekozaak

Az elfewre reea felelnek zenth doctorok mondwan hogy 
121 vala ky ez vylaghnak wraat teremteyeet megh || Waltoyaat 

akarya kerefny, es megh lelny, Ez három zenth kyralyoknak 
peldayok zerent, Ez három keppen kel kerefny Elezer ayoytatof 

so bwzgofíaggal. Mafodzer veeghyg való megh maradafíal Harmad
zer, meelffeeghes alazatofíaggal. Mondám hogy elezer kel kerefny 
ayoytatof Bwzgofíaggal. Erről wgy mond zent Bernald doctor, 
zykfeegh hogy leelky kywanfaghnak gheryedetefíeeghe elől 
veegyen myndden hyw lelket, kyben a’ xpuf Iefus yewny. es 

35 lakozny ak a r: es ferny bynnek rofdaya oth ne wralkoggyeek, 
hol oth wr Iften ew zenth malazttyanak myatta lakozny ak a r: 
Semy gonoz zandeek akarati oth ne wralkoggyeek. hol oth 
meennek es feldnek wra teremteye wralkodny akar. Semy gonoz
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ydeghen ez wylaghy zereteth es kyzleleth az ollyan lelket 
meg ne foglallya, kyt az meennyey kyralnak zent ffya ihus 
xpus maganak valaztot es gyer^zót zent zeretethnek es hyth- 
nek myatta kezdettwl foghwa, zenth paal apoftolnak mondafa 
zerent. Tekeenczek megh azért ez három zenth kyralyokat, ewk 5 

yeweenek nagy mézzé főidről kerefny wr Iefufth mykeent 
halando embert es talaalak meg az yazolbah, my kedeegh keref- 
fek mykent eelő Iftenth wralkodwan mennyeknek orzagaban, 
Ewk yndwltataanak czak eegy cyllaghnak yelenetyre, My yndwl- 
taffwnk kerefny nagy fok czoda teetelnek meltoffagaerth. Ewk m 
yeweenek nag mézzé főidről, es nehez wton xpuft lathny: My ke
deegh mennywnk rywyd wton es tyzta penitencianak myatta wr 
Iftennek zynről zynre való lataűaara menyorzaghban Mafodzerkel 
xpufth kerefny: ereilen az az veeghyg való meg maradaffal 
Idwezeytenknek byzonfaga zerent. zent mathe yrta meg kenywee-15 

nek hwzon neeged rezeben. Vala ky veeghyg meg maradand az 
yoban. es xpufnak kerefíeefíeeben, Ez eellyen ydwőzwl, zenth | 
Gerghel' doctornak azerth mondafa zerent fókák vannak kyk a’ 
xpufth kerefyk ez wylagon: Nekyk yol kezdyk el es gonozwl 
veeghezyk el, nekyk gonozwl kezdyk es annal gonozban vee- 20 

ghezyk, Nekyk reften kezdyk es yol veeghezyk Nekyk yol 
kezdyk es annal yobban veeghezyk, De vala ky mykeppen 
veeghezy, oth nyeer. es vezth: Merth vala ky veeghyg meg 
marad akar yoban akar gonozban wgy vezy eerdemeet ees.

Harmadzer kel xpufth kerefny alazatofíaggal: Erről wgy 25 

mond bőlcz eggyk kenyweenek harmad reezeeben, Mygh nagyob 
wag. anneewal ynkab myndenben meg alazyad magadat, es ha- 
marab malaztot leelz wr Iftennek elette. Ezenképpen nag alazatof- 
fagot mwtatanak az zent kyralyok es, [hogy] mykoron egy kyfded 
gyermeknek elette lee efween ymadaak ewtet mykent hatal- 30 

mafbat ew naloknal. Wgy mond róla zent Bernald doctor Myt 
myweltek 0  hatalmaf kyralyok myth myweltek, eellyen kyfded 
gyermeketh ymattok ее, wtalatof haylokban zakadözot poztok- 
ban takarwan: Ha Iften ez gyermek, Iften menyorzaghban lako- 
zyk ty kedeegh ez dohoH yazolban kerefytek zeegheen anyanak33 
kebeleeben, Myt myveltek ewneky aranyat aldozwan: mykeent 
kyralnak, hol vagyon az kyraly palotha, kyraly zeek, kyraly 
wdwar ? De mynd ezeket hattra hagywan, yo tanaczot leeleetek,
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hogy az megh alázott wr Iftennek zent ffyat alazatollaggal keref- 
feetők: annak okáért erdeml eetek mynddennek elette ez felden 
meg lelny,

Mafod tanwfaagk, mymodon ymadaak Erről wg mond 
13 Lyray Myklos doctor, hogy twlaydon Ifteny tyztőlettel ymadaak, 

es nem wgy mynt twlaydon emberth: Mertk zent Agofton doc- 
tornak mondafa zerent: zenth leieknek tanwffagabol. nylwan 
megh yfmereek ew Ifteny meltofagaat: tekeelleteffegghel zere- 
teek, tekeelleteífeegghel elette ew magokath meg alazaak, es 

122 tellyes hyttel || Ymadaak, kyt femykeppen nem tettek volna 
ha ewtet byzon Iftennek nem yfmerteek volna: Az leen oka 
myerth három nemes es dragalatof ayandekokat aldozanak ew- 
neky: kykről az zenth ewangeliom zool, Aranyat mykeent kyra- 
lyoknak kyrallyanak: Temyenth ky twlaydon Iftenth ylleth: Es 

iskeneteth, mykeent halando embernek mynd ez zeles vylaghuak 
megh valthffagaerth es ydweffeegheerth: meel aldozathnak wtanna 
nagy halakath ees adanak ew felűeegheenek, es bwczw veveen 
nag eremmel tereenek ew orzagokban, honnan yettenek vala.

Harmad tanwfaágh: mynemw ayandekokkal ayandekozaak, 
2ovotakeppen ymaran ennek elette megh hallook. De az ew pel- 

dayok zerent-: mykeppen kellyen mynekwnk ymaran lelek zerent 
ew feelíTeegheenek ollyan awag hafonlatof ayandekokkal aldoz- 
nwnk: hallyok megh. Wgy mond róla bodoghífagos zent Ber- 
nald doc. Yala ky az erek ydweffeegnek: es az у gaz kerezt- 

S5 tyenffeeghnek tekeelletes allapattyrara akar ywthny Az három 
tyztelendew zenth kyralyoknak peldayok zerent azon három zenth- 
ffeeghes ayandekokat eremefth kel wr iftennek aldoznya, az. az 
aranat temyenth es keneteth. kynek myatta ereme ft megh 
engheztelhety wr Iftenth az bynes ember De myert az wtolforol 

so kel el kezdeny az az kenettről hogy az elfewre ywthaiTon Azerth 
kel megh lathnwnk az zenth kenethnek ew meltoffagaat: Az zent 
yrafban három fele keneteth talalwnk, Elfewt valaztottat es 
megh byzonywltattat: kyn ertethnek három keppen való zeghe- 
delmeflfeeghek: es kyknek myatta hamar megh engheztelhety 

35 ember az wr Iftenth. Az elfew keneten magyarazfatyk az ygaz 
penitencia, Az mafodykon myndden ez vylagon- valóknak wta- 
lattya Az harmadykon mynden tefty gyenyerwlleegheknek megh 
nyomoroytaüa Az elfew az az az ygaz penitencia: myndennek
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elette zykfeegh embernek: Mert femy yo teetemeenye nem kel- 
lemetef az bynef embernek wr Iftennek elette, De az byzon 
penitencia meg tyztoyt embert myndden bynból: es kellemetefíee 
teezy mynden teetemeenyeet wr Iftenneel. | Az mafod kenetón 
ertetyk myndden ez wylaghyaknak wtalattya, mertb ha ez vyla- § 
gkyak embert gyakortaa el vonznak es el -zaggathnak az meen- 
nyektewl: okoffaagh es megh mwtattya hogy az ollyant meg 
kel wtalny, mykeppen zent Ifidoros doctor es mongya. Az 
harmadyk keneten ertetyk myndden tefty nyawalyaílaghnak 
tellyeffeeghel való meg foytafa, kyrol wgy mond zent paalio 
apoftol: óllyeetek meg, az az nyomoroyczatok meg az thy tef- 
teteketh, ky ez feldnek zyneen vagon hogy femy kywanfagaat 
ne teegyeetek Wr Iftennek zolgaynak azerth koronkeed ellene 
kel rwgodozny mynden gonofíagnak, Es zenethlen yo mywelkó- 
dethben kel ennen magaat foglalny, es mynden ellene valootis 
es raytta letteket bekeffegghel kel el zenwedny. Errol mongya 
zent Agofton doctor. Vala meenezer ez vylaghy es tefty gye- 
nyerwífeghnek ellene aal ember: Anneezer megh oly ennenma- 
gaban merth a’ bynnek zyleteeffe czak az akaraton aal, Mafod 
áldozat vala temyen, kyn lelekzerent ertetyk ayoytatof yma- to 
czaagh kynek ew zeep yllattya wgyan ífel meegyen wr Iften
nek eleybe, mynt az temyennek zep yllatw fyzty,

Az harmadyk mondatyk tyzta arannak kyn az ew zeep 
feneífeghenek okáért méltán ertetyk az eedes Ifteny es atya- 
ffywy zent zeretet, kyt ha akar mynemw wtalatof allattra ragaz- 25 

yaak meegh azt ees zeeppee teezy, azonkeppen az zent zeretet 
akar meely nagy byneft ees dragalatoífaa tezén wr Iftennek 
elette, kyrol zent ghergel w£ mond, Az zereteth mynden bynnek 
rofdayaat el vezy a’ leiekről,

V yz k e r e z t h  O c t a u a y a b a n  v a l ó  v a f a m a p  30

Ez zenth ewangeliomot eredethzerent yrtta megh Bodogli- 
fagos zent Lucacz ewangelifta kenyweenek mafod rezeben, 
Es leen kezdety az ydóben mykoron ydwezeytenk volna tyzen 
keth eztendós zyletetynek wtanna es egyptombol megh tereeffee- 
nek wtanna ewth eztendós korában 35
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E w a n g e l i o m  ||
123 AZ ydoben mykoron lett vona Iefus tyzen keth eztendős 

fel menween ew zyley Ierwfalemben az ynnep napnak zokafa 
zerent, Es bel tellyefeythween az napokat, mykoron haza ternee- 

3nek marada el a’ germek Iefus Ierwfalembe es nem yfmereek 
megh azth ew zyley Aloythwan azért ewtet az fereghben leen- 
nye, yeweenek el eegy пару yaro wtat, es kerefyk vala ewtet 
az rokonífagok kózőth es yfmerók kózót, es megh nem lelween 
tereenek efmegh Ierwfalemben kerefween ewteth. Es leen har- 

io mad nap wtan talalaak megh ewtet a’ templomban ylween a’ 
doctoroknak kózóttók halgathwan ewketh, es kerdezween. Czo- 
dalkoznak vala kedeegh myndnyayan kyk ewtet halgattyaak 
vala ew bólczeffeegheen es feleletyn. Es . lathwan ew zyley 
czodalkodanak. raytta. Es monda ew annya ew пеку, fyam 

is myre tettel mynekwnk ygyen: yme a’ te atyaad es en bankod- 
wan kerefewnk vala teeghodet, Es monda ewnekyk: my dologh 
hogy enghemet kereftek volt Nem twggyatok volt ее ? mert 
azokban kyk en atyamee yllyk ennekem lennem: Ewk kedeegh 
nem erteek megh az ygheet, kyt monda ew|nekyk. Es le 

го zalla ew velók/ es yewve nazarethben, es vala halgathwan ewket. 
Es az ew annya zyweeben forgattya vala mynd ez ygheeketh 
Es a’ gyermek Iefus newekódyk vala ydeyben es bólczeffeeghee- 
ben es malazthban mynd Iftenneel, mynd emberekhneel,

Ez yelen való ew;angeliomnak értelméből fok yo tanwf- 
2 5  fagot vehetwnk my ydvefíeeghwnkre Elezer, hol ott w£ 

mond az ewangeliom Mykoron volna Iefus tyzenketh eztendőf 
meene ffel Ierwfalembe ew zyleywel, Eetth kethkeppen való 
lelky tanwfagot vehetwnk: Elezer hogy embernek mynd yffyw- 
fagatwl foghwa zorgalmatoíTaggal kel az zenth helyeket yarnya 

3o es zenieknek ereklyeyth latogathny. Towabbaa hogy zenethlen 
ember zyweben es elmeeyeben hordozza: nem czak ez feldy 
Ierwfalemnek varafaath, hol ott az my eedes ydwezeytenk es 
megh váltónk ez vylaghnak ydweffeegheert keferw keent es 
halalth zenwede, De az mennyey zenth Ierwfalemnek varafarol 

35 es, az az a’ mennyey zenth orzaghnak dyczófeegheról hol mynd 
az dyczofeeghes zentek dyczeryk zenetlen wr Iftent nagy halaa 
adaffal. Es wr Iften dyczekődyk lakozyk es orzagol ew zeretew 
zentyn erekkel erekkee. Ez eellyen nemes gondolat: elmeel-
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kódeef es lelky zarándok yaraaff felette kellemetes wr Iftennek 
elette, es ydweffeghes embernek, Erről mongya zent dauid pptha, 
yay ennekem, merth yghen megh nywla az en lakodalmam ez 
felden. Ez ennekem naponkeed való kynyerem. es . fyralmam, 
vala mykoron en nekem mongyaak, hol vagon az the wrad Ifte- 5 
ned. Wgy mond ezenról zent Beda doctor. Oh mynden gyenye--* 
rwfegghel tellyef zenth tartomaan, zenth orzagh kyre fohazkodyk ||
En lelkem ez fvralomnak wolgeeből hol ott tellyef bőlczeffeegh 124 
vagyon twdathlanfaaghnal k y l: Emlekőzet feledeekenfeegnel kyl, 
ertelem tewőlgheefnel kyl okoffaagh feteethfeeghnel kyl, Erről w 
mongya wrwnk Iefus kyt meg yrth zent Mathe kenyweenek 
ewtőd reezeeben. Erwllyetek es vygaggyatok merth az ty érde
metek bewfeeghes mennyeknek orzagaban, Wgy mond az zent 
ewang towabbaa, az gyermek Iefus marada el Ierwfalembe: ew 
zylev nem twdwan. Ezen lelekzerent erthettyek hogy nagyi* 
fókák vannak kyk Iefuft el veztyk: bynnek es gonoffaghnak 
myatta, yeleffen, kyknek vakffaagh es fetethffeegh leend ew 
zywőkben, kyk tyztan nem tarttyaak ew lelky yfmerettyeketh 
Erről mongya zent yfayas pptha wr Iften keepeben: fokffagra 
vyteteek, wg mond az en neepem, mert nem leen bőlczeffee- 20 

ghek hog megh yfmerneek ew inagokath. Towabbaa kerefeek 
Maria es Iofeph Iefuft es megh leeleek az templomba, kereflok- 
my es mariawal az az banattal es toredelmeffeeghel, kereffek 
Iofephel, az az yozagos teetelnek veeghyg való gyorfifaffagawal, 
es kethfeeghnel kyl meg lellyek. Es naponkeed hazna l l y w n k  25 

es newekőggywnk Iefuffal, zenth malazthban bőlczefíeeghben, es 
yozagof mywelkődethben, merth yg lezewnk kellemetefek mynd 
wr Iftennek mynd ez vylaghy embereknek elettek

E l f f e w m e e n у e к z e w v a f a r n a p
Ez may zenth ewangeliomot yrtta megh bodoghfagos zent 3 0  

Ianos ewangelifta kenywenek mafod reezéeben. Es leen eredety 
Bodogh azzon hónak nyolczad napyaan Ez zenth Ewangeliom- 
nak elette emlekőzyk arról, mykeppen Iefuf hozya hywaa a’ 
zent tanoythwanyokat es monda ewnekyk, Byzon Byzon mon-
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domtynektek, lattyaatok az menyorzagot megh nylny es wr Iften- 
nek zenth angyalyt le zallany es ífel menny embernek ffyan, 
ennek wtanna kówethkozyk ez may zenth ewangeliom bótew 
zerent.

s E w a n g e 1 i о m I
AZ ydoben Menyekzók leenek Galyleanak капа new varaf- 

faban es vala ott Iefufnak annya, hywattateek el kedeegh Iefuf 
es, ew tanoythwanywal a’ menyekzoben. Es borok el fogywan 
monda ew annya ewneky Borok nynczen. Monda ewneky Iefus. 

io My ennekem es teeneked azzonyallat. Nem yewt meeg el az 
en horam: monda ew annya az zolgaknak. Vala myt mondand 
tynektek azth teegyeetek Valaanak kedeegh ott hath kew vyd- 
rek le teeween az fydoknak tyztwlattyok okaerth tarthwan 
myndenyk keth awagy harmas meerteeket Monda azért ewne- 

i5 kyk Iefus, tolczeetek meg a’ vydreketh yyzzel. Es megh telteek 
ewket mynd zynwl. Es monda ewnekyk Iefus. Mereheetek 
ymmaran es vygyeetek az naznagnak es el vyveek: De mynth 
koftolta vona az naaznagy az vyzból lett borth: es nem twggya 
vala honnan vona, az zolgaak kedeeg twgyaak vala kyk me* 

íoreytetteek vala a’ vyzeth. Hyya hozyaa az volegheent a’ naaz
nagy es mond ewneky. Mynden ember elezer yo borth aad 
ew vendeeghynek es mykoron megh zayofwlannak ottan ollyant 
ky alab való: te kedeeglen megh tartottad a’ yo borth mynd 

125 eddyglen: Ez elfewth ew czodaynak kezette, tewee Iefus ||- Galy
as leanak Kana new varaffaban, es megh yelentee ew dyczóffe* 

gheet, es hynek ewbenne ew tanoythwany.
Ez may zenth ewangeliomba három nemef tanwfagok 

vannak, Elezer tyzta es zepletelen hazaífaghnak dyczeeretes 
vota, ky megh yfmertethetyk abból hogy wr Iefus xpus ew edef 

so zenth zyleyeewel es tanoythwanywal oda menth es megh zen
telte, Wgy mond róla zent Beda doctor, ha az zepletelen tyzta 
hazaffaghban byn vona. Es az myndenhato wr Iftentwl enghed- 
ween nem volna foha Iefus ew zent zyzeffeeghes zyleyeewel 
oda nem menth volna: Merth nem zokoth az ollyan helyen yarny 

35 es lakozny, hol ondokfagof byneket teeznek. De ynkab el fwth 
. onnan, Mafod tanwfaagh yelentetyk ky az zent ewangeliomban 

az eedes zyz marianak kegyelmes kenyerwlety Mert mykoron 
borok el fogyót vona, nem zenwethetee el azth az ew anyay



kegyeffeeghe. De ottan megh yelentee az ew yrgalmaf zenth 
ffyanak, mert borok nem volna Harmad tanwfaagh vagyon az 
zenth ewangeliomban az aldot ydwezeytew wr Iefufnak termee- 
zeth ellen való czoda teetele, mykoron az feyeer tyzta vyzeth 
vereff borraa valtoztataa, hol oth megh mwtataa nylwan, hogy s 
ew volna meenynek feldnek tenghernek teremteye. Es mynden 
allétoknak wra zerzeye, kyth mykoron lattanak volna az ew 
hozyaa tartózó zent tanoythwany hynek ewbenne merth ew 
volna az Iftennek zent ffya ky ez. vylagoth megh látogatta volna 
ew zent Iftenfeeghe zerent. Az teb ueepek kedeegh czodallyaak ю 
vala ez ellyen nagy czoda dolgot, es dyczeeryk vala wr Iftenth 
nag halaa adaffal. Az ew eedeffeeghes zent zyleye kedeegh 
mynd zyweeben es elmeeyeben hordozza es forgattya vala mynd 
ez eellyen dolgayth. Es nagy eedes halakat aad vala raytta, atya 
myndden ható wr Iftennek koronkeed, is
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M a f o d v a f a r n a p l
EZ Ewangeliomot yrtta meg BodoghíTagos zenth mathe 

ewangeliomrol zerzett kenyweenyek Nyolczad reezeben zenth 
Lucacz kenyweenyek ewtód reezeeben, Zenth Mark kenywee- 
nek elfew reezeeben, Es leen ez zenth ewangeliomnak eredety,2o 
ydwezeytenk Iefufnak harmyncz eegy eztendőf korában ember- 
ffeeghe zerenth, Es zenth ywan hanak tyzen ewtőd napyaan, 
Ez zenth eewangeliomnak elette arról emlekózyk, mykeppen 
ydwezeytenk Iefus ffel menth volna az hegyre ew tanoythwa- 
nywal es megh tanoytotta volna az nyolcz bodoghfagra, es my- 25 

keppen kelleny eelnyek ez vylagon, hogy az wr Iftennek zent 
orzagaath vehethneek, Annak wtanna le zalla ew velek az hegy
ről : ymaran eeth kezdetyk el ez may zent ewangeliom

E w a n g e l i o m
Az ydőben mykoron le zallot vona Iefus a’ hee^ről kewe- so 

teek ewtet fok fereghek. Es yme egy poklos eleybe yeween 
ymaggya vala ewteth mondwan Wram ha akarz niegh tyztwyt- 
hatz enghemet. Es ffel emelween Iefus ew kezeet ylletee ewtet 
mondwan, akarom tyztwllyaal megh, es leghottan meg tyztwl- 
tateek ew pokloffaga. Es monda ewneky Iefus, laffad hogy35
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fenkynek ne mongyad. De meny el mwtaffad tennen magadat 
papoknak, es vygyed fel te ayandekodat kyt meg paranczolt 
moyfes az ollyanoknak byzoufagokra Mykoron kedeeg be 

126 meent vona kaffarnaomba: yarwla hozyaa Centurio || Kerween 
5 ewtet, es mondwan, Wram az en gyermekóm en hazamnal kez- 

weenben fekzyk es gonozwl gyettretyk, es monda ewneky Iefus 
en oda yewók es megh gyogyoytom ewtet. Es felelween Cen
turio monda Vram nem vagyok méltó hogy be yew’ en haylo- 
kom alaa, de czak mongyad ygheeddel, es megh gyogywl az en 

io gyermekem. Mert en ees ember vagyok hatalmafb alath vet- 
tethveen es mondom eeggyknek meeny el es el meegyen, a’ 
mafyknak yew 7 el es el yew, es en zolgamnak teed azth es 
megh teezy. Haiwan azerth Iefus czodalkodeek raytta, es ewtet 
kówetóknek monda Byzon mondom tynektek nem leelttem 

is enny hytet Izraelben Mondom kedeegh tynektek hogy fókák 
yewnek nap keletiről es nap nywgattrol es le telepednek Abra- 

. kannal es yfaakkal es Iacobbal mennyeknek orzagaban az 
orzaghnak kedeegh fyay kywe vettethnek az kylfew fetethfee- 
gekre ott leezen fyralom, es fogaknak czykorgatafy Es monda 

го Iefus Centurionak meeny el es mykeppen hytted legyen teene- 
ked. Es megh gyógywla a’ gyermek azon horaban

Ez may zenth ewangeliombol három yeles tanwfagot vehe- 
twnk Elezer az poklofnak megh tyztwlaffabol: Mafodzer Iefuf- 
nak az hegyről való le zallaffabol. Harmadzer, az gyernieknek 

25 megh gyogyoytafíabol. kyketh maftan es teezen wr Iften lelek 
zereuth zenth Remegiuf doctornak mondafa zerent az poklofon 
ertetyk myndden bynef ember merth mynden halof bynnel megh 
zernywl es el valtozyk ew zyneben: az zenth haromfagknak 
zent zyneere teremtet lelek kyból kylemben meg nem tyztwl- 

30hat: hanem czak nagy kepyergheeffel, es effedózeelTel mykeppen 
ez poklof teen: Wgy mond eett Origenef doctor, ha ky meg 
akar I Halgathathny wr Ifíentwl harmak keelnek hozyaa ez pok
lofnak peldaya zerent, Elezer ygaz. hyth: azért mongya az 
ewangeliom, ymaggya vala ewtet. Wgy mond róla zent Iaeab 

35 apoftol: hyth zerent keryen ha myt keer ember, femyt ne 
ketelkóggyeek, es adatyk ewneky, Mafod alazatoffaagh: merth 
wgy mond, es le effeek elette az feldre. Belez kenywéenek 
harmyncz ewtód rezeken vgy mond, az alazatofnak ew yma-



EVANG. ( 2 .  MENYEGZ. VAS.) 191

czaga az kódóketh atal hattya es meg nem teer, mygh nem 
reea tekent wr Iften. Harmad ayoytatoíT kenyerghees, mertli 
wgy mond. Wram ha akarz, megh tyztoythatz enghemet: Merth 
felette kellemetes wr Iftennek es embernek ydweffeeghes myko- 
ron ember myndden [uiynd] zykffeegheben wr Iftennek akarattyas 
alaa vety az ew akarattyaat, mondwan. Yala mynt wr Iftennek- 
kellemetes, es mynth ew felffeeghe akarya wgy legyen

Mafod tanwfaagh, hogy xpuf Iefus az hegyrwl le zalla az 
zeghen nepekhez, lelek zerent ertetyk raytta Ew Iftenffeeghee- 
nek hozyank való nagy kywanfaga, es alazatoffaga: kynek10 
myatta zalla le menyből ez vylaghnak ydweíTeegheerth: zyleth- 
ween, zenwedween es hallottaybol fel tamadwan, kynek myatta 
ew zent attyat megh engheztelee my erettwnk

Harmad tanwffaagh az gyermeknek meg gyógyoytaffa, 
Mert ky vagyon ez vylagon ky ew yffywfagaat tyztan mégis 
tarthaffa. Akkoron byzonyawal az pokolbely erdegh es nagyob- 
ban kefeerth embert myglen yfyw gyenghe es haylando mynd 
yora mynd gonozra. Akoron tory megh az yffywfaghnak zeep- 
ífegheet ez vylaglmak hangoffagawal: Akoron zeplefeyty niegb 
ew gengheífeegeenek vyragaat kylemb kylemb ez vylagy fay- 20 

talanfagokkal, Akoron hayttya el ew ydweffeegheenek vtarol, 
myglen haylando myndden gonoz zokafra mert yol twggya 
hogy ha az yffywfaghnak eroffeegheet meg foghatangya az 
gonozwl aggott veenfeeghet hamarab el vezty, Errol monga zent 
agofton doctor, Bodoghtalan ember az, ky ew yfifywfaganak 25 

vyragaat erdegknek ággyá es veenfeegheenek feprwyeet Iften
nek. De fenky azért ketiifeeghben ne effeek : mert mynden [| К о-127 
ron es myndden ydőben keez a’ myndenhato wr Iften ew hozyaa 
terew zegheen byncfekkel yrgalmaifagoth teenny : zenth yfayas 
ppthanak mondafa zerent: Nem en akaratom az bynefnek ew3o 
lialala, azth mongya wr Iften De hogy megh teryen , es eellyen, 
Azerth ha az bynef ember nem zenyk }roth tenny, beytclny ymath- 
kozny alamyfnaalkodny: Miffeet es predicacioth haílany, Az wr 
Iften ees hamarab zent malazttyaat nyoytfa es megh vylagofoyttya 
az ollyan bynefnek zyweet lelkeeth 35
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N e g y e d  w a f a r n a p o n .
EZ Ewangeliomot eredeth zerent yrtta megh zenth Mathee 

kenweenek nyolczad reezeeben, zenth Mark neegyed reezeeben 
zenth Lucacz Nyolczad reezeeben, Es ez ewangeliomnak kezdety 

sleen wrwnk Iefufnak harmyncz eztendóf korában, kyf azzon 
haanak hwzon kylenczed napyaan, Ezen zent Ewangeliomnak 
elette mykeent ezen zent Mathe yrya, yarwla eegy yraftwdo 
íydo ydwezeytenknek eleyben es monda. Mefter kówethlek 
teeghed vala howa menendez. Monda ewneky az rókáknak 

lolykok vagyon es az eghy madaraknak feezkók, Embernek ke- 
deegh ew ffya nynczen hol ew feyeeth le haythaffa Az mafyk 
monda. Vram el meegyek elezer, hogy en atyamat el temeflem. 
Monda ewneky Iefus, kóweff enghemet es had el az hallotta
kat el temethny ew hallottokath Ennek wtanna kówethkózyk 

is ez may zenth ewangeliom.

E w a n g e í t o m
AZ ydőben bel menwen Iefus egy hayoczkaban kóweteek 

ewtet ew tanoythvany | Es yme nagy yndwlaas tamada az 
tengheren wgy hogy az hayoczka el merwlne az habok myat 

2o Ew • kedeeglen alwzyk vala. Es hozyaa yarwlanak es fel kólteek 
ewtet ew tanoythwany mondwan Vram zabadoycz megh myn- 
keth, el vezvvnk Es monda ewnekik Iefus, Myre vattok feelelme- 
fek kévés hytwyek: Ottan fel kelween paranczola az zéleknek 
es az tengernek es leen nagy czeendeffeegh az neepek kedeeg 

25czodalaak azth mondwan: Mynemw ez? mert ezenképpen mynd 
az zelek, mynd az tengher enghednek ewneky:

Ez may zenth ewangeliombol fok yo lelky tanwfagokat 
vehetwnk ha meg tekenttyek ertelmeeth, Az tengheren lelek 
zerent ertetyk ez vylagh: kyre lee zalla menyorzaghnak bodogh- 

sofagabol Az hayoczkaan kerezttyen anya zenth egyhaaz : kyben 
bel hagaa ew zenth hytynek myatta, es mynd addyglan benne 
ewez, es nywgozyk mygh ez wylaagh el veeghezyk; kyrol ennen 
maga azt mongya, ne akaryatok feelnye merth yme en veletek 
vagyok mynd vylagh vegeezeteyglen Mafodzer ez hayoczka 

35 yegyzy az zenth kerezt ffaath kyn az my~ ydwelfeeghwnket 
megh kerefee es naponkeed való eelew kenyerwnketh kywel
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lelekzerenth ееЫтк mynekwnk oztogataa. ez kayoczkaban el 
alweek mykoron az ew zenth lelkeet ew zent attyanak ayalwan 
ky boczataa erettwnk es akkoron adateek meg zeegheen bynef 
adamffyanak myndden byzodalma, remeenfeghe es ydweffeeghe,
Az tenghernek kedeegh meg haborodafaan ertetyk ez vylagons 
való anyazent egyháznak haborwfaga, az hyttwl zakadot ereth-' 
nekektwl kyk koronkeed haborgattyaat anya || Zenth egyhazath, 128 
de nem haggya el wr Ieíus xpuf az ew dragalatof zent 
veerewel halalaawal megh zentőltk es ygaz hyttel megh yegy- 
zetb zerelmes yegyofeeth, merth anyazenth eegyhaznak ffyay10 
leány, nyomorwfaghnak ydeyn, mynd addeegh kyaythnak ew 
zenth yrgalmaCfagara: mygh nem fegedelmeth boczaat es megh 
otalmazya az ew zeretew hyweyth myndden ellen feeghtwl, kyrol 
wg mond ennen maga ees, az zent ewangeliomba, zent Mathe 
yrta meg kenyweenek hwzon hatod reezeeben. Vygazyatok es15 
ymathkozyatok: hog kefeertethben ne ehetek. Zent Agofton doc
tor es wgy mond: gyakortaa az ygazakra azerth yew az habo- 
rwfaagh, hogy menyorzagra keayczanak: kyaythwan megh halgat- 
tafanak, megh halgathwan, nagyobban dyczeyczeek es tyztollyeek 
az kegyelmes wr Iftenth, mykeenth ez may zent ewangeliomban es 20  

leen, Mykoron [wg] azneepek lattaak vona a' nag czodaat: mon
danak Mynemw nag hatalmw ez? merth mynd az zelek, mynd az 
tengher enghednek ewneky

E w t h ó d v a f a r  napon .

Ez ewangeliomot eredet zerent yrta megh bodoghfagos 25  

zent Mathe ewangelifta kenyweenyek tyzen harmad rezeben Es 
ez zenth ewangeliomnak kezdety leen ydwezeytenknek lefutnak 
harmyncz három eztendof korában, zenth gyerg hawanak elfew 
napyaan, De ez ewangeliomnak elette mykeppen ezen zent 
Mathe es zenth Mark yrya kenyweenyek nyegyed reezeeben, Агзо 
gonoz hytetlen fydook haraghra reemeyteetteek vona ew zent 
feelfeegheet mondwan, nylwan erdegh vagyon ez emberben, 
Ottan kele ffel az herról ew tanoythwanywal es meene az ten
gher melle es kóweteek ewtet fok fereghek: zool vala azerth

N5TELVEMLÉKTÍ.K. IV . 13
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ewnekyk fok példa bezeed keppen az -mennyeknek orzagarol: 
kyk kózót ez may zenth ewangeliomot es mondaa.

E w a n g e l i o m  |
AZ ydőben mondaa Iefus ew tanoythwanynak ez példa 

5 bezeedet Hafonlatos leen mennyeknek orzaga zantho emberhez 
ky yo magot bymte ew feldeeben. Mykoron kedeegh alwnanak 
emberek, yewe el az ellenfeegh es bymte konkolth az gaboná
nak kőzyben, es el meene Mykoron azért fybe newekedet vona, 
es gymelczet teremtet vona: akkoron megli yeleneenek a/  kon- 

io kölyök ees. Előwe yarwlwan azerth a’ czalados embernek ew 
zolgay mondanak ewneky. Wram. Nem de yo magot hymteel 
ее az the feldedben, honnan vagyon azért a’ konkol’ ew benne. 
Es monda ew nekyk ellenffeeghes ember tette aztli Az zolgaak 
kedeegh mondanak ewneky Ha akarod, el meegywnk es ky 

ísyrttyok ewtet. Es monda, ne, netalantaan ky yrtogathwau a’ 
konkolth: ky zaggaffatok ew velők eegyetembe az yo gabonat.h 
ees, haggyatok mynd a’ kettőth newekedny mynd arataffyk es 
arataffnak ydeyn megh mondom az aratoknak gyeyczeetek egybe 
elezer a’ konkolt es kőffeetek ewteth nyalyabokban megh eeghe- 

2oteefre, az gabonaat kedeegh győheetek az en aztagomba, auag 
czyrembe,

Ez may zenth ewangeliomba fok yo tanwfagok tamadnak 
my ydweífeegbwnkre Elezer azért wg mond, hafonlatos men
nyeknek orzaga emberhez, ky :c. Ez emberen lelekzerent fenky 

129eegyeb nem ertetyk |j Hanem my wrwnk Iefus xpus, kyről zent 
Jeremiás pptha wgy mond: My oka, hogy ollyan leez mynt az 
zanto ember ez feldeu, Towabba mykoron ennen maga es megh 
magyarázta volna ez példa bezeedet ew tanoythwanynak monda 
Az magh vetew ember mondatyk embernek ew.ffya: Az zanto 

30 féld yegzy ez vylagot, De doctoroknak mondafok zerent Vrwnk 
Iefufnak az az embernek ífyanak barom rendbely zanto mezey 
vannak, felfew, alfo, es kőzepfew, felfew az mennyey dyczőfe- 
ghes zenth orzaglmak eekes paradychoma : hol oth yo magot 
hymte, mykoron az zepletelen zeep angyaly termeezeteth terem- 

,35tee, De luciper hymte felwl reá athkozot keweelfeeghnek kon- 
kolvaat, ky myat meg tőreteek az zent angyaly feregheknek 
zamok Az alfo mezőn magyaraztatyk ez gyarló wylagh: kyben
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wr Iften hymte embery magoth: enghedelmeffeeghnek regulaya 
zerenth, De luciper felwl hymte reea enghedethlenrfeeghnek 
maghwaat: yrygffeghnek regulaya zerent kyuek myatta ky 
yzetee paradyczombol, ez gyarlofagra, es megh athkoztataa 
myndden halandofaghnak atokyawal, es wr Iftermek el vez-s 
teeffeewel Az harmadyk mezóóu magyaraztatyk embernek ew ' 
zywe lelke, kyben vannak embernek ew okofíaga es erzee- 
kenfeghy kykben kezdettwl foghwa mykoron wr Iften em
bert teremtee, yo magokat bymtet vala az az Ifteny yfme- 
retet, Ifteny ertelmet Ifteny latafth: Ifteny zerelmet, es mynden-10 
ben yo akaratot. De luciper hamar megb czalaa ewtet, es felewl 
hymte reea vakfaghnak es twdathlaofagbnak konkolyát bynre 
haylandofaghnak fonkolyat, wg hog mynden Iften atta yokat 
ember el feledne es hattra bánná, az vezedelmes hew dyczó- 
feeghnek kywanfagaerth, Hogy azért az eedes kegyelmes w r15 
Iftennek zenth mwkaya zerzeelle mondafa el mvlneek heyyaba 
es el ne vezne, lucipernek gonoz kyzleletynek myatta, Az oka- 
erth ew zent yrgalmaffaganak myatta kezereyteteek az ew zent 
ffyat ez vylagra boczatany embernek ydweffeegheert, es bogy 
pokol bely erdeghuek mynden batalmaat es mefterflfeegheet20 
megh tórnee, hogy towabbaa emberen femy hatalma ne leenne 
Ez azért az ellenfeegh kyról zool az ewang J Az aratokon ke-- 
deegb ertethnek, az zenth angyalok, kyknek paranczol wr Iefus 
az nagy yteelethnek napyaan, hogy az konkolth kywe zeggyeek 
az tyzta gabona kózzól az az hogy a’ [hyweket] gonozokath es a’ 25 

bynefeketh el valazzaak az yok kezzól es egy nyalabba kóthween, 
pokolnak meg halhatatlan tyzeere veffeek, hogy mynd erekkee 
eeghyen: kvrol zenth mathe wgy mond kenywéenek hwzon 
ewtód reezeeben, akkoron el valazttya ewket egy maftwl, my- 
keut a’ paztor el valazttya a yohokat a ghódólektwl, mondwan зо 
az gonozoknak, meennyetek el en atyamnak athkoztay az 
erek tyzre ky kezdettwl foghwa meg vagyon zereztethween 
erdeghnek es ew angyalynak Az yo tyzta gabonát kedeeg 
gyóyty az ew aztagaban, az az vyzy be mennyeknek orzaga- 
nak erek eremeeben. 35

13*
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K y l e n c z b e n  h a g y ó  v a f a r n a p o n  :
EZ ewangeliomot eredethzerent yrtta megh bodoghfagos 

zent Mathe ewangelifta kenyweenek hwzad rezeben. ez ewan- 
geliomnak kedeegh leen kezdety az ydóben, mykoron ydwe- 

5zeytenk Iefus vona harmyncz keth eztendóf, es mykoron predi- 
callany kezdeth vona az neepeknek Iftennek orzagarol, es my 
ydóben wagy napon eíheek zent kozma damyan napya, Akkoron 
moudaa ez ewangeliom bely nagy példa bezeedeth.

E w a n g e l i o m
10 AZ ydóben monda Iefus ew tanoythwanynak ez példa bezee- 

130 det Hafonlatos mennyeknek || Orzaga czalados emberhez, ky kywe 
meene elezer reegghel hollal mywefeket vynny ew zelóyeeben Es 
zeghódefth teween a’ mywefekkel egy пару pénzben, kyldee el ew- 
két ew zelóyeeben. Es ky menwen harmad hóra koron, lata eegye- 

i5 beket alwan a* pyaezon hewolkodvan, es monda ewnekyk. Mennye
tek el ty es az en zelembe: es my ygaz leend megh adom tynektek 
Azok es oda meeneenek. Annak vtanna megh ky meene hatod 
es kylenczed hóra koron: efmegh azonkeppen teen Tyzen 
eeggyed hpra koron kedeeg ky meene, es talala eegyebeketh 

гоаЬуаП) es monda ewnekyk. Myt allotok ett napoth eftyk 
hewolkodwan. Mondanak ewneky, mert fenky nem fogadót el 
mynket. Monda ewnekyk, mennyetek el ty es az en zelembe 
Mykoron kedeeg efthwe lett vona monda az zelónek 'wra ew 
faffaranak Hyd élewe a’ mywefeket es add megh nekyk ew 

25mwkayokat el kezdweu az wtolífokrol mynd az elűokyglen. 
Mykoron azért elówe yettenek Vona kyk tyzen eegy hóra koron 
meentenek vala, wgyan annee penzth veenek Elówe yeween az 
elfök ees: aloyttaak hogy tebbet veendők vonanak, De ewk es 
anne penzth veenek Es él weeveu zwggodnak vala az czalados 

so ember ellen, mondwau, Ez wtolffook czak egy borában mywelte- 
nek, es eegyenlewe tetted ewket myhozyank kyk vyfeltek nap
nak terheet es hewfeegheeth | Ew kedeegh felehveen monda ew 
kózzólók eggyknek, Barathom nem teezek teeneked bozzwffa- 
goth Nem de egy пару peenzben zeghettel ее megh en velem ? 

• 35 Vedd ffel amy tyeed, es meny el. Akarom kedeegh ez wtolíTo- 
nak es> azth adny, mynth teeneked, Awagy nem yllyk ее énne
kem azth teennem amyth akarok. Awagy a’te zemed alnok,



merth en yo vagyok ? Ezen keeppen leeznek az wtolffook elíok 
es az elffők wtolffook. Mert fokán vannak hywatalofok: kewefek 
kedeeglen valaztatofok

Ez zenth ewangeliómból fokképpen való lelky tanwffago- 
kath vehetwnk my ydweffeghwnkre: Elezer azerth wg mond az 5 
zent ewangeliom Hafonlatos mennyeknek przaga. Eeth a’ men- - 
nyéknek orzagan ertetyk ez vylagon vytezkődew kerezttyen 
anya zent egyház: ky az ew hyweyben vytezkodyk pokolbely 
erdeghnek ew czalardfaghynak ellene. Towabaa az czalados 
emberen, ennen maga az aldot zent haromfaagh, awa£ atya wr 10 

Iften, ky embery állatot az ew zent zyneere bafonlatoffagara 
teremte: Es mondatyk czalados embernek : kyről zent gherger doc
tor vg mond: ky mondatyk ygazban czalados embernek mynt az my 
aldoth teremtetik: ky myndeneket kyketh teremtőt, byrya, tarttya? 
es eeltety, mynd lelekzerent mynd teftzerent Towabaa az zeleems 
ertetyk Anya zent egyház, kyről zent gherger wg mond. Az 
my teremteenknek ew zelőye mondatyk kezenffeeghes kereztyen 
zent egyház: az ygaz Abeltwl foghwa mynd az wtolffo emberyg 
ky ez vylaghnak ew weegheen zyletyk, meene ygazat zylth es 
zyl az ydőttwl foghwan annee vezzőt wer, kynek ew gymelcze: 20  

teremtetyk wrwnk Iefufnak zent zerelmeeből es malazttyabol 
kyről zent Ianos kenyweenek ewtőd reezeeben wg mond, ha- 
ky en bennem nem maradand az az: zent hythnek, remeenfegh- 
nek, К Es zeretethnek yozaga myat, kywe vettetyk mykeent 131 
az el metewtt zelew vezzew, es meg azz, es ffel zeedyk ewtet, 25  

es az tyzre vetyk es megh eegh: es femyre lezen kellew, To- 
wabbaa az mywefeken ertethnek ketth reend bely emberek, 
Merth ha az zelőn erttyek anya zent egyhazat, haat az mywefeken 
erthettyek az zent predicatorokat es doctorokat, hogy az zent yraf- 
nak ertelmeewel anya zent egyhazat megh vylagofohak es az ze- 30  

gheen neepet az ydweffeghnek wtara tanohaak. Mafodzer ha az ze
lőn erttyek myndden embernek ew lelkeeth haat az mywefeken 
erthetwnk mynden embert: Ezenképpen mynd wr Xftennek berőfy 
vagywnk: ky atta mynekwnk az lelkőth hogy mynden gonozttwl 
meg őryzyek : es my halalwnknak ydeyn ew пеку zepletelen megh 35  

aggyok, ha kedeg teeb yozagokra tanoyttangyok: es lelky yok- 
kal meg kazdagoytangyok: kethffeghnel kyl zaaz annee yowal 
meg fyzety meennyeknek orzagaban.

EVANG, ( kILENCZBEN HAGYÓ VAS.) 197
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Towabbaa az egy napon erthettyek mynd my tellyes 
ydőnknek folyafaath kyben elewnk ez vylagon: halalwnkyg 
Towabaa az horakon ez vylaag teremteefeetwl foghwa kylemb 
kylemb ydőket erthetwnk kyről zenth Gherger doctor vgy mond 

sReeghel hollal leen adamttwl foghwa Noeygh. Harmad hóra 
Noetwl foghwa Abrahamyg hatod hóra, Abrahamtwl fogwa 
Moyfef ppthayg: kylenczed hóra, Moyfeftwl foghwa Criftuf- 
nak zyleteefeygien Es tyzen eeggyed hóra Criftuf zyletee- 
ffeetwl foghwa ez vylaagh veegheeyglen, Ezen zent gher- 

10 ger doctornak mondafa zerent Ezen horakon meeltan erthettyek 
mynden embernek ew eelety folyafaath zyleteefeetwl foghwa 
halalyg: Azerth az elfew horan ertetyk my gyermekfeeghwnknek 
artatlanfaga, Az harmad horaan ynafkor, mykoron emberben mynd 
veer mynd erey newekódyk, hatod horaan yfifywfaagh kylen- 

i5 czed horan veenfeegh: mykoron ember meg kezd zallany, Es 
tyzen eegyed horan meg teperódeefnek es el zaradafnak ydey 
Mert mykeppen az nap el nywgodwan mydden meleghffeegh 
hewfeegh el fogy el vylagon, | Azonkeppen mykoron ember 
wtolfo veenfeegheere ywth; myndden termeezethnek erey el fogy 

2oemberben: kyt nylwan latwnk Myt akar azerth az nagy reette 
netes fenténcia hol oth wgy mond. Sokak vannak hywatalofok, 
es kewefek valaztatofak, МееГ ygheeknek ertelmeerol ezenkép
pen zolhatwnk. Elezer merth az aldot wr Iften ew zent yo 
voltának kegyelmeCfeegheebol mynden embert akarna ydwezey- 

25 tényé ha emberek az ew zent akarattyanak enghedneenek: De 
myerth nem iftentwl hanem embertől vagyon ez ellenzeef, wg 
mond róla wrwnk Iefus zent Mathe yrta kenyweenek heeted 
reezeeben. Meely kefken az kappw es zoroff az wth, ky az erek 
eelettre vyzen, es kewefen yarnak ew raytta. Ez nag reettenetes 

3oes feelelmes fentenciat myndden embernek ereden zyweben 
lelkeeben kel tartany naponkeed horankeed. Es az karhozattra 
menendő wtat Ifteny fedelemmel es zeretettel hattra kel vethny : 
hogy az my ydweffeeghwnketh meg ne foglalhaífa, es ygaz 
wtwnkat meg ne banthaífa, kyre engheggven wr Iefus ma- 

05laztot amen.
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Ez Ewangeliomoth eredet zerent yrta megh bodogfagos 
zent Lucacz kenyweenek Nyolczad reezeeben zenth Mathe keny- 
weenek tyzen harmad reezeeben, Es ez zenth ewangeliomnak 
kezdety leen ydwezeytenk lefutnak harmyncz keth eztendófs 
korában, zenth gyergy hawanak elfew napyan. Mykoron wr - 
Iefuf nyomotot vona galylea bely tengher mellee ew zenth tanoyth- 
wanywal, es mykoron predicallana az koz neepnek eegyeb ydwef- 
feeghes példa bezedy kózot monda ez zent ewangeliombely 
példa Bezeedet ees. 10

EVANG. (HÉTBEN HAGYÓ VAS.)

E w a n g e 1 i о m. ||
AZ ydőben mykoron fok fereghek gywlneenek, es kewrwl 132 

való varafokbol fyethneenek Iefufhoz, monda hafonlatoffaagh 
zerent. Ky meene hymteny ky el vety az ew maghyaat, Es 
mykoron hymte: Nemei' efeek az wth felon, es megh nyomot- 15 

tateek, es az eghy madarak meg eweek ewtet. Es nemeef effeek 
az kew zyklan, es ky fakadwan, megh aza, mert nem leen ned- 
wefíeeghe. Es nemei' effeek az tewyfkeíf kózot es vele eege- 
tembe az tewyfkek fifel newekedween megh foytaak ewtet Es 
nemei’ effeek yo feldben, es ky kelween zaaz anne gymelczót2o 
teremte, Iefus ezeket mondván kyayttya vala, kynek fyley 
vannak halgathny hallya Kerdózyk vala kedeegh ewtet ew 
tanoythwany, my volna ez példa bezeed: kyknek monda ew, 
Tynektek adatot megh yfmerny Iftennek orzaganak lelky mel- 
toffagaat awagy ertelmeet, eegyebeknek kedeegh czak példa 2 5  

bezeedekben hogy lathwan ne laffaak: es halwan ne erczeek,
Ez azért az példa bezeed. Az magh Iftennek ygeeye. ky azért 
az wth felen efyk azok ollyanok, kyk wr Iftennek | ygheeyeet 
halgattyaak, Annak wtanna el yew pokolbely erdegh, es ky 
vezy az ygheet ew zyvókból hogy hyween ne ydwezewllyenek, зо 
Es ky az kew zyklan effyk : Azok ollyanok kyk mykoron hal- 
langyaak eremmel fogaggyaak be az ygheet, de ez eellyenek- 
nek es gyekerek nynczen, mert czak ydeyglen hyznek es 
keeffeertethnek ydeyn el tawoznak. Ky kedeegh az tewyfkeíf 
kózot, azok ollyanok kyk ymaran halgattaak, es ez vylaghy35 

zorgalmatoffagoknak es kazdaglfagoknak es gyenyerwflfegheknek 
myatta el menwen megh foyttyaat es nem teremthnek gymel-
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czót Ky kedeegh yo földben efyk, azok ollyanok, kyk yo zywel 
es eedefdeden halgathwan az Iftennek ygheyeet ezekben tart- 
tyaak, es gymelczot teremthnek mynden bekeffeeghben :

Ez zent ewangeliom, ennen magaban yollebeth nagy nehez 
5 ertelmet yelentene. De maga az edes ydwezeytew Iefus: ky 

myndenekneel yob mefter: nylwan ky yelentee ertelmeet es 
megh magyarazaa az zent tanoythwanyoknak kerdeffokre. De 
mynd azon atal Bodoghűagos zenth ghergef doctornak monda 
zerent neegy reend bely tanwfagokat vehetwnk ky ez may zent 

io ewangeliombol yelefkeppen. Elezer, ky legyen az magh vetew 
ember. Mafodzer my legyen az magh. Harmadzer myt yegyez- 
nek az helyek hol oth az magok efnek : Negyedzer mynemw 
féld a z : hol oth az magh fok gymolczot teremth.

Mynddennek elette azerth az mag vetew emberen ertetyk 
is wrwnk Iefus xpus : ky akkoron meene ky vethny, mykoron 

ew zenth orzagabol le zalwan ez vylaghnak mezeyre tefth 
zerent zyleteek az zepletelen zyz marianak mehetwl De kerd- 
hethnee vala ky My oka hogy ennenmaga az edes wr Iefus 

133 xpus meene ky magh vethny, || Doctoroknak mondafok zerenth 
20 kethkeppen való okokat talalwnk re a : Elezer az feldnek zyk- 

ifeeghes voltaeerth, kyn ertetyk mynd ez zeeles wylagh. Merth 
ha ew zenth feelffeeghe el nem yewth volna, foha ez vylagh yo es 
haznalatof gymelczot nem teremtót volna ydweü'eegre, es foha 
az Ifteny atokbol ewtet ky nem vehette volna: kyben efeth vala 

25 az elfew bynnek ydeyn, Erről mongya zent yfayas pptha 
kónyweenek elfew reezee’ben ha az meennyey feregheknek wra 
Iftene mynekwnk magot nem hagyot volna, az az az ew zent 
ffyaat ez vylaghnak meg nem ygyeerte volna Mynt Sodorna es 
gomora: ollyanok votwnk volna, kyk egy zeni pyllantafban el 

sovezynek. Mafod oka lelky mywelteteefnek haznalatoffaga: hogy 
zeegheen bynef neepeknek ew zywek haznalatos gymelczot 
teremteneenek, kyról vgy mond zent Agofton doctor, hogy egy 
wr Iftenhez terth ember awagy zeretetben eelew yob wr Iftennek 
ele tte : honnem mynd ez vylagh bynefekkel tellyes leeween 

35 Mafod tanwfagh: Hogy az magon erthettyek Iftennek 
zent ygheeyeet: kyt hoza es hymte ez vylagra: ennen maga 
wrwnk Iefuf xpus : az mennyey paradyczomnak kerteeből, kynek 
annee haznalattya leen es vagyon, hogy az eelók ew vele megh

ÉRDY CODEX (1 3 2 — 133)



nem halnak, az hallottak fel tamadnak, Az ygazak megh dycző- 
wltethnek, az bynefek megh ygazwltathnak, es korok beteghek 
myndenek megh gyogywltathnak, Mynemw nagy tyzteffeeghel 
kedeegh es meltoffaggal kel ewtet halgathny es tartany zent 
agofton megh tanoyth reea mondwan, hogy nem kyffeb tyztef
feeghel es felelemmel awagy zeretettel kel wr Iftennek zengh 
ygheeyeet halgathny: mynt az ew zenth tefteet veereet 
gyonaf wtan veenny: mert az ew zent tefte es, wr Iftennek 
ygheeyeevel aldatyk es zentőltetyk, Es nem kyíTeb bynnek 
lattatyk: mykoron wr Iftennek zent ygheeye reftten tw- 
nyan hallgattatyk mynt ha az ew zent tefteet az faár
ban vethneek. Merth eggyk ollyan zykfeegh embernek ydwef- 
feegheere mynt az mafodyk, eggyk ollyan zykfeegh embernek 
by ne boczanattyara mynth a’ mafodyk, eggyk ollyan zykfeegh 
az meenyey dyczófeegre mynt a’ mafvk. | Harmad tanwffaagh. 
Mynemw helyeken effendyk, myt yegyez: wgy mond az zent 
ewangeliom, Nemell' efeek az wt felen: es megh nyomottateek. 
Ez eellyen magon ertethnek mynd azok kyk ez wylagon gye- 
nyerwfeghben eelnek es pokolbely erdeghnek kyzleletyre hamar 
haylandook. Ezekről mongya zent lob kenweenek tyzen kylen- 
czed reezeeben, latrok yeweenek en hazamra, es wtat teenek 
en rayttam atal, mert az ollyanok bátor hallyaak az zent 
ygheet De myert nythwa tarttyaak az ew zywőketh, hamar ky 
veezy onnan az zent Irafnak ertelmeet az pokolbely erdegh, 
hogy gymelczet ne teremczen Nemellyek efnek az magban 
kówef fehlen, es myert gyökerek nem leheth hamar ky aznak: 
kyn ertethnek az keweelyek, kyk mykoron hallyaak az zent 
ygheet, megh nem tarthattyaak merth femy fondamentoma nyn- 
czen az ydweffeghnek ew bennek: ky hymtőztetyk az zent alazatof- 
faghnak harmattyawal, kyről wrwnk Iefns wgy mond Math. Vala ky 
ennenmagaat meg alazya ffel magaztatyk, az az menyeknek orza- 
gaban, Nemellyek efnek: az tewyf kőzet: es megh foytathnak 
Ezen ertethnek az fefweenyek, es kazdagok, kyknek ew zywők az 
zorgalmatoffagban forogh, kyknek ew lelkek wntalan ott vagyon 
hol keenczek, Erről monga zent Agofton doctor. 0  kerezttyen 
ember, ha kenczót kywanz: mynt ewtet leelted ottan nywgodal- 
madat el veztőtted merth mykoron wygazz akkoron ees ew 
róla gondolkodói, ha alwzz orwokrol almadozz Nappal zorgalmaf 
vág róla eeyel feelelmes: eennen yfmered hog koronkeed
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zeeghen wag. Azért nem lehet hogy eggyzerff mynd wr Iftennek 
zent ygheeye es ez eellyen zorgalmatoffaag embernek zyweeben 
lakhaffeek.

Neegyed tanwíTaagh: Mynemw fold az kyben yo gymelcz 
sleezen. Mondatyk kerezettyen embernek ayoytatof alazatos 

kegyes: es erwóndetes zywe lelke, ky eremefth akarya hallany 
134 es meg tanwlny Iftennek akarattyaat l| Es ew ydweffeegheenek 

wtaat, kyről zent Iacab apoftol wgy mond, myndden alazatof- 
faggal fogaggyatod be ty zywetokben az eelew Iftennek yghee- 

íoyeet, Embernek kedeg ew zywe lelke mondatyk yo feldnek, 
mykoron wr Iftennek ygheeyeenek magvaat megh nem vezty 
awag megh nem rotazttya, hanem megh eelezty es megh 
bewőyty hogy fok gymeíczőt teremczen : myndden alazatoffagh- 
ban es bekeffeegh tartafban, es yo remeenfeghben.

is F a  [r] f f a n g.h v a fa  r n a p n a k  E w  a n  g e l i o m a

Ez zenth ewangeliomot eredeth zerent yrta megh Bodog- 
ffagos zen t. Lucacz kenyweeuek tyzen Nyolczad reezeeben, Es 
zenth Mathe kenywenek hwzad reezeeben, Es zent Mark tyzed 
reezeeben, Es leen kezdety az ydőben mykoron wrwnk Iefus 

2oxpüs emberffeeghe zerent volna harmyncz három eztendós, Es 
mondaa ez zent ewangeliomot vyragh keddón ew zent halala- 
nak elette, Ez zenth ewangeliomnak elette kedeegh teen 
emlekózetót ew zent tanoythwanynak ez wylaghyaknak el 
hagyaffarol mondwan. Senky nynczen oly ky ew hazaát el 

25 hagyangya,- awagy zyleyth awagy attyaffyayt, awag feleffeegheet 
awagy fifyayth, wr Iftennek zent orzagaerth, ky fokkal tebbet 
nem veegyen eerette, mynd ezen vylagon, mynd a’ mafykon, 
Ezek megh mondwan, kowethkozyk ez may zenth ewangeliom,

E w a n ^ e H o m

3o Az ydóben vevee ffel ihs ew tyzenketh tanoytwanyt tyt- 
kon: es monda ewnekyk | yme ffel megyewnk Ierwfalemben es 
bel tellyeffewltethnek myndenek kyk yrwan vannak az proffe- 
taak atal embernek ffyarol. Mert el arwltatyk pogan neepeknek.
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es megh czwffoltatyk, es megh oftoroztatyk, es raegh pekdefte- 
tyk. Es mynek wtanna meg oftorozangyaak megh olyk ewtet 
es harmad napon feltárnád: ewk kedeegh femyt ezegben nem 
erteenek, mert ez [yghe] bezeed el vala enyeztethween ew tewlők es 
nem ertyk vala kyk mondathnak vala Leen azonkezben hogy5 
kózelghethneenek Ierykohoz. Es yme egy vak yl vala az wth 
felen koldwlwaan. Es mykoron hallanaa az fereghet azon el 
meenny: [Es megh] kerdy vala my dologh volna az. es mondanak 
ewneky: mert az nazarethbely Iefus menne azon el Es kyayt- 
tya vala mondwan Dauidnak ffya Iefus -yrgalmaz’ en velem. E s10 
kyk elöl mennek vala rongallyaak vala ewtet hogy vezteglene.
Ew kedeeglen anneeval ynkab kyayttya vala. Dauidnak ffya 
yrgalmaz’ en velem. Megh alwan azért Iefus paranczolaa ewtet 
hozya hozny: Es mykoron eleybe ywtot volna: megh kerdee 
ewtet mondwan: Myth akarz teweled tennem, Es az vak monda,« 
Vram hogy laffak. Es Iefus monda ewneky. laaff, az te hytód 
teeghed ydwezeytóth: Es leghottan latha, es kówety vala ew- 
teth dyczeerween wr Iftent, Es mynd az fok neep, hogy azt 
lataa: dy||czeereteth monda wr Iftennek. 135

Ez may zenth ewangeliombol kett rendbely tanwffagot ve- 20 

hetwnk, Elezer hol oth wg monda ydwezeytenk, yme ffel me- 
gywnk Ierwfalemben es embernek ew ffya el arwltatyk, Mafod- 
zer az waknak meg vygaztaffaban, Elezer azért akaraa az eedes 
ydwezeytew Iefus ew zent kennyaat halalaat ky yelenteny, 
mynek elette el kezdethneek hogy mynden hyw kerezttyen neep- 25 

nek példát adna, Merth vala ky az mennyey zent paradyczomnak 
dyczóffeegheeben akar be menny: elezer keweffe wr Iefuf 
xpufnak zent kennyaat halalaat, kyról zent pal apoftol wgy yr 
galatt'ayaknak yrth leweleenek ewthed reezeeben, kyk Criftuf 
reezeere vannak ennen teftóketh megh fezeytőtteek, mynddenso 
gyenyerwfeeghyvel es byneywel, az az femyben nem enghed- 
ween az gonoffaghnak: Zenth peter apoftol megh wgy mond Az 
aldot wr Iefuf xpus keenth zenwede my erettewnk peldaat 
adwan mynekwnk hogy kóweffók az ew laba nomaath, Zenth 
Bér. do. megh wgy mond, kerezttyen embernek naponkeed való 35  

leczkeyeenek kel leenny, wrwnk Iefufnak xpufnak zent keen- 
nya halala. Annak okaerth kedeeg vety zemwnk eleeben xpüs 
Iefus az ew zent keennyaat hogy ha mykoron tórteenyk my-



2 0 4 ÉRDY CODEX ( 1 3 5 — 1 3 6 )

nekwnk vala mynemw kefertetót awag nyomorwfagot zenwed- 
nwnk, az ew nag zent keennyara tekeenthween kynnyebben 
zenwedheűok: mykeppen zent Bér. doct. mongya: Zenth gher
gel meg wgy mond : Nynczen oly nehez dologh ez vylagon kyt 

ökynnyen el nem zenwedhet ember: czak az ew aldot teremte- 
yeenek zent febeyth zeme előtt hordozya, Zent paal apóitól 
meg wg mond: gondollyatok azt ky eellyen nag zernywfifee- 
ghót zenwedót az bynefek myat, ho£ ty es ne faraggyatok ty 
elmeetekben. Ez ywííbn eztekben, az edes Ifteny vygaztalo 

lobezeed mondwan ffyam, Ne akaryad heeyabban el mwlathnod 
wr Iftennek ynteeffeeth megh ITe faragy a la tta : mykoron ew 
myatta meg feddetol: mert kyt zereth wr Iften megh feddy es 
meg oftorozya. |

Mafod tanwfíagh adatyk az zent ewangelioinbol, mynemew 
is dologh magyaraztatyk az vakon Doctorok mondafok zerent Ez 

vakon ertetyk tellyes embery nemzet, Ierikon ez gyarló wylaagh, 
merth mykoron az edes ydwezeytew Iefus ez vylagra le zalla lath- 
wan embery nemot megh vakwlvan yrgalmaffagra yndwltateek 
raytta, es az ew zent kegyelmes Ifteny malazttyaath megh be- 

20 weythwen megh vylagofoytaa ewteth, hogy meg yfmernee ennen 
magaat, es az ew zent teremteyeet, es el hannaa az balwaan 
ymadafth, az eegy eelew Iftennek yfmeretyeerth. Azonkeppen 
lelek zerent vala ky megh akar gyógywltathny wr Iftenttwl, 
halgaffa gyorffan wr Iftennek zent ygheeyeet es az zent yrafth 

25 ky embernek lelky zemeyt meg nyttya az Ifteny ygaffaghnak 
yfmeretyre : Mafodzor yweczen kyaczon erefifen wr Iftenre my- 
keent zent fufanna ew nyomorwfagaban Harmadzor ygaz es 
erefif hytee legyen, kvnel kyl lehetethlen kellemeteffee lénny 
wr Iftennel: Azért mondaa Idwezeytenk Iefus ees az vaknak, 

3olaaff, az te liytód teghód ydwezóytóth, es halaat ada wr lften- 
nek raytta, hogy wr Iften annee yot tett volna ew vele, dyczer- 
wen ew felfegheet mynd halalygh:

finis eft de ewangelys vfque ad ad quadragefimam 
Hic fequ de Cap Ieywny quadrag de quibus alio loco

35 Ez ewangeliomot eredet zerent yrtta megh bodoghífagos 
zenth Mathee kenweenek hatod reezeeben, Es zenth Lucacz xi.
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Ez ewangeliomnak elette azon kapitulomnak emlekózyk arról, 
mykeppen wr Iefus megh tanoyttaa ewket a’ pater nofternek yma- 
czagara, annak wtanna mondaa ewnekyk ez zent ewangelio- 
mot К

AZ ydóben monda Iefus ew tanoythwanynak. Mykoronl36 
beyteltek ne akaryatok ollyan zomorwk leenny myntb az keep- 
wtalook, kyk megh terlyk ew orczayokat bogy tettelfenek em
bereknek beyteleknek Byzon mondom tynektek, mertb el vet- 
teek ew erdemeeth. Te kedeeglen mykoron beytelz, enczed megh 
te feyedet olayal, es the orczadat moífad megh hogy ne lataf-10 
faal embereknek beytelenek De az the mennyey atyadnak ky 
reytekben vagyon : Es az the mennyey atyaad ky laat teghed 
reytekben megh fyzety teeneked Ne akaryatok keenczet gyey- 
teny ty magatoknak ez felden hol rofda es moly megh erneez- 
tyk. es hol az orwok ky affaak es el wrozyaak De gyeyczetekis 
kenczeth tymagatoknak menyorzagban hol fém rofda, fém moly 
megh nem emeeztyk. es hol az orwok ky nem affaak el fém 
wrozyaak. Mert vala hol vagon az the keenczed, ott vagyon az 
the zywed ees.

Wr Iftennek zent Newe dyczeeretyre es my lelky ydwef- 20 

feghes tanwűaghwnkra Neegy reend bely tanwfaghwnk leezen ez 
may zent ewangeliombol,

Elfew, ky zerzee ez zentffeeghes beyteth Mafod myoka- 
ert zerezteteek ezen keppen bog negywen napyglan nem kellene 
hwfth eennye. Harmad my okaerth | Kel el kezdeny zerdan, es nem 20 

eegyeb napon Neegyed myokaert kel ez may napon hamwt 
zentelny es proceffioth yarny: Ezeknek nem kyfded oka vagyon 
zent Irafban: Elezer azért laflfok meg ky zerzette ez beyteth 
Erre doctorok azt. mongyaak hogy anyazent egyházban zent 
peter apoftol zerzette: kynek mynden zenthüeeghben gondot kel 30 

vala anyazent egyházról. Hogy kedeegh hofweeth ynnepeenek 
elette kellenee beytelny : okát vetyk Merth ha a’ my edes ydwe- 
zeytenk ez zamof zent Napokban nagy fwllyaf penitenciat: kyt 
nagy keferw keennal halallal tellyefeyte be nagy peenteken: az 
my Idweífeghwnkeert kellene mynekwhk es azon napokon pe- 35 

nitenciat tartanunk, es ew vele es raytta bankodnwnk: es az 
ew zent kennyan halalan halaat adnwnk Mafod oka mert my- 
ert termezethnek yndwlattya zerent azon ydóben embernek vere
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ffel yndwl, es haylandob mynden bynre: Azon ydóben ydweffee- 
ghefb vona embernek ennen tefteet, veereet, megh ebnybtenye 
bogy mywel kynnyebben magaat byntwl megh ohathnaawr Iften- 
nek zerelmeerth

5 Mafod tanwffaagb My oka hogy negywen napyg hwfth nem 
kel eennye Oka ez. Merth mykeppen ooh terweenben wr Iften- 
nek ew temploma Negywen hath eztendeegh eppwlteteek ffel. 
Azonkeppen lelek zereut: Criftuf Iefufnak ew zerelmef templo- 
maat, my lelkwnket teftewnket kel ffel eppeytenwnk lelky yo- 

10 zagokban: mynden byneynkrol tellyes es ygaz penitenciat 
tarthwan. Ez zenth beytbnek kedeegh dyczeretes es ydweffeeghes 
votaat három okokbol yfmerhetwnk megh. Elezer zemeelnek 
meeltoffagabol. Mert kezdettwl fogbwan paranczolwan volth wr 
Iftentwl Mykoron elezer megh hagyaa Adamnak es Ewauak 

is hogy zenwedeteffeeghet tartananak es ne eenneenek az meg 
137 tyltot faanak || Gymelczeeben, merth vala meel' napon eenneenek; 

ottan halainak halalaawal Inlnanak megh: Annak wtanDa ooh 
terweenben es zent Moyfes es yllyees ppthaak es Negywen 
ее nappaa beyteleenek, kyth megh Confirmalwan az edes wr Iefns 

io xpüs: efmegh negywen ее es nappaa beytele az pwztaban, 
eehen zoraehon mynt az zent ewangeliom mongya Az zent 
apoftol ees hofweeth naptwl foglwa negywen napygh beytelee- 
nek es az wtan eérdemleek veenny az zent lelket pynkeft nap- 
yan, Towabbaa ez zamof zent napoknak peldazattyara a,zth es 

25 ezwnkbe . vehettyek, hogy mynd ooh terweenbe, mynd wy ter- 
wenbe wy Iftenttvvl megh vagyon paranczolwan, hogy vala my- 
nemw yozaggal wr Iften embert zereth, eelteeben myndenbol 
ky a»gya tyzedeet wr Iftennek kyth be ees yrttanak az ter- 
ween kenyben Azerth mynden kerezttyennek átok alat be kel 

so tellyefeyteny: Illyk azért az zent ydokuek es tyzedeeth wr 
Iftennek be zolgaltatnwnk: nagyob Ifteny zolgalattal es peniten- 
cia tartaffal: hogy hamaraban nyerheffek ew zent Iftenffeeghee- 
nek yrgalmaffagaat es malazttyaat:

Harmad tanwffaagb. My oka hogy zerdan kezggyek el a’ 
35 beyteleefth. Ennek nylwabban való okaat nem talallyon, Merth 

az my eedes wrwnk Iefns es azon napon meenth ky az pwz- 
taban beytelny Negywen ее s nappaa mynden eetelnél es 
ytaluaal ky l: De Anyazent egyhaaz az ollyan beyteth: kerezt-
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tyen neepttwl megh tyltotli: Az okaerth hogy fenky az Ifteny 
meltofíaghoz es teheczeekhez ennen magaat ne hafonlya, De ha 
ky teennee es, nem vona ydweffeeghes

Negyed tanwíTaagh: My oka hogy hamwt zentelnek, es ala- 
zatoffaghnak okaerth mynddennek feyeere vetyk, mondwan Em- s 
lekózyeel meg ember róla merth hamw vagy efmegh hamw 
leez Annak wtanna zenth proceffiot es yarnak az zenth egyháznak 
kórwle: Mynd ez eellyen zerzeefek nem eegyebet hanem az 
lelky vyfkodafth yegyzyk : | Tefthnek, erdeghnek es ez vylaghnak 
ellene, Annak wtanna keryek az mennyey dyczoffeeghes zen- 10 

teknek feghedelmeketh, hogy ellene alhaffwnk mynden bynek- 
nek es gonoffagoknak, mondwan. Sancte Deus miferere nobis 
Sancta maria, ora pro nobis. Omnes fancti et fancte Dei orate 
pro nobis: peccatores te rogamus audi nos ict.

Wgy mond azért az zenth ewangeliom, mykoron beyteltek,15 
ne leegyetek zomorwak, mynt az kepwtalok: mert byzouyawal 
az ollyanok ymaran ezen vylagon az ew mwkayoknak el vet- 
teek erdemeet: az hewdyczoflfeeghet: kyn azth erthettyek hogy 
nem kellemetes wr Iftennek az keep mwtatoknak ew zenwedee- 
fek, ez vylaghy dyczeerethnek okaerth, Hogy kedeegh kelleme-20 
tes legyen wr Iftennek elette embernek ew beyty: Neegy 
dolgok keelnek hozyaa. Elezer hogy annak elette tyztan meg 
gyonnya mynden byneyth, es w£ kezge el az zent beyteth, 
oka ez, mert ha bynben teezy az yooth nem kellemetes 
wr lftennek fém ennen magaoak, Mafod hogy yo es zenth ygye- 2 5  

kőzettel teegye : es ne ez embereknek latattyara Harmad hogy 
teekelleteífeghel teegye az beyteth, kyról vg moud zent Tha- 
mas doctor, hogy hwz eztendonek felette mynden ember tartó- 
zyk tellyeffeeghel czak beteghffeegh meg ne tylcza, awagy veen- 
feegh awag nehez dologh awag eegyeb okoffagos ok kyk nem au 
tartoznak reea.

Negyed, hogy ha értéké vagyon reá ymaczagot es alamyf- 
naalkodafth teegyen, merth zent Bernald doctornak mondafa 
zerent az keth zarnyon emelkődyk ffel embernek ew beyty wr 
lftennek eleybe: mert az kegyethlennek, ozorafnak, parazna-35 

nak, torkofnak, rezthnek es twnyauak ew beyty nem kellemetes 
wr lftennek elette, De ha ky yoth yo ygyekózettel tezen, az 
ollyanuak adnak erdemet menyorzagban,||
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138 Az ydoben. Mykoron be ment wona Iefus kaffarnaomba 
liozyaa yarwla azeert Centurio keerween ewtet es mondwan 
Wram az en gyermekem en hazamban kezweenben fekzyk, es 
gonozwl gyettretyk Es monda ewneky Iefus En oda meegyek 

5 es megk gyogyoyttom ewtet. Es felelween Centurio monda Wram 
nem vagyok méltó hogy be yey en haylokom alaa, De czak 
paranczoly ygheeddel es megh gyogywl az en gyermekem. Merth 
en es ember vagyok hatalmaffaagh alatt vettethween vytezeketh 
tarthwan en alattam. Es mondom eeggyknek meny el, es el 

10 megyen: Az mafodyknak yewy ede es el yew. Es az en zolgam- 
nak teed azt. es megh teezy : halwan azt azért Iefus czodalko- 
zeek raytta. es ewtet kowetoknek monda Byzon mondom tynek- 
tek Nem talaltam ennee hytet Izraelben. Mondom kedeegh ty- 
nektek, hogy fokán yewnek nap keletiről es nyugatiról, es le 

15 telepednek Abrahannak. es yfaakkal, es Iacobbal mennyeknek 
orzagaban. Az orzaghnak kedeeglen ffyay ky vettethnek az kyl- 
ffew fetethffeeghekre. Ott lezen fyralom es fogaknak czykorga- 
taffa. Es I monda Iefus Centurionak. Meny el es mykeppen 
hytted legyen teeneked, es meg gyogywla a’ germek azon ho- 

20 raban
Az ydoben monda Iefus ew tanoythwanynak. hallottatok 

mert mondwan vagyon a’ reeghyeknek zereffed the barátodat es 
gyloffeegben tarczad the ellenífeeghedet. En kedeeglen azt mon
dom tynektek zereffeetek ty elleníleeghteket, es yol tegyetek 

25 azokkal kyk gyloltenek tyteket, es ymaggyatok tyteketh habor- 
gatokeert es nyomorgatokeerth, hogy leegyetek ty atyatoknak 
ffyay ky mennyeghben vagyon, ky az ew napyaat fel tamazt- 
tya mynd yokra mynd gonozokra. es effeth aad mynd ygazakra 
mynd hamyffakra. Ha azért zeretytek azokath kyk tyteket 

30 zerethnek, mynemewtewk lezen Nem de az nylwan való bynefek 
ees teezyk azth ? Es ha ydwezlendytek ty atyatok ffyayth czak 
myt teeztek towabbaa? Nem de az hytethlenek es tezyk azt? 
Leegyetek azért ty teekeelletefek mykeent az ty mennyey atya
tok es teekeelletes. Wegyeetek eztekben hogy az ty ygaffagh- 

55 tokath ne tegyeetek emberek eloth hogy lattaffatok ew tewlók. 
Mert ha wg leend nem lezen eerdemetek az ty atyatoknaal, ky 
mennyeghben vagyon Mykoron azért alamyfnat |j (Az eredetiben 
ezután egy üres lap.)
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E l e z e r  e g y h á z n a k  zent h f e g e  п а р у  arol .

AZ ydőben Be menween Iefus yaar vala Ierycoban Es 
yme egy Zakeuf new ember: ky vala az nylwan való bynefek- 5 
nek feyedelmek: kazdagb vala ew es eenczelkődyk vala 
Iefufth lathathni ky vona: es nem leketh vala az fok neeptwl 
mertb ew allapattyaban kyfded vala: Es elowe fyetbween haga 
ffel egy Bacolcza ffara, hogy onnan latbathnaa ewtet: mert 
mellőle keel vala el menny. Es mykoron az bérré ywtot vona: 10 

fiel tekeenthween Iefus, lataa ewteth es monda ewneky: Zakhee 
hamar zaal le, mert ez may napon az the hazadnaal kel énne
kem lakoznom: Es fyethwen le zalla es hazahoz fogadaa ewtet 
nagy eremmel Es mykoron mynd azth lathnaak zwggod|nak vala 
raytta mondwan: merth az bynes emberhez terth vona: Elowe i5. 
alwan azért Zakeos monda Iefufnak. Wram ym mynden yoza- 
gomnak hafonffeleeth zeghenyeknek adom : es ha kyt megh karo- 
foytottam neegyHEeppen adom megh. Monda Iefus ottan ewneky • 
Mert ez may napon ydweCfeegh adatot ez hazuak: myert ew 
ees Abrahamnak ffya leegyen : Mert wgyan es kerefghethny yevvt 20 

embernek ffya: es ydwezeyteny az ollyant ky el vezeth vala.
Ez may zenth ewangeliomot yrtta megh Bodoghfagos zenth 

Lucacz ewangelifta kenyweenek tyzen kylenczed reezeben, 
kyben wr Iftennek feghedfeeghewel három nemes tanwfagwnk 
leezen lelkwnknek ydweífeegheere. ElUew lezen Anyazenth 25 

egyháznak zentőlendew melfofagarol: kynek nylwabban való 
yfmeretyre megh kel twdnwnk hányképpen magyaraztatyk az 
zenth egyház: kyre reea felelween doctoroknak mondafok zerent 
Ewthkeppen való egyhazat talalwnk zenth egyházban: [kyth] kynek

KVELVEMLÉKTÁR. IV. 14
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okaat es fundamentomaat talallyon bólcz eggyk kenyweenek 
nyolczad reezeeben prouerbiornm v i i i . hol otth wgy vagyon megh 
yrwan Az Ifteny bolczeffeeg hazat zerzee ennen maganak es 
heet ozlopokat vaga ky ew alaya, Doctoroknak magyarazattyok 

5 zerent. Ez nemes haaz awagy egyház ewt reezre oztatyk awagy 
veetetyk, Elffew mondatyk: mynd az meennyey kezenfeeghes 
eeghek: mafod wralkodoo meennyey dyczófeeghnek haza. Har
mad vytezkódó anyazent egyhaaznak haza. Neegyed: kerezt- 

141jiyen embery leieknek hayloka, Ewtód: az edes || Zepletelen 
10zyz Anya marianak tyztha meehenek bodoghflagos hayloka, Az 

ellTew hazban, az az mennyek orzagaban lakozyk az wr Iften- 
nek zenth bólczelleghe Allattyazerent, hatalmaffaga zerent es 
yelennen való zemeelye zerent: kynek heeth ozloppy mondathnak 
heet kylemb kylemb eghek: kyk evv helyeken ereden meg ma

is radnak, es lattatyk nemykeppen ha ew raytok allana az meny- 
orzaagh Errol emlekozyk zenth Barwk pptha kenyweenek tyzed 

. r.eezeben, mondwan Oh Izrael meely yghen nagy az wr Iftennek 
haza, Es yghen zeeles az ew erekfeegheenek helye. Ezenról 
ertetyk ydwezeytenknek ees mondafa az zenth ewangeliomba. 

го Ha ky eeth vala myt el hagyand az Iftennek orzagaerth zaaz 
anneeth adnak erette. Ezenról mongya zenth pal apoftol ees: 
Atyamffyay nynczen eeth megh maradandó varafwnk, De yewen- 
dót kerefwnk kyben ha ky egyzer be menend foha tebbee ky 
nem yew, az az mennyeknek zent orzagabol Mert zeut Agofton 

25 doctor atyánknak mondafa zerent wgan ees az vegre teremtette 
wr Iften az embert: hogy az erek bodoghfagra mennyen es 
erekkee oth lakozyeek

Mafod egyhaza vagyon az wr Iftennek ky mondatyk győ
zedelmes'es wralkodo anyazent egyház, ky mondatik mynd 

3o az mennyey bodoghfagos zenieknek dyczófeeghes eeggyefíeeghe: 
kyben lakozyk zent zynee zemeelye zerenth. Merth az mennyey 
zeniek koronkeed zynról zynre es yelennen lattyaak az myn- 
den ható wr Iftenth, mynd az dyczófeeghes zent haromfaghnak 
zemeelyeben: Ennek heeth ozloppy mondathnak heeth rendbely 

35 mennyey zentekuek dyczófeeghes kary, az az angyalok, patri- 
arkaak, ppthaak, apoftolok, martyrok, confeíforok es zyzek: 
kykból es kyknek myatta az wr Iftennek meennyey zent haza 
es orzaga megh ekeflwltetet es zereztetet, mykeent eg nemef
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kew ozlopokkal. Errol monga zent dauid az zolíaar kenynek 
nyolczwan harmad reezeben Bodogok mynd azok kyk lakoz
nak az the hazadban wr Iften, erekkwl erekke dyczernek 
teghedet. | Harmad egyhaza vagyon az wr Iftennek ez wylagon 
való vytezkődó anyazenth egyhaaz : az ygaz Abeltwl foghwan mynd 5 
addeegh rnygh ez vylagh ez veeghezyk kyben lakozyk az wr 
Iften zenthfeeghkeppen, kynek heet ozloppy mondathnak az 
heet egyhazy zenthfeeghók kyk anneewal dragalatofbak es 
tekeelletefbek az ooh terweenben való zenthfeegheknel es áldo
zatoknál, myneewel lelkyekbek, es erekkwl valók, Errol m o n d a a w  
Aggeuf pptha kenywenek mafod reezeben Nagyob leezen ez 
wtolfío haznak ew dyczófeeghe honnem az elffewnek, az az, 
anyazent egyháznak ky wtolban yfmertte megh az^wr Iftenth, 
honnem az fydok finagogayanak. Negyed egyhaza vagon az 
wr iftennek: ky mondatyk embery okos leieknek hayloka : kyben is 
lakozik az wr Iften lelekzerent, az az lelky ereffeeghzerenth, 
kynek heeth ozloppy mondathnak heeth lelky nemes yozagok, 
twdnya yllyk : zent hyth, remeenfeegh, zent zeretet: Ereffeegh, 
ygaffaag, meerteekletefíeegh, es tyztaffaagh: meel' nemes yoza
gok zenth Alberth pyfpek mondafa zerenth eennen alool ez 20 

feldyeknek dohabol ffel emelnek emberth lelkóftwl tefteftwl wr 
Iftenhez mennyeknek orzaganak bodoghfagaban. Ewtőd egyhaza 
vagyon az wr Iftennek az eedes zepletelen zyz marianak meehe 
ky kezdettwl foghwa wgyan arra zentelteteek es valaztateek, 
hogy az wr Iften tellyeffeegghel tefthy termezet zerent ewbenne 25 

lakozneek, ew benne fogantathneek, ew belólee ees zylethneek 
ez wylagra, ez vylaghnak ydweűeeghere es megh valthffagara, 
kynek heeth ozloppy mondathnak heet zenth ppthaak myath 
ky yelentetet czodalatos yegzeefek, twdnya yllyk Noé Barkaya, 
az zewethffeeghnek zekreene az langozo Bokor, Aaronnak vezzeye зо 
Gedeonnak gyappywya : Salamonnak keraly zeky, es az be rekez- 
tet kappw, kykról nylwabban vagyon az prófétáknak kenywekben 
megh yrwan: kyken magyaraztatyk zyz marianak meltofaga. jj

Mafod tanwfagh adatyk Ez may zenth ewangeliom mellee 142 
My okaerth zentelyk megh az zenth egyhazat. Doctorok e n n e k  35 

három yeles okaat vetyk, Elezer Iften felöl. Mafodzor az zenth 
hely felől Harmadzor mynnen felőlwnk Iftenfelol ez yeles 
oka : mert meegh ooh tőrweuben megh vagyon hagywan es

14*
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paranczolwan moyfes atal, hogy a’hol ew heelth valazth magá
nak, oth rakyanak ewneky egyhazat es zent oltarth es azon 
aldozyanak ew zent Iftenfeegheenek oth teegyenek ymaczagot 
es dyczeeretet. Annak ymaran meltofagaert, hogy nagyob melto- 

5 Taggal dyczeerheíTeek az zenth Iftent, mykeent ewnuen maga 
mondaa pptha atal, zentek legyetek mert en zent vagyok, 
Erről mondaa zent Dauid pptha ees Heethzer mondeek en 
dyczeeretet teeneked wr Iften napyaban az te ygaffagos ytee- 
letednek felette, Annak okáért zerzette Anyazenth egyház az 

wveternyet merth ydwezeytenk Iefus xpus eeífely koron zyletet 
ez vylagra az my ydweíTeeghwnkerth: Es ßffely koron fogatta- 
teek megh az my meg valthfagwnknak okáért. Es hogy haynal 
eleyn tamada ffel hallottaybol az my dyczőfeeghwnknek okaerth, 
mynd ezekről kel akkoron mynd tellyes kerezttyen anyazenth 

is egyháznak nagy halakat es dyczereteketh aduy az wr Iftennek. 
Mafod dyczeeret lezen anyazent egyházban az prima hora, mert 
wrwnk Iefufth xpuft akkoron vyveek pylatolnak foghwa. Es 
hogy akkoron yeleneek megh fifel tamadwan hallottaybol az három 
mariaknak. Harmad hóra koron efmegh dyczeeret mondatyk. Merth 

го akkoron kyaytaak halarra wrwnkat az fydo feregkek pylatof 
zeky élőt mondwan, fezeycz meg fezeycz megh ewtet: Azon 
horaban ees kőtőzteteék az kew ozlophoz es megh oftorozta- 
teek : Annak wtanna az horaban boczataa el az zenth lelket 
ees pynkefth napyan az zent Apoftolokra. Neegyedzer lezen 

25 dyczeeret hatod horan: mert akkoron emelteteek fifel az magaíT 
kerezthífara, es nagy . fetethfeegh fogaa be mynd ez vylagot 
Annak wjtanna Aldozo napyaan akkoron teen wtolfo ebedet ees 
az tanoytkwanyokkal, Ewtőd dyczeeret lezen kylenczed lmran, 
mert akkoron boczataa ky az my edes wrwnk Iefus az ew 

3o zent lelkeet az magaf kerezthfanak zent oltárán. Es az vytez 
zent oldalaat atal őklelee ' ew hegyes czwczayawal Es annak 
wtanna akkoron meene fel menyorzaghnak bodoghfagabau 
ees, Hatodzor lezen dyczeeret veczernye koron mert akkoron 
moífaa meg xpus az ew tanoythwanynak labokat az veegh 

35vaczoran, es zent tefteet zent veereet meg zentelwen, ewnekyk 
adaa: Annak wtanna akkoron yeleneek az két tanoythwanok- 
nak ees menweu Emauf varaiban kyk az kynyer zeghefen 
megh yfmereek, Hetedzer lezen dyczeereth Completa koron,



mert akkoron teeteteek az koporffobau ydwezeytenknek zent 
tefte. Es annak wtanna ew fei tamadafanak wtanna, akkoron 
ayto be teween yeleneek az zent apoftoloknak ewket meg 
vygaztalwan: es bekefeegliet hyrdethveen Elezer azért mynd 
ez eellyen ifteny dyczeeretheknek okaert meltaii zenteltetyk 5 

megh anyazent egyháznak helye,
Mafod oka myert meg zenteltetyk azon zent kelnek oka, 

hogy oth nagyob zeretettel lakozyeek az wr Iften Azzonywnk 
zyz Maria. Es az zenthek zent angyalok, wgy mond róla zent 
Danid pptha. Illyk wr Iften hogy az the hazad megh zentel- 10 

teífeek, mynd erekkwl erekkee, Hytwnkkel azt hyzyek hogy 
oth lakozyk az wr Iefus xpus allattya zerent Anya zenth egy
háznak heet zenthfeeghyben, yeleffen az tyztolendo oltary zenth- 
feeghben, kyk kórwl koronkeed yelen vannak az zentek zenth 
angyalok, Errol mongya zent Ianos latafarol való kénynek 10 

hwzon eegyed reezeben, yme hol az Iftennek zent hayloca, 
hol oth eegyetembe lakozyk embereknek ífyaywal, Ezenrol mon- 
daa ennen maga ees ydwezeytenk Iefus: zent Mathe vtolfo reeze
ben yrtta megh: yme en ty veletek vagyok mynd ez vylaghnak 
veegheeyglen az oltary zenthfeghnek aldozattyaban mynd ez 20 

okaert azért zenteltetyk meg ana zent eghaz. ||
Harmadzor zenteltetyk megh anyazent egyház Ennen 143 

maganak meltofagaerth. Es pokolbely erdeghnek hatalmának el 
tóreefeerth, hogy oth ne wralkothaffeek embery neműek ellenfeghe, 
Errol wgy Bodoghfagos zenth ghergel doctor, hogy egy ydóben 25 

adanak egy egyhazat az hyw kereztyeneknek kyth annak elette 
poganok es erethnekek byrnak vala: Mykoron azért egy yambor 
kereztyen pyfpek megh zentelnee Az hyw kereztyenek kik oda 
gywltenek vala, erzeenek labok kozőt mynt ha fok dyznok ky 
fwtottanak vona az egyházból: es nagyok kezdeek czodalny зо 
Annak wtanna megh yelentee wr Iften, hogy az fertelmes 
pokolbely zelletek fwtottanak vona ky [ottan] onnan kyk otth 
lakoztanak: kyk nem tyrhethween az zentelefth, onnan el men
tenek : mert az vtan volt Iftennek es az zenieknek lakodalma.

Neegyedzer zenteltetyk az anya zenth egyház, hogy oth 35 

emberek meg zenteltethneenek es az aldot wr Iften az hyw 
kereztyeneknek ayoytatos ymaczagokath keerelmeefeketh es 
kenyergheefeketh hamarabban megh halgathnaa: Oth zokot
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kereztyen ember meg gyonny ymathkozny: wr Iftenth dyczeerny, 
zenthfegheth venny: Errol mongya zent Dauid ppta Az the 
zenth templomodnak közepette vettek wr Iften az the zenth 
yrgalmaífagodat, mert erdemlyek az zent tóredelmeíFeghnek es 

styzta gyonafnak wtanna az erek myndenhato kegyelmes wr 
Iftennek zenth yrgalmaffagaat es my byneynknek tellyeffegghel 
való megh boczanattyaath, yme azerth zerelmes attyamffyay emle- 
kozyetek meg róla myert zerzette a,’ myndenhato wr Iften 
aiía zenth egyhazat, myert kel gywlny az anyazenth egyhaz- 

10 ban, myert kel ymathkozny, myth kel keerny, es myth kel 
tenny, es mykeenth kel az edes yrgalmaf wr Iftennek zolgalny: 
mynemw feelelemmel mynemew ygyekózettel es mynemew 
zenth zeretettel. Es nem ez vylaghy dologra, de czak wr Iften
nek dyczceretyre vagon zentelwen az zent heí. j 

i5 Példa. Vala egy ydőben egy czalados ember: kynek vala 
egy kapolnaya tawol az ew hazatwl az mezőben, howa napon 
keed zokoth vala menny zarandokfaghnak okaerth, es ymaczagot 
teezen vala mynek elette kezy mwkara menne Nemykoron 
efeek refthfeeg es t\vnyafaagh belee Es nem kezde oda menny 

го naponkeed, hanem czak egy napon egy hethben. Mykoron 
azért egy пару napon . zokafa zerent oda menne ymathkozny, 
yme hattra tekeenthween lata egy zeep yffyat, ky wr Iftennek 
zent angyala vala, ky mynden lepefe wtan zeep rofakath zeed 
vala egy zeep kofarban, hogy azt latta vona az yambor ,ember 

25 el ameelkodeek ray.tta, Es monda ew пеку az zenth angyal 
az yffywnak keepeben, ym labad nyomat zamlalom, es annak 
eerdemeet mykent zeep rofakat, wr Iftennek eleyben vyzem: 
Azth halwan megh ewrwle raytta hogy ollyan erdemes vona 
az ew yar'afa: És mynt elezer zokta vala myndennapon megh 

3o oda kezde nagyob ayoytatoífaggal yarny es ymathkozyk kyth 
mynd halalaygh gyakorla Es ew halalanak ydeyn tellyes 
erdemeet veevee az edes wr Iftentwl: kyt mynekewnk ees 
engheggyen atya ffyw es zenthlelek erekkwl erekkee Amen.

A z o n  I n n e p n e k E p i f t o l a t / a .
за Ez may zenth Epiftolaat: zenth Ianos Ewangelifta yrtta 

megh. Latafaarol való kénynek hwzon eeggyed rezeben. Ezen 
zenth Epiftolanak elette wgyan azon kapitulomban wgy vagyon
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megh yrwan, Lateek wy mennyeth es wy feldeth: mert az 
elffew meny es az elffew féld el inwleek, es ymaran az lenglier 
nynczen, Ennek wtanna kezdetyk el ez may zentb Epiftola. ||

LAtaam az wy Ierwfalemnek zenth varafaat Le zalwanl44 
ménből Iftentewl zereztethween: mykeenth ekef yegyefth ews 
wranak. Es halleek nagy zozatot az Iften zekybol mondwan: . 
yme hol az Iftennek hayloka emberekkel, es lakozyk ew velők.
Es ewk ew neepe leznek es ennen maga az Iften ees ew velők 
ew Iftenek lezen: Es el torly Iften ewnekyk mynden fyralmo- 
kath ew zeniekről: Es az halai towabbaa nem lezen fern fyralom, ю 
fern reewaf, fern banath nem lezen towabbaa: kyk mynd ymaran 
annak elette el mwltanak. Es monda az, ky az zekben yl vala: 
yme myndent wyyonnan tezek.

Ez may zenth Epiftolaban való zent ygheek bezeedek 
es ertelmek, Doctoroknak mondafok zerent mynd lelek 15 

zerent ertetknek Az mennyey dyczőfeghes es zenth Ierwfa- 
lem varafanak zenthfeghes voltáról. Mykeppen zenth lyray 
Myklos doctor zool róla mynd ez eellyen wyywlafok wgy 
mond ez vylaghnak veeghezety koron leznek. Akkoron mynden 
romlandó es változandó dolgok es teremteth állatok dycző- 20 

feghes adatokra valtoztathnak, kyről zenth Lukaf Ewangelifta 
ees emlekőzyk róla kenyweenek hwzon eeggyed rezeeben 
hol oth wgy mond wrwnk Iefus Meny es féld el* mwlyk Nem 
hogy az ew allattyaba femye lennee: De czak az ew moggya es 
zyne zerenth, kyketh mynd teezen az' wr Iften az ew hyw 25 

zeretew zolgaynak es zentynek dyczőfeeghekeert es eremekeerth, 
hogy azth lathwan, mynd az mennyey dyczőfeghes zentek 
dyczeeryeek az wr Iftenth mynden dolgában | Merth akkoron 
telnek be mynd az reeghy patriarchaknak es ppthaknak mon- 
dafy. Akkoron telnek be mynd tellyef kereztyenfeghben valo30 
zenth yrafoknak ertelmy. Akkoron kyketh maftan hallwnk olwa- 
fwnk es hyzwnk mynd veeghe lezen: mert azokat kyketh 
maftan hyzwnk es remeenlwnk akkoron mynd nylwan es zynről 
zynre lattyok mykeenth zenth pal apoftol mongya: Erről mondaa 
azt az wr Iften kyt zent Ianos megh halla, yme, az az, mvkoron 35 

ez vylaghnak veghe lezen, myndenek wyyonnan teremtek, awagv 
myndeneketh megh wyyoytok, hogy ne legyenek ollyan el romlan
dók valtozandok, meg halandók es erekkee awagy ydőzerent
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el vezendők Merth mykeppen az aldot teremtheW wr Iften az 
embery nemnek tcrmeezeteet megh wyoyttya es dyczőytty, 
azonkeppen lezen mynden teremteth allathnak az az menynek 
feldnek es az neeg eeltetew adatoknak, napnak holdnak es az 

5  eeghy cyllagoknak: Es mynden teremteth állatok engkednek az 
wr Iftennek, nem wgyan mynth maftan, myndenek halgattyaak, 
nem wgyan mynth maftan, myndenek zolgalnak, nem wgyan mynth 
maftan, myndenek. dyczeeryk az ew dyczofeeghes zenth neweet 
feelyk, zeretyk es boczwlyk, nem wgyan mynth maftan, Maftan 

io mynden teremteth allath vyzzaa fordwlth, vyzzaa yar De akko
ron myndenek meg ygazwlnak es ygyenlőfeghben yarnak, mynth 
eleyn kezdethben teremtette vala ewket az wr Iften. Azért 
mongya az zent Epiftolaban: hogy ferny fyralom, femy reewaf, 
ferny banath, femy halai akoron nem wralkodyk, mykenth 

is maftan. De myndenek kyk wr Iftennek reezere leznek, Nagy 
erembe bekefeeghbe zent zeretethben es dyczőfeghben leznek 
erekkwl erekke, kyt engheggyen my nekwnk ees atya ffyw zent 
lelek Amen

Z e n t  A n d r á s  N a p  y a r  о 1 v a l ó  e p i f t o l a .  ||

145™  Ez may .zenth Epiftolat yrtta megh bodoghffagqs zenth 
/ ^ p a l  apoftol Romayaknak yrth leweleenek tyzed reezeejien Ezen 

X-’H^piftolanak elette azon kapitulomb^ wgy vagyon megh yrwan: 
Ha vallandod the zaddal .az my wrwnk Iefufth xpufth: Es the 
zywedben hyeended merth Iften ffel tamaztotta ewtet hallottay- 

25 bol: ydwezvvdz. Ennek wtanna ottan kowethkozyk ez may zent 
epiftola,

ATyamffyay: zywel kel hynny az ygaffaggra: zawal ke- 
deegh lezen vallaf ydweflfeegre. Mert wg mond az zenth yraf: 
Mynden ky ewbenne hyzen : megh nem zeegyenwl: mert nyn- 

3o ezen femy valaztaf az fydok kozot es az ghereghek kózőt. 
Mert myndennek azon egy Iften w ra: myndenekhez kazdagh 
kyk hywyaak ewtet. Mert mynden vala ky hywangya wrnak 
ew newet ydwezwl az. De mykeppen hyhattyak kyben nem 
hyznek? Awag hyhethnek ewneky, kyt yngyen fém hallottak, 

35 hogy halhattyaak kedeegh predicallafnal kyl? Es mykeppen 
predicallyak hanemha kyt reá valazthnak: kyről yrwan vagyon.
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Mely zepfeeghew labay vannak az bekefeegh hyrdetőnek, az 
yoth hyrdetőnek : De nem mynd nyayan enghednek az predi- 
callafnak Mertli wg mond | zenth Efayas proffeta: Wram ky 
hyzen az my hallafwnknak ? Azért az ygaz byth hallafbol tamad 
Az hallaf kedeegh Criftuf Iefufnak zent ygheye myath. De myl 
mongyak: Nem de nem hallottak ее? ha byzonywal mynden 
feldre ky zarmazot az ew zengheefek: es mynd ez tellyes 
vylaghnak veegheere az ew bezeedek?

Ez may zent Epiftola^jaiy kezdettwl fogliwa mynd veeghyg 
meely nagy zykfeegh az zent hyth embernek ydweffeegheere, 
Es meely zykfeegh az aldot wr Iefufth xpuft vallany hogy 
byzon Iften es Iftennek fifya leegyen, zenth Agofton doctornak 
monda zerent, esjbe vagyon yrwan az decretomb^tf ees, hogy 
mynden kereztyen ember ez okaerth vezy flfel az zenth kerezth- 
nek yegyeeth ew homlokara az deermalafnak ydeyn, hogy az 
zenth kerezttyen hyteth towabbaa ne zegyenlye vallany meegh 
ha halalth kellene zenwednye ees, kyről ertelyk уdwezeytelik
nek mondafa, zent Lucacz yrtta meg kenyweenek tyzen kettőd 
геегееЬеД ha ky enghem valland hytywel emberek eiőth En 
ees vallafth teezek ew róla az en atyamnak elette. Erről mon- 
gya zenth pal apoftol, hogy lehetethlen kellemeteffee lenny wr 
Iftennek hythnel kyl: Abraham patriarcha hyn wr Iftennek, es 
ygaífagra veeteteek ewneky az hyfch. Es azon keppen kezdet
twl fogbwa vala kyk wr Iftenben) hyttenek Soha zemeermeth 
fém vezedelmeth nem vallottanak.

De ebben vagyon az nagy feeleiem, es vezedelem; merth 
ymaran ym mynd ez zeles vylagon hyra vagyon ez zenth hyt 
es mynddennek twdafara vagyon. De meegh ees nem mynd 
nyayan enghednek az zenth hythnek, az az, zenth Iacab apoftol- 
nak mondafa zerent, nem byzonoyttyaak teetemeennyel, kynel 
kyl, az az yozagos dologhnaal kyl megh holt az hyth. De 
annak vagyon ygaz hyty ky yo teetemeennyel byzonoyttya. 
Vala ky || azerth twggya hallya es erty, Es az ew ydweffeeghe- 
tvvl megh twnywlth zanzandeka zerent megh wtalwan, nem akarya 
teenny es kőwethny: Ennen maga entien karhozattyanak oka 
zenth pal apoftolnak mondafa zerenth, merth ew ennen maganak 
byzonfaagh, hogy Anyazenth egyháznak taghyay kőzzől nyn- 
czen: Merth ymaran nylwan hallotta es nem hyzy Ennen maga

30
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35
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wrwnk Iefus xpus byzonfaga zenth Mathe yrtta megh keny- 
weenek tyzed reezespep/ Nem ty vattok kyk zoltok de az ty 
mennyey zenth átjutóknak lelke zool tybennetek : Zenth Lucacz 
megh wgy yrya. Vala ky tyteket halgat enghem halgath: Azeerth 

5 ymaran fenky okot nem vethet, hogy nem hallotta vona es nem 
twdnaa: Ha ky azerth nem ydwezwlhet ennen magara veffen es 
ne az wr Iftenre.

Ez may zenth ewangeliomot ^yrtaak megh elezer zenth 
10 Mathe kenyweenek neegyed reeze^en, Zenth Mark elffew ree- 

z^ben, zenth Lucacz ewtód reezebgií, kynek kezdety leen azon 
ydoben mykoron ydwezeytenk vona harmyncz eegy eztendős 
emberffeghe zerent zenth Borbaf apoftol nappnak elette harmad 
nappal, Ez ewangeliomnak elette mynth zent Mathe yrya. My- 

15 koron negywen ее es nappaa beytelth vona ydwezeytenk Iefus 
xpus Annak kywe veween az pwztabol az koz neep kozzee 
kezdet vala predicalny az mennyeknek orzagarol Mykoron azerth 
yarna az galyleabely tengher mellet EEth kezdetyk el ymaran 
az ewang.

20 AZ у dóben yarwan Iefus Galyleabely tengher mellet Es 
lata ott keth atyaffyakath | Symont ky hywattatyk peternek, 
es Andrafth ew attyaffyath vethween ew haloyokat az tengher- 
ben: merth halazok valanak Es monda ewnekyk: yewetek en 
wfánnam .es teezlek tyteket embereknek halazoya. Azok azért 

25 ottan el hagywan ew haloyokat: keweteek ewtet: Es towab 
yarwlwan onnan lata maf keth atyaffyak^t Iacabot Zebedeofnak 
ffyath es Ianofth ew attyaffyat az hayoban) ew attyokkal zebe- 
deoffal egybe fagywan ew haloyokath, es el hywaa ewketh, 
Azok kedeg azonnal el hagywau, mynd ew haloyokat, mynd 

3oattyokat: keweteek ewteth:
Ez may zenth ewangeliomnak ertelmeebol zerelmes atyam- 

flfyay Doctoroknak magyarazafok zerenth keth nemes lelky 
tanwfagokat vehetwnk my ydwelTeeghewnk mellee, Elezer zenth 
Andraf apoftolnak elffew hywatallyabol. Mafodzor zenth Andraf 

35 apoftolnak wr Iefufth kőwethfeegheból, Elffew tanwfagwnk mon- 
daam lezen arról, mykeppen mynddennek elette hywattateek 
zenth andras apoftol az zenth apoftolfaghnak meltoflfagara:

Az o n  z e n t  I n n e p n e k  E w a n g e l i o m a :
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merth ez zent Andraf vala elezer zenth Ianos Baptiftanak 
tanoythwanya De mykoron wrwnk Iefus megh kereztelkődőt 
vona az yordannak vyzeejjen) zent Ianos atal, Akkoron hallaa 
elezer mykeppen zenth Ianos Ifteny meltoffaggal dyczerte es 
tyztelte vona wrwnk Iefufth. es mynemw byzonfagot tetth vona 0 

ew róla hogy ew vona ez vylagra yewendew vylagoffagha es 
Iftennek zenth ffya, es ez vylaghnak meg valtoya, Es ky mynd 
ez vylaghnak byneeth el vennee, kynek ew, myerth ollyan zenth 
vona: méltó nem vona czak farwya kőteleet ees megh oldany. 
Ezeketh azért zenth Andraf lathwan j| Es halwan el ameelkod-147 
wan raytta nem twd vala myth tenny: De mynd wtanna yaar 
vala hogy halhathnaa az ew edes bezedeeth: Es nem tyrhetee, 
hanem monda ewneky: Mefter hol lakói the Monda ewneky 
Iefus yewel es laffad Es mykoron ̂ Jjg_menth vona wtanna az 
hazbän,) es azon velee leen. Mafod napon efmegh az teb tarffy- 15 

hoz meene halazny
Mafodzor hywa ewt az teb tanoythwannyal, az az, mykoron 

zent peterrel zent Iacabbal, Ianoífal, zebedeof ffyaywal halazna- 
nak az ew nyayaűagos yfmerethfeeghere mykoron az generza- 
reth tengher mellet halaznanak. Es oth el hagywan ew ha- 20 

yoczkayokat es haloyokat wtanna meenenek hogy halgathnaak 
az ew eedes bezeedeeth De efmegh hamar az halazaafra, tereenek. 
ew hazukig.

Harmadzor ymaran hywaa ewtet wgyan az apoftolfíaagh- 
nak tyztólendew meltoffagara. Erről emlekőzyk ez may zent 25  

ewangeliom mondwan, yarwan Iefus az galyleabely tengher mel
let. Es lata ott keth atyaffyakat, peterth, es andrafth az ew 
attyaffyat vethween ew haloyokat az tengherjjen Es wgy mond 
towabbaa azok ottan el hagywan oth mynd haloyokath es mynd 
hayoyokat es kőweteek ewteth es towabbaa nem tereenek hattra. зо 
EEnnen yfmerhettyek hogy zent Andraf elffew apoftol leegyen 
hywatal zerent. De myerth zent peter légyen elífew, az leen 
ydwezeytenknek akarattya es zerzefe, Mondwan ewneky the 
vagy az peter, es ez peteren eppeytem flfel az eu eghazamat, 
ky megh vagyon yrwan zent Mathe kenyweenek tyzen kylen- 35  

czed reezeben.
Mafod tanwfagh adatyk ez may zenth ewangeliombol zenth 

Andrafnak kőwethífeegheből: Merth wgy mond az zent ewange-
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Нош el liagyvvan myndeneket kówetee ewteth. DocLoroknak 
mondafok zerent keth keppen kowetee zent Andraf apoftol Ie- 
fufth. Elezer, tekeelletes ez vylaghnak el hagyaffawal, rnerth 
tebbee nem teree ew hazahoz, es nemzetyhez de myndenkoron 

5 wr Iefas wtan yara, es myndenben teekelleteffeeggel enghedween 
ewneky, es halgathwan az ew eedes zent paranczolattyaath. j 
Es (be) tellyefeytee ew edes meftereenek mondafaat kyt 
megh^vrth zent Mathe ewangelifta kenyweenek tyzen hatod 
reeze^e^ mondwan, ha ky en wtannam akar yewny, megh ta

ro gaggya ennen magaat es vegye ffel ew kerezthfiayaat es kowef- 
fen enghemet. Mafod helyen efmegh wgy monda ez ellen. На 
ky enghem nem koweth, az en tanoythwanyom nem lehet. Bel 
tellyefeyteek ez nemes regulaat es zent paranczolatot az zenth 
apoftolok, kyk kozot elfifew es yeles leen Bodoghífagos zent 

is András apoftol, ky nem czak eeleteewel, de vegre az ew 
zenth halalawal ees megh byzoytta kyt az zent kerezthífan zen- 
wede. Annak okáért felette zerety vala ewtet az eedes ydwe- 
zeytew Iefus, mert myndeuben be tellyefeytee az ew mondafaat 
es akarattyaat, EEth nemes tanwfaagh es példa adatyk mynden 

20 kerezttyennek kyk bodoghffagos zent Andraf apoftollal az erek 
dyczofeeghnek bodoghfagaat akaryaak venny es erdemleny hogy 
koweffeek az eedes Iefuft xpüfth telly es zywel leiekkel, az az 
hogy femy ez vylaghy 'álfatoth lellyab ne zereffen ew felffeghe- 
neel: Merth vala ky ezenképpen nem akarangya kőwethny, Nem 

25 czak az mennyeknek oi’zagabol rekezty azt kywe De meegh az 
erek karhozattra ees vety mykent ellenfeeghet: kykrol wgy 
yrtta megh zent Lucacz kenyweenek tyzen neegyed rezeeben. 
Vala ky ew kerezteeth ffel nem vezy es enghem nem kovétend, 
nem méltó az en hozyam. Az yokrol kedeegh wgy mond zent 

solanos yrta megh. Ha ky enghem kőwet nem yaar az feteth- 
feeghbeú. De annak erek eelethnek vylagofifaga lezen, azt mon- 
gya az~ wr Iften, kybol azt erthettyek, hogy vala ky az wr 
Iftenhez foghya magaat ez vylagon, annak mynden byzodalma 
es batorffaga vagyon ew ydweffeegheerol. Vyzon ellen, vala ky 

35 ez nvawalyaf alnok vylaghoz foghya ennen magaath Annak 
mynden remenfeghe es byzodalma ezen vylagon el veez es 
femyee lezen: halala koron azért fohonnan nem lezen femy fe- 
ghedelme fém byzodalma. Annak okaerth el kel vezny erekkee.
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Mafodzor kówetee bodoghfíagos zent Andraf apoftol az 
ew eedes mefteereeth lelky yozaghnak haznalatoffagawal, mert 
mykeppen az aldot ydwezeytew Iefus yewe ez vylagra fókák
nak ydweffeegheert Azonkeppen zent Andraf ees: Nem czak || 
EnneD maganak leele es erdemlye ydweffeeghet, de nagy fo-148 
kákát gyeyte es vyn az erek dyczefeegre az ew edes predi- . 
callaífanak myatta. Nagy fokakat ragadóza ky pokolnak tor
kából, nagy zamtalant fordoyta megh az erek vezedelemnek 
wtarol kykből ewneky maftan nagy erdeme es dyczófeghe va
gyon mennyeknek orzagajban : Maftan ees zerelmes attyamfíyay 
az ew zent peldaya zerent nagyobban kedeegh wr Iftennek 
zent malazttya zerent, myndden ember ydweffegheet lelliety: 
eegyebeket ees ydweíleegbre vyhet ew yo peldayawal es ta- 
nwfagawal, honnan erdeme lezen mennyeknek zent orzagabau. 
Mondhathna ky, mykeppen kel maftan wr Iefaft kówethny az zent 
apoftoloknak peldayok zerent. Doctoroknak mondafok zerenth 
Myndden kerezttyen embernek három keppen kel wrwnk Iefufth 
kówethny. Elezer hogy az ew zent zerelmeert, koronke^d, mynd
den teheczeeghe zerenth megh otalmazya magaat halalof bynek- 
tewl, mert annak myatta foha Iften es ember egybe nem feer-1  

nek, Es ha my yot ember halálos bynbeíi teend, az ees nem 
kellemetes wr Iftennek elette, kyrol wgy mond zent Gerghel 
doctor Ha wr Iftent akaryok kówethny nem czak mynden ez 
vylaghy yozagwnkat de meegh mynnen magwnkat el kel had- 
nwnk: az az hogy femy gonoz akarathuak zandeknak kywan- 
faghnak kyzlelethnek nem kel enghedny. Es wg el haggyok 
my magwnkat, Mafodzor kel az wr Iftent kówethny ygaz 
penitenciat tarthwan. Ezt akaraa megh az aldot Iefus zent ma- 
the yrtta meg, tarczatok penitenciat, mert el kózelghet Iftennek 
orzaga, kyt _be yrtak doctorok az decretom|ia' ees, hogy annak 
kywle feni embernek byne boczanattya nem adatyk, fém az 
erek ydweffeegh, kynek három reeze vagyon, byzon byneeról 
való tóredelmeífeegh, zent gyonaft, es eelegh teetel, ezek az 
lelky kerezthífa kynek myatta az aldot ydwezeytew Iefufth kó
wethny kel ez vylagon ha az maf vylagon ydwezwlny akar. 35 

Harmadzor kel az wr Iftent kówethny Ifteny es attyaffyw 
zent zeretettel, es az ew zent paranczolatynak megh tartaílawal, 
kyrol wgy monda ennen maga, | zent Ianos yrtta meg, ha ky

30 Л /’t
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r  enghem zeretb, az en paranczolatymat tarttya, Megh wgy monda 
fVC mai helyen az zenth ewangeliomban vala hol yartok azon yf- 

mernek megh hogy en tanoythwanym váltok, ha byzon zeretet 
leend ty kóztetek, mynt kewantok azért zerelmes attyamffyay 

5 enneel nylwabban való kówethfeghet, zereffeetek az wr Iftenth, 
zereffeetek egymaíth, oyatok magatokat byntwl De ha ky veeth- 

^ .. kozyk, ne maraggyon meg az gonoíTagh^m, tarezon peniteu- 
ciat, kezgye megh el az artathlan eelethnek kerezthffayaat az az 
orolTagaat. Es ha ky az artathlanfagh^0i nem akar meg ma- 

io radny, gyoroppoggyeek awagy zent penitencianak yozaga^ap. Ha 
kedeegh fern eggyk fém mafyk nem leend. Ne tarezon femy 
zamot róla hogy xpüfnak tanoythwanya lehefíen, fém az zent 

- apoftolokkal az erek dychófeghnek bodoghfagaban be meheffen: 
kówelleetek azerth az wr Iftenth ez vyíagon, hogy holtotok 

is wtan erdemlyeetek meg lathny az ew eedes zent zyneenek 
dyczófegheet, kyth engheggyen mynekwnk atya ffyw zent lelek 
erekkwl erekkee Amen.

a j

Z yz z e n t  B o r b á l a  á z z o n  I n n e p e n e k E p i f t o l a y a .

Ez may zenth Epiftolaat yrtta megh dyczófeeghes zent 
n го pal apoftol Corintom helyeknek yrth mafod leweleenek tyzed es 

tyzen eeggyed reezeben, ynthween es tanoythwan hogy femykep- 
pen ez yylaghyakban ne dyezekednenk de az wr Iftenben.

HA ky dyczekődyk wr iftenben dyczekőggyeek. Mert nem 
byzonywltatot az meegh meg ky ennenmagat dyczeery: De kyth 

149 wr iften dyCzeer yo vona ha myth enghedneetek az j| en ezte- 
lenfeeghémnek. De el ees zenweggyetek enghemet: mert zereth- 
lek tyteketh Ifteny zeretettel: Mert megh yegyzettelek tyteket 
egy fyrffywnak Criftufnak adnom tyztha zyzeth.

Ez may zenth epiftol^a^ teezen dvezófeghes zent paal 
3o apoftol emlekőzetet az zent zyzeííeeghnek meltofagarol, meely 

kellemetes meel foganatos legyen wr Iftennek elette, Mondwan 
ha meely zyz dyezekedny akar wr Iftenben dyczekegyeek ne 
ennen magaban, fe teetemeenyeben fe ez vylaghban, Merth wgy 
femyt nem haznaal az ew tyztafaagh tartaífawal: Errol wgy 

за mond Aranzayw zent Ianos yob wr Iftennek elette az alazatos
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hazos ezweg awagy meegh az bynef ees, honnem az keweely es 
zywe zerent valo bynef zyz honnan dyczekedhetyk azerth, ha 
wr Iftennek elette nem kellemetes, akar meely tyzta legyen ees 
ew tefteeben, ha lelkeeben zyweeben nem tyzta, De myert ez 
eellyen zyzeffeegh felette nehez, es kewefen tarttyaak. Azért & 
mongya zent pal apoftol yo vona ha eegy keweffee el zenwed-. 
netek az en eztelen mondatomat, az az ynthween az zent zy- 
zeffeeghnek megh tartaffara. Annak okáért wgy mond maf he
lyen. Az zyzeknek paranczolatot nem adok wgy mynt, De tana- 
czot adok wr Iftenben, merth felette yo ha ky tyztan megh ma- ю 
rad myndden zeplenel kyl mykeent en ees vagyok, az mennyey 
nagy tyztőlethnek és érdetánek okáért Ezekről mongya towabbaa 
Ifteny zeretettel zerethlek tyteketh Merth yollehet három keppen 
valo tyztafaagh vagyon kerezttyenfeeghben az az hythnek, tefth- 
nek, es leieknek tyztafíaga. Hythnek zerenth myndden kereztyen 15 
xpnfnak yegyefe, ky megh vagyon yrwan Ofee ppthanak mafod 
kenweenek reezeben [yrwan] yme yegzettelek teghed en magamnak 
hythnek myatta, az zent ewangeliomŰai^ nagy fok helyen vagyon 
megh yrwan hogy az zenth hythneK ereffeegheben myndenek 
lehethfeeghefek: vala myth kerendetek wgy mond en atyamtwl 20 

yo hyttel myndenek adathnak tynektek, veed el azerth az hyth
nek haznalattyaath ] myndennemew yo teetemenye embörnek 
fernye lezen, azerth ez az nemes aran gyerw, kynek myatta Ifte- 
nee vagywnk es kerezttyennyee lettenk, meegh az maf vylagon 
ees az yteelethnek napyan az zenth hythnek myatta valazttyaak 25 

el az yokat az gonozoktwl. Erről zool az zenth apoftol ees ez 
may zent epiftolaban yegzettelek tyteketh egy ffyrffywnak Crif- 
tuf Iefufnak adnom, az az be yelentenem tyteketh kyk hytteíek 
Criftufnak hytyben, az wtolfíb yteelethnek napyan, Merth ez 
vylagon vala ky menee emberth meg fordoyt awagy gonoffag- зо 
rol el tereythet awagy yora tanoyth, awagy yozaghban megh 
ereífeyth, ew alatta es ew zaztoya alatt lezen, be mwtathwan 
es yelenthween az wr Iftennek meene lelkeketh nyerth yona 
ez vylagon Honnan erdemeth es dyczőleeghet var az wr Iften- 
tewl, yme azért zerelmes áttyamffyay, mykeppen myndentek J5 
nagy fok yoth tehettek ez vylagon mynd ty magatoknak mynd 
eegyebeknek, ha awagy maf tanoytotok awagy yo eeletetekkel 
eegyebeknek yo peldath attok:
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Az o n  I n n e p n e k  z e n t  E w a n g e l i o m a :

Ez may zenth ewangeliomot yrtta meg zenth Mathe keny- 
weenek hwzon ewtőd reezebeh. Es leen eredety azon ydoben 
mykoron ydwezeytenk Iefus vona harmyncz három eztendós es 

5 my ydoben efyk zent Benedek napya, es közel ew zenth halá
lához. Akkoron predicalwan az mennyeknek orzagarol, es megh 
fedween az refteketh es twnyakath hogy ky vettethnek az yoknak 
zamok közzöl az kyllTew fetethfeeghekre hol oth lezen fyralom 
es fogaknak czykorgatafa: Ez wtan kezdee el mondany pelda- 

lozerenth ez may zent ewangeliomot, j|
150 AZ ydoben monda iefus ew tanoythwanynak ellyen példa 

bezeedet Hafonlatos mennyeknek orzaga tyz zyzekhez, kyk flfel 
veween ew lampafokat ky meenenek eleygbeu az vew legheeu- 
nek es az meeny azzonnak. De ewten ew közzőlök bolondok 

ísvalauak, ewten bölczek. Az ewth bolondok azerth ffel veween 
ew lampafokat nem vynek olayth yelőkj^ Az bölczet kedeegh 

JLs. c olayth vynek ew edeenyekben ew lampafokkal. Keefedelmeth 
teween azért az vew legheen mynd el zwnnyadanak es el alwa- 
nak. Effelykoron kedeegh keaytaf leen mondwan : yme az wew 
legheen el, yewt kellyetek fel mennyetek ky eleyben. Ottan 
azerth ffel keleenek mynd az zyzek es fiel eppeyteek ew lam- 
pafokath Az bolond zyzek kedeegh mondanak az bölezeknek. 
Aggyatok my nekewnk ees az ty olaytokban, merth az my lam- 
pafwnk meg alwznak.- Feleleenek ewnekyk az bölczek' mond- 

25wau, Netalautan nem lézen eeleegh mynekwnk es tynektek, 
mennyetek ynkab az vafaara es veegyetek ty magatoknak. My- 

oron azért menneenek veenny: yewe el az vew legheen, es kyk 
ezek valanak meeneenek be ew vele az meenyekzeben. Es be 

teeteteek az kapw, yeweenek el nejmykoron az teb zyzek ees 
3o mondwan, Wram, wram nyffad megh mynekewnk. Az kedeegh 

felelween ewnekyk monda. Byzon mondom tynektek hogy nem 
twdlak tyteheth Vygyazyatok azért mert nem twggyatok fém 
az napot fém az horath:

En zerelmes attyamffyay ha femyth nem zolnank fém 
35yrnank ez zent ewangeliomnak ertelmeeröl, meegh ees czak ky 

olwaffnaa eelegh ertelmet vehetnee belőle *ew eeleteenek tap- 
lalaCfara, De meenewel nylwabban erttyek aunewal tebet haz-
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io

nalwnk vele wgy mond azerth ydwezeytenk hafonlatos men
nyeknek orzaga tyz zyzekhez: Az az mynden emberekhez yok" 
hoz es gonozokhoz, mert mykeppen zent Agofton doctor atyank 
magyarazya az tyz zyzeken mynden emberek ertetyk kyk tyz 
erzeekenfeghekben vannak teremtetbween: Awagy hogy tyz 5 

paranczolatokath hagyot ewneky az wr Iften megh tarthany: kyk 
myat meennyeknek orzagara kellyen meenny Meltau azért 
wrwnk Iefus tanoythwan, példát ada az tyz zyzeknek zemee- 
lyekben^jnykeppen kellene, es kyknek ylleneek az mennyeknek 
orzagaban be menny : Es kyknek kywl maradnya

Doctoroknak azerth Belez mondafok zerent barom yeles 
tanwíagwnk lezen ez may zent ewangeliombol my ydweffee- 
gbwnkre. ElíTew az tyztafaglmak meltoíTagarol. Mafod az bolond 
zyzeffeghnek vezedelmes voltáról. Harmad zenth Borbála azzon- 
nak eeleteerol. Mondaam hogy elffew tamvfag adatyk az zent 15 

tyztaffaghnak nagy tyzteletes meltofagarol, kyre ha eegyeb by- 
zoufagot nem találnánk, eelegh vona czak az edes ydwezeytew 
Ieíuíuak ees byzonfaga es dyczeerety, ky nem ellyen awagy 
ollyan ez vylaghy yohoz. De twlaydon az erekkee való meenyey 
dyczófeghnek mondhatathlan vawahoz Hafonlaa az byzon tyz- 20 

tafagli tartaffnak ew nagy tyzteletes meltofagat |j kyth yol ezee-151 
bei^veeth vala zent Ieronimos doctor ees hogy ez vylagon való ' 
tyztaffag tartalT nem embery termeezethzerent való eeleth vona 
hanem meennyey mondwan tefthben tefty nyawalyaffagliual^yL. 
eelny Nem embery hanem angyaly eeleth. Towabbaa nafonla- 25 

tos mennyeknek orzaga az tyztaffaghnak, merth mykeeppen az 
wr Iften nagy zeretettel kewanfaggal es vygaffaggal lako- 
zyk az ew dyczófeghes orzagaban, Azonkeppen az tyzta lelkw 
es teftew emberben, mert zent palnak mondafa zerent az tyzta 
eeletw ember wr Iftennek temploma, bog kedeegh zeretettel ees3o 
lakozyeek ew benne wgy mond bólcz egyk kenywee^eí^ Az en 
gyenyerewfeeghym embereknek ew ffyaywal vannak, megh wgy 
mond az enghem zeretoketh en ees zeretem. Errol mongya zent 
Agofton doctor atyank ees. Oh meely eedeffek es zeep^HatwE 
az tyztaffaagh tartafnak ew gymelczy, mert kywaltkeppen gye-35 

nerkodyk ew velők az mennyey felfeeghes wr iften. Harmad- 
zor hafonlattatyk az tyztafaghoz mennyeknek orzaga az tyz- 
tafaghnak okáért. Mert mykeppen az erek dyczófeghnek orzagá

NYET.VEXTLÉKT.ÍR. IV. 15
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mynden valtozandofaghnal kyl es rwtlifaghnal kyl vagyon. Es 
zenth Ianofnak mondafa zerent femy fertelmeffeegh oda nem 
ferkőzhetyk, Azonkeppen az tyzta eelethnek kel lenny hogy 
mynd kywl belől tefthben leiekben egheez legyen es tyzta. 

5 Erről wgy mond zent Agofton doctor atyank, Mynewel na- 
gyob tyzteffeeghre vytetyk az zepletelen tyztaffaagh Аппел\та1 
nagyob gonddal es zorgalmatoíTaggal kel embernek magaat 
mynden byntwl es ez vylaghy foglalattwl otalmazny, mert 
mygh embernek gengheb es tyztab ew eelety Annewal hama- 

10 rab meg ferzyk ellenzew vezedelemtwl Azért ha ky ew tyzta- 
faagat el vezty mondhatathlan yoth vezt el, ky foha megh leel, 
kyrol wg mond zent Ieronimus doctor Batorlfaggal mondom, hogy 
az bynth wr Iften megh boczathattya De az zyzet ew efetynek 
wtanna fel nem tamazthattya: az az hogy efmegh ollyan zyz 

is lenne mynt annak elette. Neegyedzer hafonlatos mennyeknek 
orzaga az zyzeffeeghez | Meltofaghnak okaerth, Mert mykeppen 
az meennyeknek zenth orzaga zenth paradyczoma eegyeb teftes 
teremteth állatok kőzőt nagyob meltoffagos dyzeffeeghes es 
tyzteffeeghes es mynden ez vylaghy draga es zeep allatokkő- 

2o zót feellyeb vagyon helheztethween Es meltob állatok vannak 
ewbenne mert az wr Iften ennen maga lakozyk ewbenne mynd 
az bodog halhatathlan lelkekkel, es zenth angyalokkal erekkwl 
erekkee, hol oth femy vezedelem femy nyomorwfaag nynczen, 
femy beteghfeegh, femy halai oth nem leelettetyk, mykent ez 

25vylagon, De erek eWrem, erek vygafaagh es eeletli vagyon. 
Azonkeppen vagyon ez vylagon az zepletelen zyzeífeeghnek tyz- 
taffagos meltofaga, merth twlaydon Ifteny es angyaly eelet: Es 
twlaydon czak wr Iftentwl adatyk es zarmazyk embereknek: 
Erről mongya belez eeggyk kenyweenek nyolezad reezeeben 

3o Senky nem lehet tyztalfaagh tartó hanem ha kynek wr 
Iften ággyá Mafodzor mondatyk dragalatofnak mert yghen 
rythkan vagyon emberekneel, mykent ennen maga mongya 
ydwezeytenk zent Mathe yrtta megh kenweenek tyzen ky- 
lenczed reezeeben. Harmadzor mondatyk meltofagofnak ew 

35 draga voltaerth. Wgy mond róla belez eggyik kenyweenek 
hwzon hatod reezeben Mynden arannak ezyfthnek draga- 
latos terhee nem nyomhattya megh az tyztaífagh tartó lelketh: 
AVgy mond towabbaa róla zent Amborwf doctor, Az tyz-
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talTagos zyzeffeeg felwl mwl myndden embery termeeteth, mert 
ew myatta emberek angyalokhoz hafonlattalhnak: De felwl 
mwllya meegh az angyaly termezeteth ees. Zenth paal apóitól 
mondafa zerent Coryntom helyeknek yrth elfifew leweleenek he
ted reezeeben. Kagyob az zyzeknek ew vyteffeeghek az angya- s 
lokeenaal, mert az angyalok tefthneel kyl az zyzek kedeegh 
tefthben vyafkodnak. Lattatyk azerth hogy mynddenneel közelben 
vagyon az Ifteny tyztalfaghnak meltoffagahoz. Azért mongya 
zent Ianos latafarol yrth kenybe hog vala howa az vr Iftennek 
zent barana magaat tereytty: kowetyk ewteth. || Neegyedzer 1 5 2  

mondatyk erekkwl valónak mert mykeppen az mennyeknek 
zenth orzaga es dyczofeeghe erekkwl erekkee maradandó megh 
azon ereffeghben mynt wr Iften teremtette Azonkeppen az tyzta 
zepletelenfeeghe megh maradandó yozagh az erek bodoghfaghban, 
hol oth ydwezeytenknek mondafa zerenth zent Mafhe ewange- 15 

lifta yrta meg kenyw^eenek hwzon kettőd reezeben fém felekoz- 
nek fém hazaffagra nem mennek de mynd oliyanok leznek mynt 
Iftennek angyaly. yme azért zerelmes attyamffyay mynemew 
nagy erdeme, nagy tyzteffeeghe es meltofaga vagyon mynd men
nyen mynd Iftennek mynd az zenth angyaloknak elettek az 20 

zenth zerzethbely eelethnek, es zepletelen tyzta zyzeffeeghnek^ 
ymaran ertytek my okaerth yettetek az zent tyztaffaagh tartáfra.. 
Azth ees ertytek hogy nem heyaba zeretteek az zent zyz leányok 
tartany az zent "zyzeífeeghet, ky nagy nyomorwfagot ees val
lottak myg eeltenek, veegre zernywr halalth ees zenwettenek, 25 
kyk kózzól yeles leen ez bodoghfagos zyz zent Borbála azzon, 
mykeent meg hallyok ennek wtanna.

y m a r a n  k o w e t b k o z y k  zyz  z e n t h  B o r b á l a  á z 
zon  n а к e e 1 e t e. Az ydóben mykoron Maximianus czazar wral- 
kodneek, vala egy maga byro wr diofcorus new, felette kazdagh3o 
es hatalmas: De maga pogan, Balwan Iftent ymadwan. Ennek 
vala egy leana kynek Barbara vala newe: Mykoron egy пару 
napon az ew zyleywel ment vona az Balwan Iftent ymadny 
monda az ew zyleynek kyczodaak ez ember kepek kyketh eetli 
ffel allattak: mondanak ewneky vezteghy ezek az iftenek Monda 35 

barbara, Emberek voltak ее ennek elette, feleleenek ewneky, 
azok Azt halwau kezdee gondolny ennen magaban. Ha emberek

15*



2 2 8 ÉRDY CODEX ( 1 5 2  — 1 5 3 )

voltak haat teremtet állatok, es nem Iftenek, ha zylettenek es 
megh holtanak, haat nem eelnek, fém halnak fern zolnak, es 
ferny yoot nem tehethnek Az Iftenfeegh kedeeg erekkee való, 
halhatatlan es mynden yo tehetevv, myndenhato. Azonkezbeu 

5 adaak az ew zyley ofcolaban deaky bőlczeffeegre, Es mykoron 
yo elmeyew leet vona, nem mehet vala yfmeretyre my legyen 
az Iften, ky myn|dent teremtet, Mykoron azért felette b61cz vona, 
zeepfeeghew ees vona, ewtet az ew attya felette zerety vala, Es 
hogy fenky ew liozyaa gonozt femyt ne veelhetnee rekeztee 

io be egy magaff toromban, Es mykoron oth lakozneek eeyel es 
nappal gondolkodyk vala az wr Iftenrewl az zent hyttrol es az 
menyorzaghnak czodalatos allattyarol. Azonkezben tórteeneek 
hallany hogy Alexandriaban nagy holcz doctor vona, kynek 
Origenes vona newe ky ewneky mynd ezeket meg yelenth- 

i5hethnee, Wtanna kylde tythkon: Es myert zemeel zerent vele 
nem bezeelhethe yra eellyen lewelet ewneky Alexandria hely 
nemef bólcz fyrffywnak Origenef mefternek yrya ez lewelet Ni
comedia hely zyz lean Barbara the alazatos leányod, Mert 
ertettem hogy te myndent az ygaz Iftennek yfmeretyre tanoyt- 

2ohacz, kyt en ees kywalthkeppen tellyes elmeemmel es zywem- 
mel kywantam ha mykeppen az ygaz Iftennek yfmeretyre ywt- 
hathneek, kynek ennen magamat ees ayanlottam: kytwl vagyok 
teremtethween. Annak okáért nem ymathatom az Balwan Ifte- 
neketh kyk emhery mefterfeegghel lettenek es vannak. Azért 

25 keerlek .a mynt hyredet hallottam hogy myndden bólczeffeeg- 
ghel tellyes leegy tanoycz megh enghemet az ygaz Iftennek 
yfmeretyre Azt balwan Origenes new doctor nagy eremben leen 
raytta Es halaat adwan az wr Iftennek azonnal kylde lewelet 
efmegh «w пеку egy Balynt new paptwl es hogy kereztelne 

3o meg ewtet, mondwan, yo es ydweífeeghes tanaczot talaltal 
xpufnak zerelmes leanya mert egy az Iften ew allattyaban Es 
három ew zemelyeeben: atya fyw es zentlelek. Ez az mennynek 
es feldnek teremteye es wra, Ha ky ezth ereffen hyzy, hamar 
az ygaz Iftenfeeghnek yfmeretyre ywthat, Az pap yambor azért 

35 пеку vywen az lewelet meg tanoytaa ewtet az ygaz hyttre. Es 
153 annak wtanna meg ees kereztelee ewtet zent haromjjfaghnak 

neweeben. Annak wtanna zent Borbála azzon ennen magaat 
xpufaak ayalwan eeyel es nappal nagy eremmel zolgal vala az



toromba wr Iftennek es ymaran wr Iftennek zerzeffe myat Гепку 
az kerezttyenek kózzől meg nem tyltatyk vala ew hozyaa menny: 
leen azért hogy hamar való napon nagy malaztot erdemle wr 
Iftentwl.

Annak wtauna az ew attya nagy draga mywel zereztetes 
ew пеку egy feredew hazat es ewmaga ky tawozeek hazatwl 
Azonkozben zent Barbala meene lathny mynt zerzeneek az hazat 
cs lataa hat czak keth ablakot vaghtak ky ew rayta Es monda 
az meftereknek my oka hog czak keth ablakra vaghtatok ky : 
zerezyetek ennekem harmadykat ees, hogy mywel az zent w 
haromfaghnak tyzteffeeghet tehethnee abban ees. Es lathwan 
oth az ew attyanak Balwan Ifteneet ottan le ragadaa, es mynd 
el toree Mykoron az ew attya haza yewth vona, es meg twtta 
vona zent Borbálának dolgaat: ragadaa Bakofaath hogy meg óllye, 
Es wr Iftenhez fohazkodwan ky zalada kezeeben es az pwzta- 15 

ban fwtha ew attyanak haragja elót. Mykoron wtanna menth 
vona keth paztorok kyt meg lattaak vala meg yelenteek ew- 
neky es haza vona hayanaal foghwa, es nagyon megh oftorozaa, 
es megh kótózee mynd kezeyt labayth. Es maximianus feyede- 
lemnek adaa: mert ennen maga nem meeree meg őlny torween 2o 
ellen. De hogy az feyedelem torweennyel olnee megh, mynt 
Ifteneknek karomloyaat, Monda ewneky Maximianos zeep lean 
Barbara aldozzaal az hatalmas Ifteneknek es femvt ne feely the 
atyadnak haraghyatwl, felele ewneky es monda En nem áldo
zom az erdegheknek, de áldozom az en eedes wram Iefus 25 

xpufnak Azt halwan meg haragkweek es vettetee ewtet az 
temleczbe, Mykoron zyz zent Borbála ymathkozneek az feteth- 
feeghbe eeffely koron пеку yeleneek az aldot wr Iefus xpus | 
Nagy feneffeegghel megh vygaztalwan es batoroythwan ewteth 
hogy femyth ne feelne az kegyetlenektől, es ottan mynden3o 
febey meg vygaztatanak ha yngen nem voltak vona: Mykoron 
megh verradot vona ky hozataa eleyben az feyedelem es monda 
ewneky: yme meel yrgalmafok az halhatathlan Iftenek yme 
mykeppen zerethnek teghedet hog mynden febeydet megh vygaz- 
tottaak Aldozyaal azért ewnekik, felele zent Borbála es monda, 35  

az the Iftenyd mynd nemaak, fyketek, es vakok, kyk ha ennen 
magoknak yo tehetetlenek hog tehethnek mafnak yoot? Enghe- 
met kedeeg twggyad hogy az en eedes wram Iefus gyógyítót
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meg, kyt te foha nem vagy méltó latlmy, mert erdeghnek attad 
magadat. Azt halwan az feyedelem az ew zeep orczayaat eeghew 
fáklyákkal, botokkal es verőkkel veretee arczwl. Annak vtanna 
az ew zyz emleeyeet tewből ky mettetee es az varaf wczayan 

smezeytelen hordoztataa es oftorokkal verettetee, Es oth az 
edes xpufnak zeretew martyllya ezenképpen ymathkozeek: En 
edes wram Iefus te twdod hogy ezeket en mynd te eeretted 
zenwedem azért kerlek fedezyed be az en mezeytelenfeeghemet 
hogy ne nezyeek az kegyetlen hoherek en teftemet: Es ottan 

10 le zabvan Iftennek zent angyala nagy zep rwhaat hoza ewneky. 
Azth lathwan az kegyetlen feyedelem ottan halainak fentencia- 
yat adaa ew reá. Mykoron azért ky vynneek nyak vaghny 
ennen attya leen höhere, Bodoghífagos zyz zent Barbara azzon 
ew halalauak elette eellyen ymathfagot teen, mondwan, Oh en 

is edes wram Iefus xpus eelew Iftennek zent ífya, kynek mynde- 
nek engheduek keerlek aggyad ennekem az en keerelmeefemeth, 
hogy vala ky az te zent newedről meg emlekőzyk es az en halá
lomról, boczaffad megh myndden ew byneyt es ne emlekőzzel meg 
róla az nag ytelethnek napyan: Es zozat yewe ew hozyaa meny- 

20 bői mondwan yewel en zeretőm nywgoggyaal ymaran ennek 
wtanna en 'velem az erek bodoghfagban Es amyt keerz enghed||- 

154ween vagyon. Es annak wtanna ennen attyatwl erdemlee az 
zent martyromfagot. Es mykoron az ew attya az hegyről le 
zallana, mennyből tyz zalla reea es meg emeztee ewtet. •

25 Erről eellyen peldaat olwafwnk: Vala egy Ifpan Saxonia- 
ban, kynek egy ellenfeeghe vala. foga meg es vetee nagy 
meelffeeghes temleczbe, es paranczola hogy fe eenny, fe ynnya 
ne adnanak. Ennehan nap wtan az temlecz tartótól egy falath 
kynyeret keere zent Barbala neveben hogy ehel ne halna meg: 

so De az femykeppen nem adaa ewneky: Egy kewes ydew el mwlvan 
aloytaak hogy meg holt vona: vonyak ky az temleczből, es 
veteek le az tefíet a torombol hogy byzeeben meg ne halnanak: 
mynt azért az feldet eere ottan labara kele, Azon el ameelkod- 
wan az zolgaak meg kerdeek ewteth my dolog vona. Es fele 

35 ewnekyk hogy zent Borbála azzon eeltette es oltalmazta vona 
meg az ydeyglen mynden ferelemnel k y l: Es nddyglan meg nem 
halhatok myg gonaft es zenthfeeghet nem [vehe] vezek: Meg ker
deek myert azt erdemlette vona es monda hogy mynden eztendő-
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ben az ew zent napyaat ayoytatos beytel es ymaczaggal yllette 
vona Annak okáért nyertté vona azt ewneky az wr Iftentwl, 
Es annak vtanna mykoron myndeneket be tellyefeytet vona, 
kvnnyen ky mwleek ez vylaghbol, es mennyeknek orzagara 
meene kyt mynekwnk ees engheggyen atya ffyw zent lelek 5 
Amen.

Z e n t  M y k l o s  n a p n a k  E p i f t o l a y a

Ez may zenth epiftolaat yrtta megb bólcz eeggyk keny- 
weenek Negywen neeged reezeeben: Eclefiaftici xliiii. hol oth ez 
epiftolanak elette teezen emlekózeteth Enok kellemetef volt wrio 
Iftennel ew eeleteeben es elween paradyczomban vitty ewtet 
wr Iften. Az ew peldaya alat ymaran dyczeery bólcz az papy 
feyedelmeket, hogy ollyan kellemetes wr Iftennek elette, mynt 
zent enok es wgy mond. |

IMe egy nagy pap ky ew ydeyben kellemetes leen wris 
Iftennek: es ygaznak leeletteteek: es haborwfaghnak ydeyn 
enghezteló leen. Nem leletteteek ew hozyaa hafonlatos ky azon- 
keppen megh tartanaa az felfíeeghnek torweenyet: Annak okáért 
megh efkóweeiTel teewee ewtet wr iften ees newekettethny 
ew neepe kózzee. Myndden felee neepeknek aldomafaban rezef- 2 0  

fee teewee ewtet es az ew teftamentomaat megh confirmalaa 
ew feye felet: megh yfmeree ewtet ew aldomafyban: megh 
tarttaa ewneky ew yrgalmaífagaat, es malaztot leele wrnak zent 
zemev elót, ffel magaztataa ewtet kyralyoknak elettek, es adaa 
ew пеку az erek dyczóífeghnek koronayat: zerze ewneky erek 25 

teftamentomot, es adá ewneky nagy papfagot, es megh bodo- 
goytaa ewteth az dyczófeeghbe : tyztelkódween az papfaghban: 
es dyczeereteth valwan ew neweeben, es aldozwan ewneky 
méltó áldozatot, gyenyerwffeeghes yllatozafra:

Ez may zenth Epiftolaban doctoroknak mondafok zerent két 30  

reendbely ydweffeeghes tanwfagwnk lezen. Elífew az wr Iftennek 
zent Confefforinak valaztafok, Mafod meltoffagokrol: Az elfíew- 
ról wgy mond zent Danid pptha az zoltaar kényben: [vallafth] 
Vallafth teegyenek az meennyek az az az zenitek wr Iften az
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155 te czodalatos teetemeenydröl. Mert yollehet az zenth |j Martyrok 
mynd zawokkal, mynd verek hwllaffawal vallafth tettenek az 
wr Iftenról, kyknek myatta dyczeködnek wr Iftennek elette. 
Azonkeppen az zent ConíeíTorok ees mondathnak wr Iftennek 

stanoynak vallafok zerent, kyknek ha ellenfeegh vereket nem 
hwllatta hogy martyrok lenneenek, De maga az lelky martyrom- 
fagot meg zenweíteek, mykoron lelek zerenth kewantaak es 
zent beytel, vygyazaffal farathfaggal es kylemb kylemb mwka- 
wal ew ereyket zaggattaak es veereketh fogylaytaak, kyknek 

io myatta ewk ees dyczeködnek wr Iftennek elette, es ezenkép
pen fok rendben való Confefforffagok vannak ez vylaghy eeleth- 
ben, mert nemeellyek eAV z}rwökben vallyaak az byzon Iftennek 
yowoltaat mondwan az zent Dauid ppfetanak mondafaat: 
Vallafth teezek teeneked wr Iften mynd en tellyes zywem- 

15 zerent, Nemellyek vallyak az wr Iftenth bezeedzerent, dyczeer- 
wen es halakat adwan ew zent ergalmanak. Nemeellyek val
lyaak yo teetemeennyel, az az mynd ennen magok Iamborwl 
eelwen mynd mafnak yo peldaat adwan, Ez ellen fokát vannak 
yeleffen ez maftany ydöben, ínyként zent pal apoftol mongya, 

го Sokat vannak kyk zowal vallyaak az wr Iftenth, de gonoz 
teetemeennyel ellene mondnah, es annewal vezedelmefb az ew 
eeletek, mynt kamyff eelethben es remenfeeghben byznak, kyröl 
wgy mond zent Ieronimns doctor : Vala menezer meg gyezte- 
twnk az bynnek gonoífagatwl annezor meg tagaggyok az wr 

25 Iftent Es vala menezer ellene allwnk, annezor vallyok az wr 
Iftent: Erről ees ertetyk vdwezeytenknek mondafa Vala ky 
enghemet valland emberek eleth, En es vallom azt menyor- 
zaghban en zent atyamnak es mynd az zent angyaloknak elet
tek. Towabbaa vallyaak azok ees az wr Iftent, kyk ennen 

3u magokat meg yfmeryk, megh vadollyaak es gyonnyak az ew 
byneketh kykkel az yo Iftent megh bantottaak, mert akkoron 
meg byzonyoyttyaak hogy az fellfeeghes teremtew wr Iftent 
tellyes zyweí leiekkel zeretyk, es tyztan akaryaak zolgalny| Hogy 
ennen magokat tyztan tarttyaak es nem akarnak oly fertel- 

35mes eelethben eelny ky wr Iftennek ellene vona. Ez azerth az 
nemes tyztölendew ConfefiforíTaagb, lelky es tefty tyztaífaghnak 
eelety. Ennek felette mykeppen Cefarius newö doctor mongya 
az Confeiforifaghnak newezety yllety az egyhazy neepeket kyk 
zenetlen gyonafth halgathnak es eegyeb egyhazy zenthfeegheth
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zolgaltathuak az koz neepnek, kyk kőzóth ez Bodoghfagos zeut 
Miclos pyfpek yeles es valaztatos leen ew eeleteeben, ky ew 
ConfelTorfraganak ydeyn mynd ew eeleteewel, mynd predicalla- 
fawal, mynd példa adaffawal megli ekefeytee anyazenth egy
hazat, azért ew egy yeles gyamola es otalma leen tellyes^ 
kereztyenffeeghnek az zent apoftoloknak wtanna kyt maftan 
ees fok czoda teetellel megh mwtat az wr Iften,

Az o n  z e n t  I n n e p n e k  E w a n g e l i o m a
Ez may zent ewangeliomot yrtta megh Bodoghfagos zent 

Lueacz kényweenek tyzen kettőd reezeeben, es ez may zent ю 
ewangeliomha, Es leen eredety az ydőben mykoron ydwezey- 
tenk vona harmyncz egy eztendós ew emberfeghe zerent, Ez 
ewangeliomha elette monda ew tanoythwanynak Ne akaryatok 
feelny kyfded feregh awagy nay, mert akarattya az ty men- 
nyey atyatoknak hogy nektek ággyá az menyorfagot Ennek 15 

wtanna kówethkózyk az ewang.
AZ ydőben monda iefus ew tanoythwanynak leegyen ty 

eehotok ffel ewedezween || es eeggliew zewethnek ty kezetekben. 156 
Es tymagatok hafonlatofok legyetek az oly emberekhez kik 
varyaak haza yewny ew wrokat az meenyekzőből: hogy, my- 20 

koron megh yewend es zerghetend legottan megh nyffaak ew5 
пеку: Bodogok az oly zolgaak, kyket mykoron megh yewend 
az ew wrok vygyazwan talal. Byzon mondom tynektek : hogy 
ffel ewedzy ennen magaat es le telepőttety az ollyanokat: es el 
menween zolgal ewnekyk: Es megh yewend mafod alomkoron: 25 

Es ha harmad alomkorom megh yewend es azonkeppen talaland : 
Bodogok az ollvan zolgaak: Azth kedeegh twggyatok. Merth ha 
twdnaa az czalados ember meely borában yewendew az orw 
byzonyawal vygyazna, es nem hadnaa megh afny az ew hazaat.
Ty ees azért azonkeppen legyetek keezek, mert a’ meely ho- 30  

raban yugyen nem aloyttyatok embernek ew ffya el yew.
Criftonban zerelraes atyamffyay Ez may zent ewangeli- 

omnak ertelmeebol dyczőfeeghes zent Myklos pyfpeknek tyz- 
toffeegheere es my ydweffeeghes tanwfagwnknak előwe men
teere három reend hely tanwfagok adathnak wr Iftennek zent 35  

malazttya myat, Elezer hyw zolgalathnak méltófagarol, Mafod- 
zor ez zent Myklos pyfpeknek dyczeeretes eeleteeről. Harmad-
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zor holta wtan való dyczófeeghes eerdemeeról: Mondám hogy 
elflfew reze lezen hyw zolgalathnak meltofagarol: mert wgy | 
az zent ewang. Bodogh az oly zolga kyth mykoron megh ye- 
wend az ew wra, wgyan talal a’ mynt háttá. Meely ygheekben 

5 ynt mynddenth az aldot wr Iefus xpüs kyk ewneky akarnak 
zolgalny, hogy wgy eellyenek ez vylagon zerelmes teetemeeu- 
ben, hogy bátorok leheffenek ew haláloknak ydeyn mykoron 
az ew wrok el yewend: es ew tewlók zamok akar venny Annak 
okáért mongya ha kyt yo eelethben, es vygyazwan talaland, 

io mert akkoron az ollyanokath az erek bodoghfagra vyzy. Mykep- 
pen ha példa zerent mondanok, vala ky vetemeent veet, arra 
vety hogy remenfeeghe vagyon benne yewendóre hogy haznaat 
es erdemeet veegye. Azonkeppen ha kyk ez vylagon kylemb 
kylemb yozagoknak magwaath el hymtendyk: remeenfeeghet lee- 

i5 gyen [megh] inerth megh bodoghwlnak ew haláloknak ydeyn, kyrol 
zent Ianos latafarol való kénynek tyzen neegyed rezeeben yrya> 
Bodogok kyk wr Iftenben megh halnak: Mert vala kyk ez vy
lagon bodoghfagra való meelto eelethben eelennek, meegh ez 
vylagon megh leelyk az erek bodoghfaghnak eerdemeet es ywtal- 

2°maat, myeerth méltó zolgalathban eeltenek, es be tellyefeytet- 
teek mynd azokat kyk paranczolwan vannak az wr Iftentewl 
es vygyaztanak lelekzerent tefthzerent mynd ennenmagokon, 
mynd alattok valókon, vygyaztak eeleteken es halálokon, Annak 
okáért myndenekról méltó zamot adwan, mynden dycz,erettre 

25 meltowaa- tette ewket az wr Iften, mennyen es felden.
Mafod tanwfagh adatvk Ez zent Myklos pyfpeknek dycze- 

retes eeleteról Es elezteb mynemew nagy malaztal zeretee ewtet 
az mynden ható wr Iften meegh ew gyenghe gyermekfeeghetwl 
foghwa. Mert doctoroknak mondafok zerent, mynt hogy ez vy- 

30lagra zyleteth vona, ottan megh zentelteteek az wr Iftentwl, es 
be teleek Iftennek kywalthkeppen való zent malazttyawal, kyt 

157 byzonoythnak doctorok az nagy czoda dologhbol, || hogy myko
ron ez vylagra zyletet vona es ferezteneek labara alia az fere- 
dóben meely czoda dologh nylwan vaio yege leen hogy czak 

3 5 yfteny dologra vona valaztatos a’ myndenhato wr Iftentwl, es 
. ferny reeze nem vona ez vylaghnak ew bennge Mafod méltóf- 

faggal tyztefíeytee megh ewtet az wr Iften, hogy meeg ollyan 
kyfdedfeegheben kezdee kówethny xpüf Iefufnak zent halalaat,
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merth ketli hesfhnek wtanna kezdee az zerdaat es penteketh 
beytelny, meely napokon czak egyzer veezy vala zayaban ew 
annyanak emleetb: ky myndeneftwl fogwa termeezethnek felette 
leen: kyt eegyeb gyermekről foha nem olwafwnk lenny kyből 
azth ees erthettyek hogy ez bodogfagos zentli Mielofnak meeg 
akkoron zabad akarattya es tellyes embery eze volth hogy wr 
Ifteunek malazttyabol azth tehette a’ myth akarth. Harmad melto- 
faga leen, hogy mynt zyleteek ottan tellyes leen wr Iftennek 
z ént malazttyawal: kyth megh yfmerhetwnk az ew zyleyőkon, 
mert meegh ewketh ees be tőltee zent malazttal: mykoron az 
ew zyley yffyak yonanak: annak wtanna foha nem akaraak egy 
maft yfmerny De tyztaífagot tartanak ez zent gyermeknek mel- 
toffagaerth, meel dolgot maf helyen ohvaffok zent Ianwf bap- 
tiftarol, Neegyed meltofaga leen az wr Iftentwl: hogy mynd ew 
elmeeyeben, mynd tefteben tyztafagos zyzen eele, Es kegyeffen 
hyhettyek hogy foha halalofkeppen nem veethkőzőt, kytwl meg 
tartotta ewtet az nag ifteny malazthnak bewfeeghe. Ewtőd inel- 
toífaga leen az wr Iftentwl, hog meegh az pyfpekfeeghre ees 
Ifteny czoda yelenethnek myatta valaztateek, merth mykoron 
Myrra new varainak pyfpeke megh holth vona az teeb pyfpekek 
es erfeekek beytet es ymaczagot zerzeenek, hogy annak myatta 
wr Iftennek akarattyaat meg twdhatnaak kyt akarna valaztany 
az pyfpekfeegre : eellyen zozatot hallanak meenyből hogy vala ky 
elezer az veternyeere mennee, kynek myklos ees vona newe 
azth teenneek pyfpekkee | Mykoron azeerth veternyere kezdetié
nek vona harangozny, yme myndenek elette mykeent wr Iften
twl boczatot nagy gyorífaífaggal fyeth vala myklos az wr Iften
nek zolgalattyara kyth mykoron az pyfpek ky oth varya vala 
meg kerdette vona,. ky vona, monda. En vagyon Miclos te zenth- 
feeghednek zolgaya. Ottan azért halaat adwan raytta az wr 
Iftennek,‘pyfpekkee teeweek mynden akarattyanal kyl Hatod 
meltoffaga len az wr Iftentwl mert nagy fok czodakat theen 
wr Iftennek malazttyabol mynd ew eeleteben mynd ew hala- 
lanak ydeyn, es annal tebbeth ew zent halanak wtanna kyről 
wgy olwaftatyk egy Cronicaban Mykoron Nicenom bely gywle- 
kőzetben menth vona, es hallotta vona az erethnekőketh vete- 
kódny zenth háromfaagh ellen, halwan azt zenth Miklós pyfpek 
yghen meg bozzwlaa Es ragada ffel egy azyw teglyaat es monda.
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Halgaffatok erethnekeketh, шуге zoltok lehetethlen dolgot az 
wr Iftenről. ha у me az teremtet allathban ees nylwan vagyon 

. , az zenth haromfaagh wr Iftennek my vota es megk ythween az 
teeglyaat ottan tyz zarmazeek ky belőle, es vyz, marada czak 

5  az faar ew kezeeben : Es monda, yme latod hogy mykeppen 
három allat vagyon ez teremtet allathban es egy teglya: azon- 
keppen három zemeelyek vannak es egy yftenfeegh ew allattya- 
ban az zent haromfagban, Es azth halwan az kereztyenek nagy 
halaa adalTal dyczeereek az wr Iftenth, es zenth Miclos pyfpe- 

io keth.
Harmad tanwfaagh adatik holta wtan való czodalatos es 

dyczófeghes erdemes dolgokról: Azth kedeegh tewee az wr Iften 
az ew zerelmes Confefforanak yewendew es veeghetetlen meny
ben es felden való eerdemeenek óregbwletyre es fókáknak yd- 

i5 weffeeghes haznalattyokra: ÉllTew azért meltofagh mondatyk 
Angyaly ydwezleef: Nam wgy olwaffvk ew róla hogy myko- 
koron ewtet az wr Iften ky akarnaa venny ez vylaghbol, kee- 
ree az ew kegyelmes Iefus wraat hogy zenth angyalyt bocza- 

158 tanaa ew balalaara kyk ewtet meg otalmaznak || es zabadoytanaak 
го mynden ellenzew ellenfeeghnek czalardfagos keefeertetyból, 

kyben meg' halgataa ewtet az wr Iften es lataa bodoghfagos 
zent myklos pifpek Iftennek zent angyalyt few haythvan ew 
hozyaa be meennv: kyn nagy halaat ada az wr Iftennek. Mafod 
tyzteffeegghel zeretee az wr Iften ffel vytelnek bóczwletywel, 

25 Mert wgy-olwaftatik ew róla hogy mykoron az zent angyalo
kat be fogatta vona, es velek ezwe edes halaa adalTal dyczernee 
az wr Iftent wgyan velek eegyetembe meennyeknek bodoghfa- 
gara vyteteek nag tyzteffeegghel es angyaly eedes dyczéretes 
eenekleeffél, tanwfagot vehetwnk róla mind nyayan, mvnemew 

3o dyczeeretes halalth erdeml az oly ember ky ez vylaghy eele- 
teeben yol eel, Mert wgyan kezenfeeghes regula es - fentencia 
az wr Iftentewl: mert vala ky yol eel yol lezen veghe ees. Es 
vyzon ellen ky ’gonozwl eel, athkozot lezen veghezety ees. Er
ről mongya zent Agofton doctor ees. Athkozot ember az ky az 

35 ew yffywfaganak veragaat erdeghnek ággyá, es veenfeegheenek 
feprewyeet Criftufnak: Myndden rend bely emberek azeert yffyak 
es veenek zyzek es ezwegyek es hazazok: yo es teekelletes 
eelethnek peldayaath vehetyk ez dyczófeghes zent myklofnak



eeleteeben, yelefben kedeegh zerzetefek es egyhazy feyedelmek 
kyknek mynd formayok leen mygh ez vylagon eele: maftan 
kedeegh myndeneknek otalmok az éw zent erdemeenek my- 
atta wr Iftennek elette, Harmad tyzteffeegghel zeretee zent 
malaztoffaghnak czodalatof voltawal: kynek myatta holtawtans 
ees megh yelentee mynemew erdeme volna vr Iftennek elette: 
Mert mykoron az ew bodogb tefteet el temetteek vona draga 
marwan koporlfoban ottan az ew feyeenel zeep tyzta olay kwth 
ffew fakada ffel, es ew lábánál tyzta kwth w yz: Az olayon az 
yegzetyk, hogy nagy yrgalmaífagw volth, az vyzen: hogy vala w 
ky az ew feghedelmeet keerendy: mynden byneeneth boczanat- 
tyaat erdemly: kyt nekwnk ees enghegyen atya ffyw zent le
lelek amen. |
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E t e l k e z d e t y k  a z z o n y w n k  z yz  M a r i a n a k  zep l e -  
t e l e n f o g a n a t t y a r o l :  15

E pi  ft  ol a:
Ez may zent Epiftolaat yrtta megh eredethzerent Belez 

zent leieknek yndwlattyabol eeggyk kenyweenek Nyolczad ree- 
zeeben, kynek yollehet lelky ertelmee mondatik Attya mynden- 
liato wr Iftennek, zent Bolczeflfeegheeról, zent yglieeyeról, zent2o 
ereyröl zent íFyarol, zent yoghyarol, az az my eedes . wrwnk 
Iefus xpufrol: De bewczewletes tyztelleegh zerent ymaran, 
olwaftatyk az edes azzonywnk zyz mariarol, my wrwnk Iefuf- 
nak xpüfnak zepletelen es kezdethiiek elette valaztatot, es megh 
zentelteltetőt zent annyarol. Oka kedeegh ez, doctoroknak mon- 2:. 
dafok zerent mert az ffywnak ew tyztelfeeghe mondatyk lenny 
az anyanak tyzteffeeghe. Az az mykoron az fíy w tyztoltetyk, 
akkoron az anyanak ereme vagyon raytta mynt ha ennen ma
gát tyztelneek, vyzon .ellen megh azonkeppen, kyról wg mond 
zent Bernald doctor Semy kethfeghwnk nyezen benne hogy so 
mykoron az anyaat dyczeryek az ew zent fya nem kylemben 
veezy mynt ha ewneky teenneek az dyezeeretet, vyzon ellen 
meg azonkeppen, kyt az edes Iefufnak teeznek oly eremeftk 
vezy az aldot zyz anya maria mynt ha ewneky teenneek.
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Dyczek6dyk azért az bőlcznek zaya atal az edes zyz maria 
myndden teremtet állatoknak elette, hogy mywel ewtet atya 
mynden ható wr Iften valaztotta kezdetűnek elette ennen magá
nak zerelmes zolgalo leanywl: Fyw луг Iften zerelmes zeretew 

sanyawl: zenth lelek wr iften zerelmes yegyewfewl, merth kez- 
dettwl foghwa az az menynek es feldnek teremteefeenek elette 
el vala veeghezween az Iftennek elmeeyeben es gondolattyaban: 
mynemew zepletelenfeeghben ez vylagra teremtenee mondwan, || 

159 UR Iften teremte enghemet mynden dolgának elette, my- 
io nek elette vala myt zerzene kezdettewl foghwa: Meegh kezdettewl 

megh leek zereztethwen es reeghtewl foghwa, ínynek eíette ez 
féld lennee: Meegh nem valanak az meelfeeghek, es ymaran en 
fjgattathwan valeek Meegh az kwth feyek ky nem fakattanak 
vala. Sem az heegyek nagy magaffan ffel nem emelkottenek 

is vala, Mynden halmoknak elette en neweztetom vala: Meegh ez 
feldet nem teremtette vala, fém folyo vyzeketh es ez feldnek 
ew kerekfeegheet Mykoron az egheket zerzy vala oth ees 
yelen valeek. Mykoron ereff torweennyel es kerekfeegghel megh 
foglallya vala az meelfeegheth, Mykoron az eeltetew egheket 

го megh ereffeytv vala allany es az vyzeknek kwthffeyt meery vala 
Mykoron az tenghernek kataraat kereyty vala, es az vyzeknek 
torweent ve'eth vala hogy az ew folyafoknak hataryt ky ne halad- 
naak. Mykoron ffel fygghezty vala az feldnek kóldőkeet ew 
vele valeek myndeneket teremthween: Es mynden naponkeed 

25 gyenyerk6dÓm valeek koronkeed yaczodozwan ew elette erwen- 
dezween ez zeles vylaglmak teremteefeen, Es en gye|nyerw- 
feghym leween embereknek ffyaywal: Azért ymaran fyaym : 
halgaffatok enghemet: Bodogok kyk óryzyk az en wtaymat 
Halgaffatok az en twdomanymat es leegyetek bolczek, es ne 

3oakaryatok tewletek el vethny ewtet Bodogh ember ky enghem 
halgat, es ky vygyaz az en aytomra naponkeed es ky Óryzy 
en aytoymymnak kózóbyt Ky enghem megh leelend erek eele
tet leel az, es erek ydweffeeghet mereyth az wr Iftentewl:

Ez m ay  y n n e p n e k  e w a n g e l i o m a t  m e g h  l e e l y -  
3 5 t e k  A z z o n y w n k  M a r i a  z y l e t e t y n e k  n a p y a n

Ez may zenth ynnepnek dyczőfeeghes napyan Az eedes 
wr Iftennek zenth ffyanak Iefufnak es ew zent zylew zyleyeenek 
Marianak tyztólendew meltofagokra Hath rend bely tanwfagwnk



leezen my ydweffeegewnk mellee, kynek ertelmeere es yrafara 
byzwan ymaczaktokba keerem feghedelmwl lenny zent lelek 
vygaztalo malazttyaat,

Myeert zerelmes attyamffyay tellyes eztendenkeed: es myn- 
den zenieknek ew eeletekről: Bólcz neepek közót, zent doctoroks 
közöt: es kylemb kylemb zerzethbely zemeelyek közöt Annee 
vyzzaa vonyas, veteködees Argualaaf, es veelekődees nem leelet- 
tetyk: mynt ez may azzonywnk zyz marianak zepletelen foganat- 
tyarol: mert mynd ez may napyglan kyk hyzyk, kyk nem hyzyk, 
kyk vallaak, kyk tagaggyaak Az eedes Iften zylew zepletelen zyz ю 
marianak zeemerineere es zydalmaflfagara kyt maga ymaran erek 
Bulla alat. |j Közel ewthwen eztendetwl foghwael veeghezte romay 160 
zenth zeek es megli Coníirmalwan Nagy Bwczwal mynd öktawayg- 
lan, mynd twlaydon wr napyaat: mynd nagy zeepfeeghew zoloz- 
mayawal, es myffeyeewel veeczernyeyeewel, Es bogy mynd eglieez is 
ez vylagon tellyef kereztyenfeeghben nagy tyzteűeegghel yllyeek 
mynden rendbely neepek es kerezttyenek ez may zent napotli-

ElíTevv tanwfagwnk azért lezen arról hogy tartozwnk az 
eedes zyz mariat bőczwlny: Az ew edeíT zent fyanak tyztöf- 
feegheert: Mert wgy mond zent Ieronimos doctor, hogy Гепкупекго 
abba kethfeeghe ne leegyen: Hogy mynden az wr Iftennek dy- 
czeeretyre es tyztöffeegheere nem vona, vala myt az ew zent 
zyleyeenek zolgalattyara teezwnk, Wgyan okoflaagh ees azt ággyá 
Ha ennen maga az aldot wr Iften myndden teremtet állatoknak 
felette fellyeb emelte es tyztölte az eedes zyz mariat, myre nem 25  

embery allatlmak tyztölny kyt az erek dyczöfeeghbely zent 
angyalok zenetlen tyztöluak dyczeernek, myre nem kel halando 
es bynef embernek annewal ynkab tyztölny, kynek kezeeben 
adattanak myndden yrgalmaffagok es ydweffeeghek ? Erről mongya 
bodoghfagos zent Bernald doctor: Oh dyczöfeegghel feenlő zyz3j 
maria, ha ky teghedet zereth, Iftenth dyczeery az, ha ky neked 
zolgal, Iftent eeltety, ha ky az te zent newedet hywya tellyes 
zywe zerent, myndent megh nyeer wr Iftentwl: De myeert az 
eedes zyz anya marianak zepletelen es bynneel kyl való foga- 
nattyarol kezdettewnk zolny: hogy azt az aldot kegyelmes wr 35 

Iftennek yllet tenny doctoroknak mondafok zerent, ez heetokokbol 
ees megh yfmerhettyek: Elffew tyztőlendewfeeghnek oka : Mert 
vgyan I tyzteffeegh ees ággyá: mynden ydwefieeghe keewano
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leieknek azth vallany hogy myndden zeplóneel kyl fogantatot 
leegyen honnem mynth bynben, EllTew oka ez, mert nem vona 
tyzteffeegh az edes Iftennek zent íFyanak bynes annya voltb 
vona : awagy erdeghnek leanya volt vona vala mykoron, a Avagy 

serek Iftennek haraghyaban volt vona, kyról wgy mond zent 
lelek ees, bőlcz zaya atal eggyk kenyweenek harmad reezeeben. 
Az ffyAvnak myndden dyczofeeghe zarmazik eAV zyleynek Iam- 
borffagybol. Ha ky azért bynt veeth az zyz mariara, tyztóletlen- 
feeghet teezen meegh az ллт Iftennek ees. 

io Mafod byzon zerethfeeghnek oka kyrol wgy zent anfelmus 
doctor. Nem lattatyk hogy byzonnyal zerethnee az, az zyz 
mariat, \Tala ky az ew zepletelen tyztafaganak ynnepeeth nem 
ylly, mert annak az yegye hogy Eredeth bynben hyzy fogan- 
tatwan az zyz mariat, ky nem kepes Harmad byzon feghedel- 

15 meffeeghnek oka: mert vala ky az zyz mariat tyztely: efmegli 
vyzon ellen tyzteflfeeghet teezen eAA’neky. wgy mond zent for
tunatus pifpek róla. Ha az wr Iften tyzteífeeggel v-eezy ember- 
twl mykoron vala meely zentet tyztel. Anneewal ynkab ha az 
ew zent zyleyeet dyczeery es tyztóly Neegyed bynnek el ta- 

2 0 Avoztatafanak oka: Mert ha vakmerőfeeghnek veetetyk mykoron 
zeghen bynes ember az zenieknek es az mennyeyeknek allapat- 
tyokrol twdakozik meewel nagvob feelelmes dolog ha az wr 
Iftenrol es az eiv zent zyleyeeről: kykről halando ember 
femyt nem tAvd byzonnyal yngen czak gondolnya ees: Ha azért 

161 az íj eedes Ifteny zent nialazthnak annyaat es yrgalmaffaghnak 
keralnee azzonyaat méltán fenky nem dyczeerhety es tyztőlhety: 
mynemew mereeffeegghel bynthethety eAV zent felffeegheet: 
yAvthna aAvag czak ezeebeu ydAvezeytenk Iefufnak mondafa az 
zent eAvangeliomba. Ha ky bynnel kyl vagyon az veű’en elezer 

3okŐAveth eAV reea az az fertezeteffeeghnek zydalmat, ha kedeegh 
fenky bynnel kyl nynczen zent lobnak mondafa zerent meegh 
ez may zyletet germek ees, Es fenky nem leelettetyk ygaznak 
ez eghez embery nemben, teb az aldot xpus Iefus tagyanaal, 
kyből az aldot Iftennek zent annyaat ky nem rekezthettyek: 

35MynemeAV nagy mereeffeegh emberekteAvl, hogy az zyz mariat 
bvnefnek yteetyeek, Nem de nagyob meltob es ygaz vona ее ha 
kv mynd eunenmagaat yteelnee es bynefnek vallanaa az Zyz 
marianak elette bog yrgalmaűagot eerdemlenee az eAV zeuth



ffvatwl, az ollyannak, .Wgy mond vola zent Henricus doctor: az 
zentffeeghes zyz mariat, kyt a’myndenbato wr Iften kezdettwl 
foghwa valaztot es megh zentelth, hogy Iftennek zent annya 
leDnee, hogy vala mykoron erdeghnek hatalma alat volth vona, 
es eredeth bynnek myatta meg ferteztetot vona, nem merők 5 
reea haylauom, de czak mondanya es felek: hogy byrtta azth 
pokolbely erdegh ha wr Iftennek vallafa zerent ew leen xpuf- 
nak wtanua ky erdeghnek keweely feeyeet es mynden hatal- 
maat megh toree, az ew nagy mondhatatlau zent alazatoffaganak 
es zent zenthfeeghes tyztaífaganak myatta, Azért mynd zent™ 
leieknek byzoufaga zerent, Bolcz zaia atal, mynd kerezttyen 
zent doctoroknak vallafok zerent, Nem volth köteles az zyz 
maria az koz tórwennek paranczolattyara : kyt towabbaa yob- 
ban megh halhvnk, Ewtod. Bozzw allafnak el tawozjtatando oka, 
az az, hogy ne effewnk bozzw allafnak vezedelmeeben az wr 15 

Iftentewl es az zyz mariatwl, ha vakmerofeeggkel kylemben 
vallangyok honnem mynth anya zent egyház es romay zenth 
zeek: De yngyen mykeppen ydwezwlhet az, ky az eedes zyz 
mariaat megh atkozya, hogy eelhet az Iftennek malaztyaba, ky 
az eedes Ifteny zent malazthnak annyaat bynefnek valla ? 20 

Heyyaba byzyk azért az az wr Iftenben ky az ew zent zyleyeet 
meg zeplefeyty bozzw allatlan fém haggya, vala ky az ew zent_ 
haylokaat bynnek dohofíagawal megh ferteztety.

Hatod mondatyk meg maradandó batorfaghnak oka: Merth 
myert fok keppen zolnak róla, пеку ygaűaghnak, nekyk kegyef- 25  

feeghnek, nekyk ayoytatoífaghnak, nekyk yrafnak abrazattya 
alath. Ez eellyen fok veelekodeef kózot batorb es yob azth 
tartany, kyt tebben tartlmak, es nylwabban való zenth yrafokkal 
es tónveenzerent való okoffagokkal byzonywythnak, kyről az 
tervvenkenyben wgy vagyon megh yrwan hogy az hytezeefthso 
es byzonfagoth ynkaban kel tartany, ky myath az aldot xpus 
Iftennek fifya, es az ew zent zyleye tyztőltetyk es dyczeertetyk, 
honnem mynt eegyeb veelekodeef, ky ellene zool: Annak felette 
Negyed Sixtus papa azt megh Confirmalta hogy vala ky nem 
hynnee es nem zolgalnaa, az zyz marianak zepletelen foganat-35  

tyanak zent ynnepeet, átokban leegyen, Ha azért anyazent 
egyháznak ellene nynczen, de ynkab tvzteíleeghere ynkab kel 
anya zent egyház mellee allany: kynek az edes xpus es az
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zyz maria vezeere es otalma Es annak okaerth el nem teewed- 
het ferny hamyff yrafnak, es erethnekfeghnek m yatta: kynek 
az wygaztalo zent lelek meftere, ||

162 Heeted gymelczes haznalatoffagknak oka. Mertli yngyen 
5 my lehet zegken bynef embernek nagyob ydweffeeghere való 

byzodalom, mynt mykoron az eedes zyz mariat zolgallya es 
tyztoly: kyrol ez may zent Epiftolaban wgy vagyon meg yrwan 
az zyz marianak zemeelyeben, kyk enghem tyztanak hyrdetk- 
nek : az az mynden bynnel kyl predicalnak, azoknak erek 

io eelettyek leezen. Ezenrol elffew keraly kénynek elííew reezee- 
ben megli wgy vagyon meg yrwan vala ky enghem megh dyczoy- 
tend, en ees megli dyczoytom ewtet, Ha ky kedeegh megh wta- 
land nemtelenek es mynden tyzteífeeghnel kyl leznek Mafod 
haznalatoffaagk, mert az eghez Conciliom nagy Bwlczwt zerzeth 

is ez may ynnepre, mynt wr napyanak ynnepeere, mynd veter- 
nyere myfere veczernyere, es eegyeb horakra. Towabbaa needed 
Sixtus papa megh wyonnan Goníirmalta: Azerth mynd ez eellyen 
okokbol yfmeriek hogy tartozyk mynden kereztyen ember 
ereífen hynnye yllenye es tyztolnye az edes zyz zylew Iftennek 

го zent annyat eredethbynnel kyl fogantathnya ew annyanak me
lleken, es myndden bynneel kil zylethny ez vylagra, Senkynek 
kedeegh abba ketkfe'egke ne leegyen hogy kylemben fogantatot 
es zyleteth vona^ mynd eegyeb ember tellyef, es ygaz kazaf- 
fagbol: byzon attyatwl anyatwl: De az koz tórwenból, az az, 

csatoknak paranczolattyabol, es Ifteny haragúnak vezedehneebol, 
ewtet az wr Iften mente háttá es megh tartotta, es nem engkette 
belee efny: Annak okáért hamegh fém kereztelkódót vonaa, 
meeg fém karhozot vona, de czak akartta az wr Iftennek m in
denben be tellyefeyteny mert wgy mond zent Bernald, bog 

so annak elette zent volt, mynek elette zyletet: Azonkeppen az 
ew zent ífya es vetette íhagaat az torwen alaa. |

Mafod tanwfagwnk lezen azzonywnk zyz marianak zeple- 
telen foganattya mellee. Az wr Iftennek hatalmas teheczeegkeról, 
reeghy zent ppthaknak yelenetek zerent, kyknek mondatokban 

35 ees nylwan megh byzonywltatik hogy az wr Iften megh tehette, 
es ylleth tenny : hogy az ew eedes zent zyleyeet eredetk byn
neel kyl teremtette ez vylagra, Ezth byzonohok megh tyzen ketk 
okokkal, kyk mynd az zenth yrafbau leelettetkuek az zyz maria-



nak tyzteffeegheere, Elffew ooh terweenben való byzonfaagh: wgy 
vagyon megb yrwan Moyfes elffew kenyveenek harmad reezee- 
ben: Wgy monda Iften az kegyonak, ky adamot es ewat meg 
czalaa: yollehet megb czalaadh ewtet, de ez leezen az azzoiiy- 
allat ky megb töry az te feyedet: Ez bezeed nem ertetyk 5 
ewarol mert ewtet meg foytaa De azzonywnk mariarol kyt meg. 
nem czalbata: EEth wgy mond Origenes doctor Az zyz maria 
fém az kegyonak kyzlelety myat meg nem czalateek, fém az 
ewT meergkes lehellety myat meg nem fertezteteek, Megb wgy 
vagyon megb yrwan Moyfes mafod keuyweenek hwzad reeze-m 
ben. Tyztellyed te atyadat anyadat, Azeert nem tyztelte vona 
az ew zent annyaat wr Iften, ba az átokban belee boczatta vona.

Mafod byzonfaagb pptaknak mondafa. Elezer zent lob 
kenyweenek harmad reezeben. El vezzen wgy mond az nap 
kyben ez vylagra zylettem. merth yol twdaa hogy bynben 15 

fogantatot es zyletet vona ez vylagra. Es meg homalyofoggya- 
nak az cyllagok es ew feneffeeghekben, az az, az zeniek, mert 
yol twdaa azt ees, hogy egy zent fém zyletet vona ez vylagra 
bynnel kyl Es varyaak az feneffeegket az az wr Iefuft xpufth, 
es ne laffaak: fe az kaynalnak ew tamadafaat: az az, az zyz 20 

marianak zyleteefeet, akarwan ky yelenteny Lyraymyklos doc- 
tornak mondafa zerent, mert mykeppen az feneffeegh es az; 
baynal el yzyk az homalyofíagot es feteetbfeegbet termeezet 
zerent Azonkeppen fém az xpuf, fém az zyz maria nem twdnak 
bynth, fém bynes termeezethböl nem yewtenek ez vylagra, || 25 

Towabbaa yegyzetteteek az zyz marianak zepletelen tamadafa: 163 
Ezekyel meg tetth kapwyan kyn fólia ember atal nem ment 
Azonkeppen az zyz maria zepletelen nem voltb vona, ha twlay- 
don czak embery termeezethzerent fogantatot vona. Ennek 
wtanna zenth Dauid pptka az follaar kényben megh wgy mond3» 
Az the hazadat wr Iften zenthfeegh yllety: Salamon eegyk 
kenyweenek nyolczad reezeeben az az ez may Epiftolaban wgy 
mond, az eedes azzonywnk marianak keppeeben wg mond. 
Meegh az meelffeeghek nem valanak : az az bynnek veegbetetlen 
vezeely, es ymaran en fogaftathwan valeek wr Iftennek elöl35 
vettb malazttya myat, az az hogy fém eredeth bynnek tanto- 
rodafa, fém balos awagy boczanando bynnek rwthfaga az edes 
Iftennek zent zyleyeeben nem voltb vala mykoron.
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Harmad okaat vety Criftuf Iefufnak zent ewaugelioma. 
zent Lucacz ellfew kenyweeben: Mykoron zent Gabriel ydwezlee 
mariat, mondwan Idwez leegy malazttal tellyes. Ha yol ezwnkbe 
vezyek ez ygheeknek fondamentom zerent való meltofagaat, az 

5 eedes ziz marianak mynden ellenfeegbeet meg gyezhettyek, 
Mert hol ot azt mongya Idwez leegy eeth ky vezy myndden 
yaybol: mert ez ygke ane, yaynal kyl valónak magyaraztatyk. 
Wgy mond towabbaa malaztal tellyes: Ha koronkeed telly es 
voltb, haat foha ew benne byn nem volt, mert az Ifteny malazt 

Mes az byn eeggywt nem lekethnek. Wgy mond towabbaa. Wr 
vagyon teeveled. Ha az zyz maria vala mykoron bynben volt, 
hat ez nem vona ygaz, mert mynden koron wr Iften ew vele 
nem volt, ha kedeeg koronkeed vele volt, haat foha femy byn 
ewtet nem eerhette. Azért zeegywnwlleuek megh vala kyk az 

15 eedes aldoth zepletelen wr Iftennek zenthfeeghes zylew zylcyeere 
bynth vethnek, es ne laffaak wr Iftennek feenlew zeep ma- 
lazttyaat kywel az zyz maria koronkeed telly es volt |

Neegyed okaat vety kerezttyen anya zenth eegyhaz ky foha 
nem teewőlyőghhet, ky zenthleleknek myatta tanoytatyk es 

*o ygazgattatyk koronkeed myndenben kyt romay zentzeek es 
meg Confirmant es ylleny paranczolta mynd ez vylagon, kynek 
vala ky ellene mond ottan átokban efik. Ewtbd okaat vety az 
eeghez torwen kenyw ees, kyben wgy vagyon megh yrwan vala 
my dologh zenth lelek myath leezen, femy torween azt meg 

25 nem banthattya. De az zyz maria kezdethnetnek elette volt 
valaztíathwan zent lelek myat: azért az koz tőrvveenre nem volt 
kőteles: kyt wr Iften vetet Adamuak ffyayra az eredet byneert 
Towabbaa foha Atya mynden ható wr Iften fenkynek nem háttá 
fém enghette hogy Iften kőzőt es ez vylagh kőzőt közbe yaro 

so leheffen hanem czak xpufnak, es az zyz marianak: azerth ebben 
ees lattatyk hogy az zyz maria kywalthkeppen való tyzteffeegh- 
ben volt koronkeed es vagyon az wr Iftenneel myndden embery 
nemnek felette. Hatod okaat veety czafary torween hol oth wgy 
vagyon megh yrwan Az czafaar awagy keraf femy czafary 

*5 tórwennek alaya nem efyk Es az czafary es keralnee azzon 
mynden tőrweenyből ky veetetőt, Azonkeppen ha mynden tőr- 
wenth vetet ez vylagra az Wr Iften embereknek ffyayra, haat 
fém enuen maga, fém az ew zyz zent leanya es annya, meny-
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nek es feldnek kyralne azzonya, nem tartozyk az köz törweenre, 
Errol meeltan ertetyk Afweruf kyralnak mondafa, mondwan 
Hefter keralne azzonnak. Ne feely hefter keralne azzon, nem 
te eeretted vetteteth ez ellyen törween, De eegyebekeert kozen- 
feegghel, hoi oth az afwerof kyralyon ertetyk az wr Iften. 5  

Hefieren kedeegh Azzonywnk zyz maria. -
Heeted okaat vety yrafbely bölczeffeeghnek törwenye, es 

ertelme Etb wgy mond pogan Belez ees, bogy termeezethnek 
folyafa zerent az zylewnek es az zylöthnek közötte: barathfagh- 
nak zerelme || vagyon kywel mynden yoth akar es kywan az 164 
ew zeretöyeenek, Ha azért termezetli zerent ygyen vagyon, 
haat myth aloytwnk termeezethnek felette, mynemew zeretettel 
zerette xpus Iefus az ew zent zyleyeet. Azth valhattyok hogy 
mynddennel az az myndenneel feellieb De myndenneel feellyeb 
yo ez vylagon my adathatyk teremtet allathnak az wr Iftentwl, 15 

mynth byntwl valo meg tartoztataaf, kywel zerette az ew zent 
zyleyeet. Azth gondolhattyok ha az wr Iftennek zent iFya Iefus 
bynef anyatwl akarth vona zylethny: reeghen annak elette 
el yehetöt vona ez vylagra: De fenky zent Bernald doctornak 
mondafa zerent, Sem annak elette, Sem annak vtanna когуааго 
hafonlatos ez vylagon nem tamadoth. kynek okaat czak ennen 
maga az teremtew wr Iften twggya:

Nyolczad Rceghy poétáknak reghzet okoff mondafok. 
Elezer wgy mond Sedulius mefter elffew kenyweeben, Mykeeppen 
az heegyes töwyfkef aagh közzöl az zeep gyenghe rofa ky 25 

tamad: wgyan yewe ewanak nemzeteeböl az zyz maria. ' Semy 
nynezen ky az zyz zyleet megh rwtoycza: mert az ew zylette 
megh tarttya ew tyzteffeegheet. Alanus new mefter meg wgy 
mond: Ez az tenghery zeep Cyllagh, erek eelethnek wta, es 
ydweffeeghnek kapwya. Nem twd töwyfketh, mynth zeep гоГазо 
vyrag fém bynnek rwthfagaat: kykben akarya értény es ma- 
gyarazny az zepletelen zyz marianak eredethbynnel kyl valo 
foganattyaat :

Kylenczed byzonfagot vehetwnk az törökök pptayoknak 
Machwmethnek ees yrafabol, mykeppen Lyray Mielos doctor 35 

mongya: hol ot ezenképpen vagyon meg yrwa. Senky nynezen 
adamnak fyay közöt, kyt az pokolbely Satan meg nem febefey- 
tet vona: Annak okaerth mynth ez vylagra zyletyk ember ottan
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fyrnya kezd: az meg vereefnek okáért: Az Máriánál kyl, es az 
yfee az az Iefuf ffyanal k y l:

Tyzed byzonfaaghot vehetwnk nagy fok kerezttyen zent 
doctoroknak mondafokbol, kyknek czak newőket ees fok | El 

5 zamlalny: kyk kózzol kallyok myth mond zent Amborwf doctor. 
Ez az nemes vezzee zaal: kyben fém eredetbbynnek bethkee, 
Sem boczanaudo veeteknek boytafa nynczeu. Zent Agofton meg 
wg mond, az zyz mariarol, wr Iftennek tyztoffeegheerth Semy 
emlekozeteth nem teezek, mykoron vala mynemew bynrol zolok, 

lookaat vety, mert ha az zyz maria bynef volt vona, az Iften nem 
zyztwl, de byneftwl zyletet vona meely bezeedet czak yngen gon- 
dolny fém kel kereztyen embernek: Zentli leronimos doctor wgy 
mond: Aztb valhattyok hogy az zyz mariaban, mynd az tellyes 
ifteny malazth volt, ky az Criftuf icfufban: Ha azért az Criftus 

15 Iftennek zent ífya eredethbynnel kyl volt, haat az ew zent 
annya es annal kyl volt, mert az zyz anya az ew zent ffyawal 
egy tefth, egy tagh es eegy termeezet. Zent Bernald doctor. 
Az zyz marianak tefthe kyth Adamtwl vetth, Adamnak ew by- 
neet fólia nem twíta: ynkab vyzon ellen meegh adamnak ees 

20 ew byne, ez tyztafagos zyznek myatta boczattateek megh, es 
ew myatta erdemlee ydweffeeghet, kyth el veztet vala.

Peldawal ees megh byzonyoythattyok. Wgy olwaffok hogy 
zent Brigida es zent Erfebeth azzon meg kerdetteek erről az 
zyz mariat, es wgy felelth ewnekyk, yollehet atyatwl es anyatwl 

25 vagyok De maga eredet bynnel kyl fogantattam, Eellyen czodaat 
es olwafwnk róla. Mykoron egy frater pal, zent damonkoíf zer- 
zeteebol azth predicallanaa hogy eredet bynben fogan tatot, vona, 
yme wgyan azon predicallo zeghben lee efeek es ky m'wleek 
ez vylaghbol: Az niafod frater meg azon zerzetkbol mykoron 

30 meg azonkeppen hamyffan predicallot vona es annak wtanna 
mifeet mondana, megh aldwan az zenthfeeghet, ottan az zyz 
maria ky veeve kezeeból es az fráter azt lathwan panitenciara 
efeek es myndent vyzza predicalwan, meg megh adaa ewneky az 

1 6 5  zenthfeeget es rnygh eele towabbaa eilene nem zoía. jj Efmegh 
35 torteeneek hogy Tholofa new varafban mykoron eegy czery 

atya ellenne predicallot vona: ottan az zyz maria kepe hattal 
fordwla reea, ky meeg ez may napyglan ees azonkeppen aal. 
Az frater kedeegh meg vakwla: De annak vttanna mykoron
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efmeg myndentli liattra predicallot vona, ottan efmeg megli 
nyleek zeme, Mykoron efmegh egy zent damonkos zerzetk bely 
fráter folia nem akarnaa zolgalny es ylleny azzoniiwnk rnaria- 
nak zepletelen foganattyaat, zoroytta meg egy erdenghefth, 
es monda ewneky Az erek eelő Iftenre paranczolok mongyads 
meg myth feytez az Iftennek annyarol lia eredeth bynben fogan- 
tatot awagy nem. Monda ottan az erdengh, yay, yay, yay 
azoknak kyk nem yllyk az marianak zepletelen foganattyanak 
napyaat, es gonozt mondnak az Iftennek annyarol, Aztb halwan 
az frater, koronkeed yllee annak wtanna : Oh azért zerelmes ю 
Criftufnak es zyz marianak zolgay femmy kethfeegbtek ne leegyen 
az zyz marianak zepletelen foganattyaban mert az wr Iftennek 
mynt zerelmes zolgalo leányának es annyanak ylleth tenny: 
meg tehette, es tette hogy zepletelen meg tartana, kynek erde- 
meert es byzonfagaert ayanlyok lelkvvnket teftwnkketh eeletwnk-15  

к etil es kalalwnkath az zyz marianak es az ew edes zent ffya- 
nak otalmaban es malazttyaban kyt enghegen mynckwnk atya 
ffyw zent lelek erekwl erekkee. Amen, deo grat.

Ez m ay e p i f t o l a  o l w a f t a t i k  z e n t  T h a  má s  a p o f 
t ol  r o l  k a r  a c z o n  n a p  e l ó t h :  20

Ez may zenth Epiftolaat yrtta megh Bodoghfagos zent paal 
apoftol effefiombelyeknek yrth léweleenek mafod reezeben. Ez 
epiftolanak kedeeglen elette ezenképpen emlekőzyk Az wr Iften 
ky kazdagh az ew zent yrgalmaffagaban Az ew nagy zerel- 
meenek okáért kywel mynket zerete mykoron meg holtwnk voua 25 

bynben, ffel eelezte mynket xpufban, kynek malazttya myat yma- 
ran ydwezwltetok. Ez wtan kőwethkőzyk ez may Epiftola: | 

IMaran nem vattok vendeeghek es yeweveenyek. De vat- 
tok az zeniek kózzől való palogarok, es Iftennek hazaban való 
lakos leg'heeny : ffel eppewltetkween : Apoftoloknak es proffetak- 30  

uak byzon twdomanyoknak fondamentommat az felffew zéegh 
kewhőz Criftus Iefufhoz: kyben mynden rakoth eppewlet newe- 
kodyk zenth templommá wr Iftenben: kyben ty ees ffel eppewl- 
lyetek wr Iftennek kaylokawa zent leiekben.
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Ymaran zerelmes attyamffyay ha yol ezwnkben veezyek ez 
may zent epiftolaban az zent apó ftolnak zandekaat es yrafaat, 
nagy У0 ydwefeghes tanwfagot es eppewletót vehetwnk be
lőle. Mert ky yelente Criftuf iefnfnak zent lelke myat Ez egheez 

skereztyenfeeghnek fondamentomat, es zent hythnek haznalattyaat, 
Es mynemew vezedelmes allapattrol el vont es ky hywot, awagy 
mynemew teekeelletes eelettre hozoth az wr Iften ez zent byth- 
nek myatta Merth ez vylaghy bynnek halalabol, es halainak ve- 
zedelmeeből. Ez vylaghyak czalardfagabol es czalardfaghnak fog- 

lolalatos kőteleebol, pokolbely erdeghnek bynre való kyzleletybol 
es tefthnek eektelen gyenyerwfeeghybol, teewolghew hytkbol 
es ynkab mynden hytetlenffeghbol es poganfaghbol: hogy valazya 
vona az ew neepeenek es az erdeghnek, awagy ez vylaglmak 
fifya kőzot. Es towabba ky yelenty myre hywot az wr Iften. 

is Mert az erek eelettre az bynnek halala ellen, Az meennyey dy- 
czofeegknek erekfeegkere ez vylaglmak czalardfaga ellen. Az 
ifteny zent malazthnak kazdaghfagara az pokolbely erdeghnek 
fokképpen való kefertety ellen: mert annak myatta fok neepeth || 

166vezth el, es vyzen az erek karhozattra az az ez vylaghy pom- 
20 pafaghnak es kazdaghfaghnak myatta. Towabbaa hozoth az ygaz 

hythre, es az byzon yftennek yfmeretyre: hytetlen teewelgheef- 
nek ellenee. Zenth malazthnak leelkoflfeeghere az vezedelmes 
eredethbynnek ellene Es az ygaz Ifteny tórweennek paranczo- 
lattyara Annak okaertli mongya Atyamffyay, ymaran nem vendee- 

25ghek es yeweweenyek vattok, oly mynt azt mondauaa mert 
ymaran eegyefwltetek az aldot xpus Iefuffal: ymaran meg 
eelettetek az ew zent halalawal, ymaran ffel tamattatok az ew 
fiel tamadafawal, ymaran el vattok temettethween bynuék es 
ez vylaglmak az ew wy eeleteenek dyczofeegheenek myatta 

3oEzenrol emlekózyk romayaknak yrth leweleenek Nyolczad ree- 
zeben. Az my lelkwnk eel az ew meg ygazoytafanak myatta: 
Mert ha az lelek az az wr Iften es az zent lelek ky lefufth 
ffel tamaztotta hallottaybol, ymaran tybennetek lakozyk az zent 
hythnek myatta, azon lelek ffel tamazttya az ty halando tefte- 

35teketh ees, az ew benne lakozo leieknek myatta, Azért nagy 
fegheedfeeghet adót atya myndenhato wr Iften embereknek az 
erek ydweffeeghre, annaal ees nagyobbat az ew zent ffyaat hoz- 
yank boczathwan, Annál ees nagyobath latandowaa teeween, De



annaal ees nagyobbat halandowaa teeween my ereltwnk, Erről 
emlekőzyk zent dauid pptba az zoltar kénynek Négy wen 
eeggyed reezeeben niondwan; Az meelffeegh le vonyaa az meel 
ffeeghet, az az, a’ my nyawalyaflagwnknak meelffeeghes vezedelme 
le vonyaa az луг Iftennek meelffeeghes yrgalmaffagaat Azért 
mongya az zent apoftol ymaran ydwezivitetők Iftennek zent 
malazttya myat, az ygaz hyteeith ky Criftuf lefufban vagyon. 
Ez azért az nemes yd\\Teffeeghnek fondamentoma: kyről mynd 
az reghy zent ppthaak ppthaltanak, mynd az zent apof- 
tolok predicalottanak. Erről mongya ezen zent pal korin- 
tombelyeknek yrth elíTew lewelenek harmad reezeeben, Enneel 
eegyeb fondamentomot fenky nem vethet | ky az Criftuf Iefus. 
Wgy mond 1олуаЬЬаа ha enneel eegyebeth meegh az mennyey 
angyal predicallana ees, atokba leegyen, Azerth mongya az zent 
Epiftolabau ragazkoggyatok az felffeлv zeegh kewhőz: az az a’ 
Criftuf Iefufhoz. Mert ha ky az aldot wr lefufban Byzyk, es la- 
kozyk: ne feenllyen hogy annak haza femy zeel veez myat el 
omollyon: myert ereűf келу zyklan rakattatot az Criftufon. 
Hazy vyteez legheeney kedeegh mondathnak: kyk mynd zent zer- 
zetlmek ereffeegheeben vytezkődnek es twlaydon czak луг Iften
nek zolgalwan, kyk аппеелуа! méltóbbak луг Iftennek zent orza- 
gara тупеелуе1 zerelmefben, tyztabban ez ayoytatofban zolgal- 
lyaak слу zent Iftenfeegheet: kyknek ymaran femy yozagok, 
femy erekfeeghek, es femy reezek nynczen ez vylaghban, De 
varyaak wr Шеп1елу1 czak leikőknek ydweffeegheet es az erek- 
kee való dyczőfeeghet amen

Ez m ay  c w  a n  g é l i  о т  o l w a f t a t i k  h о f w e e t h- 
n a k  o k t a w a y a n

Ez dyczőfeegkes zenth Thamaf apó ftolnak kedeegh zent 
eeleteeth nagyob ayoytatoflfaghnak okaerth lafifok megh ryлvyde- 
den, кулуе1 mynd ew zenthfeegheenek teegywnk tyzteffeeghet, 
mynd my byneynknek boczanattyara íbghaíГлvnk zoolzolot my 
halahvnknak ydeyn

Wgy olwafftatyk zenieknek елу eeletekben. Mykoron ez 
vylaghnak aldot wra es megh valtoya Iefus xpüs hallottaybol 
ffel tamadot vona Ez zent thamaf nagy byzonfaggal hyttel es 
példázattal feerkőzeek az ffel tamadafnak ygaffagos yfmeretyre:
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Merth kylembben nem hywe, hanem elezer yllethny akara wrwnk- 
nak febeyt: hogy megh twdnaa ha ygaz vona tefthnek es leiek
nek fiel tamadafa. Es mykoron megh yfmertte vona. Ottan telly es 
zywel leelekkel, es myndden hythnek batorffagawal vallafth 

167 teen Idwezeytenknek |j Byzon Iftenfeegheeröl es emberüeegherol 
mondwan. En wram es en iftenem. Erről wgy mond bodoglifa- 
gos zent gergel doctor, zenth Thamafnak ew kethfeeghes vota 
nagyobbat haznalth a’my hytwnkre honnem mynt zent peternek 
hamar való hyty, mert mykoron ylleteefnek myatta xpüfnak 

io zent febeyt, ywta az zent hyttre, a’my zywnkből ky zaggata 
mynden ketőlkődeefnek febeyth es hytetlenfeegheet Mykoron 
azerth zent Thamaf apoftol zent leieknek veeteleenek wtanna 
lakozneek Cefareaben, es predicallana: Neky yeleneek wrvvnk Ie- 
fus es monda, yme az yndyay kyral Gondoforns kyldette eede 

i5 egy tyztartoyaat Abanefth, hogy ewneky yo bewlcz alcz mef- 
tert kereffen, ky keraly palotaat twggyon alkothny, yewel azért, 
es hozyaa kyldlek en teeghedet es otalmad leezen en oth teene- 
ked Es mykoron az yndyayakat megh fordoytandod: en hozyam 
yewz martyromfaghnak palmayaban. Felele zenth Thomas. En 

го wram vagy es en iftenem, En kedeegh te zolgaad, leegyen az 
te zenth akaratod, Eleyben meene azért zent thnmas az tyztar- 
tonak es monda wr Iften ewneky. Ez felette yo mefter, ez az 
kyt the kerez. Mykoron azért meenneenek, ywtanak egy varai
ban, hol oth az kyral meenyekzőt zolgaltat vala ew leeanyanak, 

25 es megh ke’altatta vala hog myndden ember, mynd lakos, mynd 
yeweween yelen lenne az mennyekzóben. Es mykoron az zent 
apoftol az tyztartowal wgy mynd venddeghők be meentenek 
vona, eegy íydo fypos lean mynden vendeeghőt kylemb 
kylemb vygafiaggal tyztel vala. Lathwan azért az lean az zent 

3oapoftolth hogy fém eenneek,. fém ynneek, de czak az mennyek
nek orzagara fyggheztette vona az ew zerneyt, ottan meg yfme- 
ree hogy fydo vona, es kezde elette fydo nyelwen eenekleny, 
hogy eg vona az Iften ky menynek es feldet teremtette vona, 
es tengherth, Mykoron az pohárnok azt latta vona hogy feni 

35 eenneek fém ynneek, meg bozzwlaa, es j ottan az zent Apoftolt 
arczwl y tee: kynek monda zent Thamas apoftol, yob teeneked 
hogy yewendóre boczanat adaffeek teeneked ezeertk az wr 
Iftenttewl, es eeth el mwlando keen. Azeert en eennen addyg-



LEGEND. (SZENT TAMÁS APOSTOL.) 2 5 1

lan ffel nem kelek, mygk nem az keez ky engliem avczwl ytee 
az cebektwl £ede kozattaffeek. Mykoron azért az pokarnok vyz 
mereyteny mentk vona, egy orozlan elevke kele ef megk zag- 
gataa ewtet, Es egy feketee beftye el zakaztaa derekatvvl az 
yok karyaat, es az vendeegkfeegnek kelyeere vywee. Azt latk- 5 

wan el ameelkodanak raytta es meg mondaak az kyralnak. Es- 
keeree az kyral zentk Tamaf apoftolt kogy meg aldanaa az ew 
leanyaat es az vew legkeent. Es meg aldaa ewket. Annak 
wtanna mykoron agyaf kazokkan el alwttanak vona mynd -ket
ten ygyenlew álmát lataanak: wgy mynt egy zeep ótózet bely 10 

kyral ewket meg ólelghetknee, mondwan az en apoftolom al- 
dot meg tyteketk kogy az erek eelethben reezetek leegyen, 
Annak wtanna koz}raayok meene az zent apoftol es monda. Az 
en meennyey kyral’om ez may napon tynektek yelent es engkem 
cede kozot kogy az en aldomafom tynektek kaznallyon, Azért 15 

mynddennek elette tarczatok zepletelen tyztaílagot mynd ketten 
ky az meennyey zent angyaloknak kwga, raynddeu yonak byro- 
dalma, es az erek eremnek bartorffaga, Azt meg mondwan ottan 
ketk angyalok yeweenek oda, mondwan, my vagywnk Iftenuek 
angyaly ty otalmatokra zereztetkween. Ila azért az zent Apof- 2 0  

tolnak tamvfagaat meg tartangyatok, my ees mynden yo teete- 
meenteketk ffel vyzyek wr Iftenuek eleyben, Annak vtanna az 
zyz lean pelagya zerzeteü’ee leen, es nem fok ydó wtan marty- 
romfagot zenwede, Az ew wra kedeegk Dyenef, pyfpekkee 
zentelteteek azon varaiba. 25

Annak Wtanna meeneenek be yndyaban az kyralkoz, 
es zent thamaf apoftol meeg bezeellee az kyral élőt my- 
nemew kyraly palotaat twdna rakny. Es azt kalwan az kyral, 
nagy zamtalan keenczeet ada пеку, es ennen maga maf 
orzagkban meene azon kezben || Ennen kazool zent tkamasi68 
az keenczetk mynd zegkenyeknek oztogataa, es keth ezten- 
deegh, mygk az kyral kywl yara: mynd az orzagot megk 
fordoytaa predicacioyawal, es kylemb kylemb czoda teetellel 
Mykoron az kyral kaza yewtk vona es megk twtta vona az 
dolgot: Mynd az dolgoffal, zent thamaftk az temleczbe vettetee,35 

hogy meg nywzatknaa es meg eeghettethnee. Azonkezbe az ky
ralnak attyaffya Gad hala megk. Es neegyed napon mykoron 
el temettethneek, tamada ffel es monda az kyralnak. Attyam-
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ffya, Ez ember kyt meg akarz nywzathny az meenybely wr 
iftennek zerelmes barattya es zent angyalok zolgaliiak ewueky, 
kyk engbemet paradyczomba vvnek. Es nag mondhatathlan 
zeepfeeghew palotát mwtatanak ennekem otth, mondwan. Ez az 

5 nemes kyraly palota kyt tbamas az tbe atyadífyanak rákot. 
De myert az tbe atyadffya meeltatlannaa tette ennenmagaat 
ew byrodalmara: Ha azért akarz ewbenne lakozny keeryek wr 
Iftentb, bogy ffel tamazzon es meg veheffed aaron az the atyad- 
ffyatvvl, Aztb balwan az kyral ottan mynd ketten az temleczhez 

íofwtamanak, Es lábához efween boczanatot keereenek kyknek 
monda Sok yoot tett tyweletek az wr írtén hogy az ew meen- 
nyey tytkyat tynektek meg yelentette. Hyggyetek azért az aldot 
wr Iefufban es xpnfban, Eskereztólkóggyetck megb, hogy meny- 
orzagbban mebeffetek. Az wtan egy hónappal az zent apoftol 

is paranczolaa hogy az egheez tartomanban vala hol korok es 
beteghek volnának mynd egybe gyeyteneek, Es ereitek ymadot 
vona: mondwan Amen. Öttan nagy ffeneffeeg zalla reaok meny
ből, es mynd meg vygazanak, Es myndnyayan nagy halaat ada- 
nak azon wr Iftennek es az zent apó ftolnak : Es azonnal kylencz 

го ezer emberek kereztelkodeenek meg germekneel kyl es azzony- 
allatbnal kyl Es annak wtanna meg tanoytaa ewket zent lia- 
romfágbnak hytyre. Es lelky yozag teeterre, mykeppen magokat 
meg otalmaznaak azhalalof bynektwl, Es mynemew eeggyeffeegh 
ben, es zent zeretethben eelneenek: Es megb aldwan ott ewketh 

25 Meene az felffew Indyaban .be: Es mykorou ott es predicallanaa 
az wr Iftennek zent ygbeeyeet, nagy fok czodakath ees teezen 
vala. Mykeppen aranzayw zent Ianos yrya, otb lakoznak vala 
az I Ilarom zent kyralyok, kyk xpufth yettek vala ymadny: es 
megh ayandekozny Arannyal kenettel es temyennel Mikoron 

3o azerth az templomban bel ment vona lataa az falon, haat egy 
kereztet yrtak es mellette egy Cyllagot, es egy germeket ew 
annyanak óleben, Mykoron meg twtta vona my dologh leegyen 
Nagy eremben leen, Es kezde predicallany Es meg mondaa, hogy 
az germeknek, ky akkoron zyletetb vona, apoftola vona. Es nagy 

35zeep predicaciot teen az ew iftenfeegheról, es mykeppen es my 
okáért menyből le zallot vona, mykeppen .embery neméért 
halait zenwedet vona, es harmad napon ífel támadót vona es 
menybe ment vona, Es az zent lelket el boezatta vona, Es ewket
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mynd ez vylagra predicallana kyldette vona bog vala ky hyn- 
nee es megh kereztelkodueek: kethfeegbnel kyl ydwezwlne. Azt 
halwau az három zent kyralok ffel veveek az zent bytet, mynd 
bozyaok tartozókkal, es az balwanyokat mynd el toreek, es zent 
egyhazakat rakanak helyette. Otb zent tbamas papokat es 5 

pyfpekeket teen, Es meg aldwan ewket, meene be az belffew 
yndyaban. Mykoron otb es predicallotta’ vona, az zent bytet 
es ez vylaglmak haznalatlau votaat, Mygdonia azzon, Karrifinf 
feleffeegbe ky az kyralnak rokona, ottan hamar hyn, wrwnk 
Iefufbau, es meg wtalaa ew wrauak tarffaffagaat. Es bozyaa ю 
kydeek az keralnee azzont, hogy efmeg el haytanaa az byttról: 
Mygdonia kedeegb az keral feleffeegheet az zent hyttre haytaa, 
es meg wtalaa az kyralnak tarffaffagaat. Azon az kyral meg 
haragbweek, es meg fogathwan az zent apoftolth paranczola пеку 
az ew feleffeegbyt ew wrokhoz yntenee menny. Kynek monda 15 

zent tbamas: Ha ym the kyral leween nem akarz fertelmei zol- 
galatotb, mynewel ynkab az menybely hatalmas wr Iften, zeple- 
telen zolgalokat es zolgalatokat zereth. Azon meg baragbweek 
az kyral, es tyzes vafakat es az zent apoftolth mezytelen 
labbal kezdee rayta yartatbny Hol egy kwtb ífew fakada ffel, 20 

es ottan meg otaa. Annak wtanna egy tyzes kemenczebeu vet- 
tetee, es mafod napon egbezen ky yewe ew belolee, jj Annak 169 
Wtanna kezereytetyk vala hogy Balwautb у madna. Ew kedeegb 
paranczola az erdeghnek hogy mynt terdere efneek ottan az 
Balwant el ternee. Mynt azért le terbokodet vona, monda, yme 2 5  

ymadom de nem az erdegbet, yme ymadom de nem az balwant, 
yme ymadom de az en eedes wram Iefnfth xpüfth. Ottan az 
Balwan mynt eegy laagy cera el olvada. Ottan azért mynd az 
Balwannak papy ordoytafth teenek: Es az papy feyedelem zent 
tamas apoftol atal yeree: Es azonkeppen matyrommaa zentelee3o 
ewtet az wr Iften. Es azt lathwan mynd az kyral, es mynd az 
kyralnak rokona Karrifius ottan el fwtanak. Es az zent apoftolt 
az byw kerezttyenek tyzteffeeggbel el temeteek.

Ymarau holta wtan mynemew meltofaggal megh tyztefey- 
tette ewtetb az wr Iften hallyok megh. wgy olwaffok ew róla 35 
hogy mykoron yrnanak keth zaaz harmyncz eztendoben: Ale
xander czazaar az fvriabelieknek kerelmefekre bozaa zent Tha-
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maf apoftolnak tefteeth Ediffa new varaiban, hol oth az ew 
zent erdemeenek myatta fém fydo, feni erethnek, feni pogan 
nem eelliet, hanem awagy ky kel onnan fwthny: awagy meg 
kel halny, awagy megh kel fordwlny ez hyttre. Efmegh eellyen 

5 dolgot olwafwnk ez zenthnek czodalatos erdemef voltáról. Azon 
Eztendóben, mykoron xpnfuak fifel tamadattya es menyben 
menetynek wtanna yrnanak Ezer es zaaz hwzon három ez- 
tendoben Neegyed Calixtus wr papanak ydeyn, es papaűaganak 
negyed eztendeyben yewe az belífew yndyay Ianos patriarcha 
Komaban wr papahoz Es ez dyczofeeghes zenth Thamas apof- 
tolrol eellyen czodalatos Ifteny zent dolgot bezeelle, myndenek- 
nek liallafaara raondwan Egy varaf vagyon yndyaban kynek 
Hwlna newe, kyben Iftennek enghedelmebol en feyedelem va
gyon : kynek nagyfaga annee hogy kerekféeghe es zeleflfeeghe 

15 neegy пару yaro feldet tarth. kynek ew kewfalynak zeleffee- 
ghe es temerdekfeeghe hogy keth romay zekeer egymaf mellet 
raytta el mehethnee, Es magaCfaga wgynak lattatik hogy az 
romay tornyokat ífel eernee | Es az egheez varafth egy parau- 
czombely folyo vyz follya atal kynek fifyfon newee, ky nagy 

2'Hlragalatos köweket hayt ky paranczombol, kykkel az yndyay or- 
zaagh nagy kazdagh. Es az varafban feni pogan fém erethnek, 
fém hytetlen nem lakhatyk, De mynd az egheez orzaghban 
nagy hywfeeghes kereztyen neepek lakoznak, Az varafnak azért 
kywle vagyon egy heegy zakadaaf, kyt nagy bewfeeghes vyz 

25foly kervvl. Oth az heegyen vagyon Dyczofeghes zent Thamaf 
apoftolnak egyhaza nagy draga kówekbol rakathwan: kyben az 
nagy oltáron vagyon egy zeep ezyftból zerzeth zekreen, es előtte 
egy arany lampaf balfamonimal tellyes, ky eztendoról eztendore 
meg nem . alyzyk. Oth az zekrenben vagyon zent Tamafnak 

30 zent tefthe ffeen alwan, ollyan eeppen eghezzen, mynt ha ezen 
napon tetteek vona oda, myndden herwadatoffaghnal kyl, De 
fenky eztendeegh oda nem mehet, hanem mykoron az ew zent 
ynnepe napya el yew, akoron az vyz el fogy ew kerwle nyol- 
czad nappal elette es vtanna, Es mynd egy kofweth napvara 

ззкогуаа kezwlween nagy Ifteny tyzteHeeghel es fedelemmel Az 
varafbely patriarcha, erzekekkel pyfpekekkel es papokkal, 
mynddennek elette be mennek es ew wtabhok zamtalan fok 
neppeek: Es mykoron nagy tyzteffegghel az zent MilTeeth megh
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mongyaak: es Conimunicalny való zenthieeghet zentelnek. Annak 
wtanna az zent apoitolnak tefteet ky vezyk az zekrenből es 
egy pyipeky aranyai zekben helheztetyk az nagy oltaar elot.
Es egy nagy aranyai patenan, awagy talnyeeron az Communi- 
calo zentkieeghet eleyben vyzyk, es mykent nagy héethben iok- s 
tak teenuy: egy mai wtan myndden ember eleyben yarvvl nagy 
ayoytatoffaggal es yiteny ieelelemel, es myndenyknek пеку 
ággyá az zenthieeghet, mynt ba eelne, ha ky kedeegh tyzta 
gyonait nem tett vona; awagy pogan vona, awagy hytetlen es 

* eretbnek vona, || awagy ottan megli kel az ew gonoíiagaat yeleib 170 
tény awagy meg kel terny, awagy ottan meg kel halny Ellyen 
czoda dolgokat lathwan, koronkeed iok poganok temek ez zent 
hyttre

Annak wtanna az zent apoitolnak ew zent teiteet eimegh 
az aranyai Ezyith zekrenben helhetyk nagy tyzteíieegghel, es 15 

nagy halaat adwan az wr Iitennek es az zent apoitolnak eel- 
lyen Iiteny dolgokról, nagy eremmel ky mynd hazahoz meegyen. 
Annak wtanna az vyz eimeg ottan kerwl vezy az heegyet, es 
ienky eztendeegh oda nem mehet: EEllyen czoda dolgokat be- 
zeelween az yndyay patriarcha, ottan mynd wr papa, m yndkyt2o 
hallyaak vala, nagy halaat adanak raytta wr Iitennek es az 
zenth apoitolnak. Azért mynd ez eellyen meltoiagokbol yimer- 
hettyek mynemew erdemes legyen bodoghíagos zent tamas apói
tól: mynd mennyen, mynd leiden, kynek effedozeie es erdeme . 
myat engheggyen mynekwnk ees az wr Iiten malaztot es erek 25 

eletet amen.

Z e n t  L u c i a  a z ' z onr o l  k y n e k  e p i í t o l a i a  es  ewaw-  
g e l i o m s L  w g y a n  v a g y o n  m y n t  z e n t  B o r b á l a  a z z o n

N a p y a n

DE az ew zent eeletyt lalian megli lelky ayoytatofíaghnak no 
es tanwiaghnak okaerth: Zent Lucia azzon tamada Syracuiana 
new varaiból. Nemzete zerent Nemes vala, teiteeben zepletelen 
zyz, zyneeben zeep lelkeeben aunal zeep, zent hythnek myatta, 
mynth Criituinak Ieiuinak zereltnei yegyeie, Halwan azerth zyz



256

zent Lucia azzon zyz zent Agata azzonnak hyreet: meene az 
ew koporffoyahoz ew annyawal, kynek ewtycya vala newe, ky 
ymarau ueegy eztendőtwl foghwa weer korffagot zenwetl vala, 
torteeneek hogy az mifeen olwafnaak az ewangelioraot. mykeep- 

5 pen Iefus az azzooyallatot meg vygaztotta vala veer folyafbol. 
Monda ottan Lucia ew anuyanak hyzed ее aztli, kyt az ewan- 
geliom mond? | Hyggyed azt ees hogy Agatha azon xpiiífal 
lakozyk mennyeknek orzagahan, kynek ew zent ueweerth zenwe- 
d e t: Es azon liy ttel ylleffed az ew koporffoyaat es ottan meg vygazol, 

юМукогоп azért ymathkoznanak zent lucia el zwnnyada: Es lataa 
zent Agothaat az zent Angyalok kózot nagy gyenges rwhaban 
mondwan ewneky: yo kwgom zyz lucia xpüfnak ayoytatos 
leaúa myt keerz entwlem, kyt tenneu magad ees meg adhatz 
az te zylednek, ky ymarau az te hytednek myatta meg vygazot, 

i5 Es mykeppen en myattam az Chartagonak varaía ffel rnagazta- 
tot. xpuftwl Azonkeppen te myattad ISyracufanak varafa ees 
meg ekefwltetyk te myattad. Mykoron ffel ebredet vona, monda 
ew zyleyeenek, zeretew zylem, ymarau yme megh vygaztaal 
Azerth arra keerlek. ky teghed meg vygaztot, hogy ennen towa 

го ennekem yegyefth ne newezgheíT. De vala myt énnekem az yegy 
rwhaerth akarz vala adnod, zeeghenyeknek ozyad: Monda 
ewneky az ew zyleye ffed be elezer eu zemeymet es annak 
wtauna vala mynt teeneked lattatyk wgy czelekoggyeel: Monda 
lucia. Nem wgy zylem, Mert vala myt holtod wtan atz, azért 

25 adod hogy veled el nem vyheted : Add azért addyg az Criftuf- 
nak mygh eelz es eerdemet lezen belolee. Mykoron hazokhoz 
mentenek vona, mynden erekfeeglieket el arwlaak es zeghe- 
nyeknek oztogataak : Azth halwan az ew yegyefe, ottan pafea- 
fius feyedelem eleebe vonva zent lucyat, Es be vadolaa hogy 

3o kereztyennee leet vona. Es kezenfeeghes torweunek kyvvle eelue, 
Pafcafius azért paranczolá пеку hogy az balwan Ifteneknek 
aldozneek. Monda ottan пеку Lucya, Iftenuek kellemetes áldo
zat az zeghenyeket latogathy es fegheelleny De ínyéért ymaran 
nynezen myt towabbaa evvnekik adneek. Ennen magamat Crif- 

3ötuf Iefufnak adom es áldozom. Monda ewneky Pafcafius. Ez 
eellyeneketh az the bolond kereztyen tarífyduak bezeellyed: De 
az feyedelmeknek paranczolattyok zerent azt" akarom hogy al-

ÉRDY CODEX ( 1 7 0 — 1 7 1 )
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dozzaal. felele Lucya, te az te feyedelmyd|lnek paranczolatyt 171 
tartod, En kedeegh az en Iftenemet feelem tyztelem es zent pa
ranczolatyt tartom. Es femybe nem akarom megh bántanom. The 
azért teed azt my teeneked lattatyk, En ees azth teezem my 
ennekem kaznalatofnak lattatyk. Azt halwan Pafcafius, mynt eg ь 
el yaro folyo wgy zolaf. Lucya felele En fern teftemet, fém el- 
meemet, femy gonoffaggal meg nem ferteztettem. Pafcafius monda: 
kyczodaak teftnek es elmeenek meg fertőztetőy, felele Lucya 
Elmeenek megh fortoztetoy ty vattok, kyk azt tanaczollyatok 
hogy az ygaz leikok el haggyaak ew teremteyeket zentpalnakio 
mondafa zerent. Megh főrtőztetyt az yo eeletet, gonoz bezeedek: 
Teftnek kedeegh meg fortoztetoy tefty gyenerwfeeghek es by- 
nek. Monda Pafcafius: megh zennek az bezeedek mykoron az 
keenra ywtandwnk, felele Lucya Az wr Iftennek yghey meg 
nem zenhethnek. Monda пеку haat te iften vagy, felele Lucya is 
Iftennek zolgalo leanya vagyok, kyról yrwan vagyon [hogy] kyk 
Jftennek zolgay, Iften zool kyewbelólók. Pafcafius monda: haat te 
benned zent lelek lakozyk ? Lucya felele kyk tyztan eelnek, zenth- 
leleknek teraplomy azok, mykeent zent apoftol mongya, Ottan 
monda pafcafius: En teeghedet az bordeelban vytetlek hogy ott 20 

te zyzeffeeghedet el haggyad, es az zenth lelket el vezeffed. 
Lucya felele Az tefth meg nem ferteztetyk, hanem czak az elmee- - 
nek akarattyaabol Azcert ha enghemet en akaratomnál kyl megh 
tőrendez: azzal az en koronám kettóztetyk. Az en akaratomat 
kedeegh fólia ne alohad hogy az te kywanfagodra haytanam, 25 

hogy ezeket mondotta vona, kezdee Pafcafius zent Lucyat az 
bordelba vonyathny, kyt zent lelek oly yghen meg nehezeyte 
hogy femykeppen az bérről el nem yndoythataak. Azth lat- 
wan mynd kezeyt labayt meg kőtőzeek es ezer embert kezerey- 
teenek vonny de méegh azok fém yndoythataak el az bérről, зо 
Azokhoz ragaztanak ewthwen yga barmot, De azok fém tehe- 
teenek yndoytafth az zent zyzen. Ottan monda Pafcafius ew- 
neky Mynemew J Erdeghfeegh ez hogy egy gycnghe leant ezer 
ember meg nem yndoythat, Lucia felele Ez nem erdeghfeegh 
de az aldot Criftuf Iefufuak zenthfeeghes. czelekődeefe Azeertss 
hameeg ezekhez tyz ezerth ragaztanaal ees, meg fém tehethneel 
ennekem femyt. Monda efmeg ewneki Ha azért ez Iftennek 
templomának femyt nem telietz, tery ky az hytetlenfeeghből ha

NYELTEMLfKTÁR IV. 17
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kedeegh nem akarz, meeny el dolgodra. Azt halwan pafcafius 
dyheffeegre yndwltateek es paranczola hogy azon allo helyee- 
ben megh eeghethneek. Es hagyaa hogy fenyew zwrokkal es 
olwaztot olayyal agyon enteneek, hogy hamarab az tyz meg 

semeeztenee. Monda lucya, En az en eedes wram Iefufnak zent 
malazthyaat keerttem, hog ez tyz ennekem femyt ne arthaffon 
az hyw kereztyeneknek eremekre. Es az en martyromfagomnak 
be tellyefeyteefeere. Lathwan azért Pafcafiufnak zolgay es ba- 
raty, hogy ollyan nagy banathban vona: reea rohananak es tor- 

10 kábán yteek az fenef terth. De maga meegh ees nem veztee el 
zolafaath, myglen ew zenth ymaczagaat el nem veegheznee az 
wr Iftenhez: Es annak wtanna nagy edes tanwfagot theen ez 
zent hyttról, hogy halalygh megh maradnának ewbenne az erek 
dyczofeeghnek veeteleerth. Annak vtanna monda, yme hyrdetek 

is anyazent egyháznak wy bekefeeghet, mert ez may napon Ma
ximianus czafaar halwa fekzyk. Es dyoclecianofth az romayak 
zanky veeteek: Azonkezben az hyr mondok el ywthwan, pafca- 
fiufthmegh fogaak es foghwa vyveek Romanaban. Es be vadol- 
wan az ew kegyetlenfeegheert: es feeyeet veeveek Annak vtanna 

2o zent Lucya papot hywata es gyonafnak wtanna zentfeeghet 
veen hozy'a: Es mynd ennen magaat, mynd anya zent egyhazat 
Criftufnak zent markaban ayanlwan, Es mykoron az hyw ke- 
reztyenek mondottaak vona, Amen. Az ew zent lelkeet ky bocza- 
taa, Es azon helyen temetteteek el. Azon ydoben mykoron yrna- 

•2ínak három zaaz tyz eztendoben Criftufnak menybe menety 
wtan. И

172 Z e n t h  I f t h w a n  p r o l h o m a r t y r n a k  N a p y a r o l  v a l ó
E p i f t o l a

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg zent Lucacz apoftolok 
soyarafarol való kénynek heeted reezeeben: kynek elette emlekó- 

zik arról mykeppen ydwezeytenknek menybe menety wtan, wr 
Iftennek zent ygheye zaporodyk [valde] vala predicalwan es 
fokafwlnak vala felette az hyweknek zamok lerwfalembe. Es 
az papok kőzzol ees fokán enghednek vala az zent hythnek. 

35 Ennek wtanna kowetlikozyk ez may zent Epiftola



AZ ydokben Ifthwan tellyes iftennek malaztyawál es eref- 
fegghel, teezen vala nagy yegyeketh es czodakat az neep kó- 
zót. Thamadanak azerth nekik az fynagogabol: kyk neweztethnek 
vala zabadofoknak Cyrenenbelyeknek: es alexandriabelyeknek. 
Es kyk mynd Ciliciabol es Afyabol valanak, difputalwan Iftwan- s 
nal. Es nem alhathnak vala ellene az bólczefíeeghnek es lee- 
leknek ky ewbelóle ky zool vala: mondwan, Thy myndenkoron 
kemeen nyakwak, es kernywl meteletlen ty zywetek es fyletek 
koronked ellene állottátok az zent leieknek mykeppen az ty 
reghy atyaytok ees, azonkeppen ty ees, Meely proffetat nem ba- ю 
borgattak az ty reghy atyaytok ? Es mynd meg őleek azokat 
kyk yewendőt mondnak vala äz ygaz iftennek ffyarol, kynek 
ty maftan arwltatoy | Es gylkofy leetek: Halwan azért ez eellyen 
bezeedeketh fakadoznak vala ew zywokben: es cykorgattyak 
vala reea ew fogókat. Mykoron azért Ifthwan tellyes vona zent 15 

leiekkel ffel tekeenthwen a’ menyorzagra megh lataa Iftennek 
dyczófeegheet tefty zemeyvel es Iefufth alwan Iften hatalmá
nak yoghyara, es monda, yme latom az menyorzagot nythwan 
lenny, es embernek ew ffyat iftennek hatalmas yoghyara allany. 
Fel keyaythwan azerth ottan nagy zowal: be dwggak ew ffyló- 20 

két es eegyetembe reea rohananak. Es kywe vethwen ewtet az 
waraf kywl, kowezyk vala. Es az tanok le hanyaak ew rwha-' 
yokat egy yffywnak labayhoz ky hywattatik vala Saulufnak, 
es kŐAvezyk vala. Ifthwan Iftent hywaan es mondván En wram 
Iefus veed el az en lelkemet. Annak wtanna terdeyre efween, 2s 
keyaytaa nagy fel zowal mondwan. Vram ne veegyed ewnekyk 
ezth bynnee, Es hogy azt moudotta vona el nywgoweek wr If- 
tenbe :

E w a n g e l i u m

Ez may zenth Ewangeliomot yrtaak meg az zent Ewange-зо 
liftaak Zent Mathe kenyweenek hwzon harmad reezeeben. Zent 
Lucaez tyzen eeggyed reezeeben. Es leen eredety az ydoben my
koron ydwezeytenk vona harrayncz barom eztendos emberfeeghe 
zerent. Es [az napon] zenth gyergy martyr hawanak ellTeiv napian 
Ez ewangeliomnak kedeeg elette ereden meg feddee az fydo- 3 5  

kát, es wg mondaa ez ewangeliomot. ||

LEGEND. (SZENT ISTVÁN ELSŐ MÁRT.) 2 5 9
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173 AZ ydőben monda Ieius az iydo ieregheknek. es az papy 
feyedelmeknek: yme en boczatok ty hozyatok proffetakat es ből- 
czeket es yraftwdokat. Es ew kózzólők nemeellyeket megh 
oltok, es megh fezeytetek, es megh oftoroztok ty iynagogatok- 

5 ban, es el yldeztek varairól varaira, hogy ty reatok yewyen niyn- 
den у gaz veernek yteelety ky kywe enteteek ez feldnek zyneen. 
Az ygaz Ábelnek veeretewl íoghwan mynd az zakaryainak Ba- 
rachyai íyanak vereeyglen: ky megh őleteek az templomnak es 
az oltárnak közötte. Byzon mondom tynektek hogy ez nemzetire 

10 mynd reá yewnek ezek. Oh Ierwialem Ierwialem ky megh ólod 
az proffetakat kyk te hozyaad vannak boczathwan, es megh kó- 
wezed ewketh, hanzor akarttam egybe gyeyteny az te ffyaydat 
mykeent az ffyai tyk egybe gyeyíy az ew ffyajdh es nem 
akaraad, yme pwztan hagyattatik el tynektek az ty hazatok. 

15 Mert wgy mondok tynektek, nem lattok enghemeth ez nap- 
iaghtwl foghwa, myglen mongyatok: Aldot ky yewthwrnak ew 
neweeben: |

Ez may zenth ewangeliomot kylemb kylemb zent doc- 
torok kylemben kylemben magyarazyaak. Myndennek elette 

20 Mykenth zenth Mathe ewangeliita yrya az ielwl meg mondot 
Capitulomba Idwezeytenk Ieius meg tekeenthween es megh yi- 
merween lelky es teity zemeywel az fydoknak es yraitwdoknak 
ew vezedelmes eeleteket, es zandekokat ereífeu megh fedde 
ewket ew hamyífagokrql mondwan, yay tynektek yraitwjdok es 

25 zerzeteiek keppwtalok kyk megh dezmallyatok az kerbely vete- 
meenyeket es zep ylíatw íyweketb, Es el hattatok azokat kyk 
neehezbek az terwenbe, az ygaz yteeletet es yrgalmaffagot es 
hytét: Ezeket elezer yllyk vala be tellyeieyteny, es azokat el 
nem kadny vakoknak vezerloy, ky pekween az zwnyogot es az 

3o teweet el nyelween, Yay tynektek yraitwdok es zerzeteiek keep- 
wtalok kyk hafonlatoiok vattok az meg feyeerentet koporiohoz, 
kyk yollebet tetznek kyvvl embereknek zeepeknek De maga 
belől tellyeíek hallottaknak tetemekkel, es mynden dohoífaggal. 
Azonkeppen vattok ty ees, kik yollehet kywl láttattok embe- 

35 reknek ygazaknak De maga belől tellyeiek vattok mynden 
keeppwtalaffal es alnokiaggal. Ez eellyen bezeedeknek wtanna 
monda ew nekyk, yme en boczatot ty hozyatok proffetakat es 
bőlczeket, es yraitwdokat kik mynd [ínyként] meg vannak yrwa az



zent ewaugeliomba. Lyray rayklos doctornak mondafa zerent: Az 
prófétákon es yraftwdokon erty az zenieket es zent apoftolokat, 
mert fókáknak ew kőzzolók leen proffetalo lelkek, kyk yewen- 
döket moudottanak: mynt zent Ianos ewangelifta Iraftwdok ées 
leenek, mynt az zent ewangeliftaak es zent pal apóitól, kynek 5 
yrafawal tellyes anyazent egykaaz. Nemellyek bölczek ees. 
leenek, mynt nagy fok zentek es predicatorok, kyk meg erth- 
vveen az wr Iftennek byzon votaat es az mennyey dyczöfegh- 
nek erekkee való bodogh eeleteet, eegyebeket ees nagy zor- 
galmatoífaggal tanoytottanak meg reea, mykeppen kereffeek, es ю 
mykeppen ydwezwllyenek Es nemellyeket ewközzölök meg 
oltok mykent zent Iacabot azon templomban |j zent Iftbwant 174 
megh köwezween, Zenth peterth es zent Andrafth megb fezeyth- 
ween, es fokakat kylemb kylemb halallal es konokkal ylletkween : 
Wgy monda towabbaa, es nekyket meg oftoroztok, mykent az 15 

zent tanoytbwanyokat az tanaczban, es zent pal apoftolt: annak 
felette meg fenyeghethween ewket hogy ne predicallauanak es 
ne hyrdethneek az Iefufnak ew neweet hol oth zent peter wgy 
monda: ynkaab yllyk Iftennek enghedny honnem embernek; 
Mecly haborwfagokat meg mondot vala ewneky Iefus meegh2o 
annak elette, ha wgy mond enghemet haborgattanak, ky enny 
yot tettein ew velek, tyteket ees haborgathnak es yldeznek egy 
varairól mafra, mert nynczen az tanoythwan fellyeb ew mefte- 
reeneel Azért ha eeggykbol ky yznek mafban fwffatok, ho£ 
tellyefeyggyeek be mynden yraf. Es mynden ygaz veer 25 

yeyyen ez nemzetire ky ez felden ky etletet az ygaz abeltewl 
fogliwa, kyt kayn az ew attyaffya meg ölee, myert hogy Ábel
nek ayandekat wr Iften meg tekeentee: kaynnak kedeegh ayan- 
dekara nem tekente [meg] mert hamyff vala Iftennek elette, mert 
mykoron zanto ember vona nem aldozyk vala az yobbabol, de3o 
az alaa valoyaat aldozya vala Iftennek Annak okáért nem leen 
kellemetes ew zent zyneenek elette. Abel kedeegh Barom paztor 
vala: es mynt meenneel yobbat talal vala ew yohay közöt azth 
aldozya vala wr Iftennek Annak okáért kellemetes leen wr 
Iftennek ellette, Wgy mond towabbaa az zakaryafnak Barachye35 
ffyanak vereyglen kyt meg öleetek az oltárnak es templomnak 
közepette, kynek mykoron wr Iften ffel gyoytotta volna lelkeet 
zent leiekkel, ffeddy vala az yzrael neepeet mondwan : Ezt mon-

LEGEND. (SZENT ISTVÁN ELSŐ MÁRT.) 2 6 1
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gya az wr literi. Myre haghyatok atal az wr Iftenuek paran- 
czolattyaat es zent tórweenyeet, ky tynektek nem leezen elówe 
mentetekre. Azth balwan az yowaf kyral paranczola hogy 
rneeg kowezneek ewtet, es meg őlneek: Ez keet ygaznak veereen 

5 azért ertetyk myndden ygazaknak veerek, kyketli mynd meg 
őleenek az fydo neepek kezdettwl foghwa az ydeyglen, | Wgy 
monda ewnekik towabha Ieíus Oh Ierwfalem Ierufalem, ky meg 
ólod az proffetakat es meg kówezed ewket kyk te hozyaad 
Boezathwan vannak te ydweffeeghedre, menezer akarttam egybe 

ipgyeyteny az te fíyaydat, De nem akaraad foha, Eeth nemy- 
keppen azth erthettyek, hogy meegh annak elette ees keez volt 
vona az aldot xpus ieíus ez vylagra yewny ez vylaghnak yd- 
veffeegheert, De emberek nem voltának méltók reea az fok 
gonoflfaghnak myatta. De meeg mykoron el yewe akkoron meg 

is wtalaak e\v zent Iftenfeegheet mynd ew zentywel es tanoyth- 
wanywal, kyk mynd meg akaryak vala gyogyttany az valaztot 
nemzetet De foha nem akaraak es myndenkoron ellenek mon
danak mynd ez mayglan. Lathwan azért hogy meg nem akar- 
naak ennen magokat.у obboytany, ky yelentee az ew vezedelmeketh 

го ees mondwan, yme ydew yew, hogy az ty hazatok ees pwztawa 
marad: es kew kewen nem marad ky el nem teretyk. Mert 
negywen eztendew wtan Az romay feyedelmeket Tytofth es 
Yefpefyanofth reea hoczataa es mynd enen magokat, mynd vara
tokat főldeebol ky veztee es el pwztoytaa. Wgy mond towabhaa. 

25 Azért mondom tynektek, hog ez napfaaghtwl foghwa nem lattok 
enghemet, myglen mongyatok. Aldot ky yewt wrnak neweeben. 
Ezeket kedeg mondaa az ew zent keennyanak halalanak be 
telly efeyteefeert, ky bel tellyefedeek elezer Weragh vafarnap, 
mykoron egheez Ierwfalemnek varafa ky yewe Iefufnak eleybe 

3obe menwen ew tanoythwanywal. Mafodzor be tellyefedyk, my
koron yew eleweneket es holtakat meg yteelny ew zenth apof- 
tolywal es mynd az mennyey zeniekkel, zent angyalokkal. 
Akkoron myndenek meg yfmerween az aldot Iefuft, nylwan való 
vallafth teeznek ew róla. Es az kegyelmes Idwezeytew ees be 

35 vyzy ewket az ew zent orzagabau az ew zent attyanak es Iften- 
feegheenek nylwan való latafara, kyt nekwnk engheggyen erek- 
kwl erekkee Amen. ||
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Z e n t h  I a n o s  e w a n g i l i f t a  y n n e p e  n a p y a r o l  v a l ó
e p i f t o l a :

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg eredeth zerent Belez 
Ecclefiaftici xv. eggyk kenyweenek tyzen ewtód reezeeben: 
meely epiftolanak elette wgy vagyon rnegk yrwa: Bodogh em
ber az ky koronkeed belczefleeghben lakozyk, Es ky ygaíTagh- 
rol gondolkodyk, es evv ertelme zerent Iftennek zent zyneet 
elmeelkódy. Ennek wtanna kőwethkózik ez may zenth Epiftola.

KY Iftent fely, yot teezen: es ky ygaffaagh tartó meg leely 
ewteth, es eleybe kel ewneky mykeent tyzteffeeghbely anya, eel 
tety ewtet erek eelethnek kynyereewel es ertelmeewel, es yd- 
weffeghes vyznek bólczeffeeghewel ytattya ewtet. Es meg ereffe- 
dyk ewbenne, es el nem hayol, es nala tarttya ewtet, es meg 
nem zegyenewl, es fel magaztattya ewtet ew eeggyes baratynal 
Es anyazent egyházban megh nyttya ew zayaat predicallany 
es bel telty bewlczeffeeghnek es értelemnek zent lelkeewel, es 
az erek dyczófeeghnek halhatatlan rwhayawal megh rwhazya 
ewtet es erekkee való nevezettel megh erekefeyty ewteth az my 
wrwnk wr iften.

Az on  y n n e p n e k  E w a n g e l i o m a :  j

Ez may zenth Ewangeliomot yrtta meg zenth Ianos ewange- 
lifta kenyweenek hwzon eeggyed reezeeben. Es leen eredety azon 
ydóben, mykoron ydwezeytenk vona harmyncz három eztendós 
es zent Amborwf doctornak mafod napyan, mykoron ymaran wr 
Iefuf ffel tamadoth vona hallottaybol. Monda Iefus peternek kő- 
weff enghemet. Byzon Byzon mondom teeneked, mykoron yffyab 
vonaal be ewedzed vala te magadat es oda meegy vala ahowa 
akarz vala, De mykoron meg veenewlendez, eegyeb őwedez be 
teeghedet es oda vyzen howa nem akarod. Azt kedeeg mondaa 
ky yelenthween mynemew halallal keellene Iftent ewneky meg 
dyczóyteny Monda efmeg zent peternek Iefus. ez az ewan-
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AZ ydőben monda. Monda Iefus peternek kőweff enghe- 
met, haltra tekeenthween peter lataa megli az tanoythwant, kyt 
zeret vala Iefus kewethveen ky le ees fekewt vala az veegh 
vaczoran ew meellyeen. Es monda: Wram kyczoda az ky teghed 

5 el arwl ? Az tanoythwant azért mykoron latta vona peter, mon
da lefutnak. Wram Ez myt lezen zenwedendew? Monda ewneky 
Iefus : yg akarom ewtet meg maradny, myglen el yewök, 
my gondod vagyon neked vele, te kőweff enghemet, ky teryede 
azért ez bezeed az attyaffyak kózőth: mert az tanoythwan megb 

176 nem hall. Es nem mondaa Iefus: megli nem hal: D e ||yg  aka
rom ewtet maradny. myglen el yewők: Ez az tanoythwan, ky 
byzonfagot teezen mynd ezekről, es megh yrtta ezeketh: es twg- 
gyok mert ygaz az ew byzonfaagh teetele:

Ez may zenth Napnak ewangeliomaban anyazenth egyház 
15emlekőzik dyczőfeeghes zent Ianos ewangeliftarol xpuf lefutnak 

felette zerelmef tanoythwanyarol kynek az eedes ydwezeytew 
az veegh vaczoran mynden Ifteny tythkyaath megh yelentee, el 
mwltakrol yeleuvalokrol es yewendőkről, proffetawaa tewee, 
ew zent balalaban rezeffee tewee, zent zyleyeenek otalmwl 

2ohagyaa, es ky mwlafa koron halainak keennyanal kyl az 
erek dyczőfeeghben vyvee. Bodoghfagos zent peter apoftol 
mykoron ezeebeu vette vona hogy xpus ewtet felette zerety: 
az ew lelky tefty zepletelenfeeghecnek okáért, ew ees tellyes 
lelkezerent zerety vala, es maganak yelef baratwl valoztotta 

25 vala. Annak okaerth nagy fókákban zol zolowl ees valáztotta 
vala ewtet xpufnaal: mert myndent nem meer vala peter 
xpuftwl meg kerdeny. De Ianos myndent meg meer vala ker- 
deny, myert myndennek közötte yelefkeppen zerety vala xpus 
Ianoftk: Myndenben azért peter hogy tarifa lennee ewneky: 

30 mynd eelwen mynd halwan, Mykoron azért hallotta vona peter, 
hogy meg kellene ewneky fezvvlny, keewannya vala meg twdny 
Criftuftwl az ew zerelmef harattyanak ees dyczőfeeghes hala
kat. Annak okáért mondaa. Wram ez en barátom myt lezen 
zenwedendő ? felele Iefuf peternek es monda: ygen akarom 

35 ewtet meg maradny, az az nem akarom hogy ollyan martyrom- 
fagot zenweggyen mynt ty, De kennaal kyl akarom hogy ky 
mwllyeek ez vylagbol Ez eiellyen kegyelmes malaztolfagot ke- 
deeg az tebby kőzőt erdemlee Ianos, doctoroknak mondafok
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zerent. Ez neegy yeles okokéért. Elezer az ew zepletelen tyz- 
taífagos zyzeffeeghert. kyt zent Ieronimofnak mondafa zerent 
az menyekzőből hywa el ewtet Criftuf az apoftolllagra Es nem 
hagya I Hazaűaghnak tőrweenyeben leelctlmy, Sokan kedeeg 
teewőlőgynek benne, ky lett leegyen az ew yegyefe: hogy femys 
emlekőzet nynczen yrafban róla. Nekik mongyaak hogy Maria 
magdalena volt. De azth nem kel hynny: Mert mykoron Maria 
Magdalena keraly nemből volt Ianof kedeegh egy zeghen halaz 
ffya Sem tyztefíeegh: Sem nemzetffeeg nem atta vona, hogy ewk 
egybe férkőztek vona De mykeppen zent Albert pyfpek es Lw- x0 

dolffos zent atya mongya Az ew yegyefeenek Anachita volt 
newe, Es tyzta zyzeűeeghben meg maradót boltik es az zyz 
marjanak zolgalo leanya volt mygh eelt:

Mafod okáért kywalt keppen való malaztal zerette vala 
xpus Ianofth az ew gyenghe yffywfaganak okáért. Es yffywfaga- is 
ban háttá vala ez vylagot es ew attyaat Annyaat es mynden 
yozagaat Criftuft Iefufth kőwethween. Az ollyanokrol kyk azon- 
keppen yffywfagokban foghyaak magokat wr Iftennek zent zol- 
galattyara: Wgy mond belez eggyk kenyweenek harmyncz 
eeggyed reezeben, ky meegh veethkőzhetyk vala es nem 20 

veethkőzeek, gonozt tehet vala es nem teen, kyczoda ez 
eellyen yfifyw es dyczeeryeek ew tet: mert nagy czoda dolgot 
tetth ew eeleteeben. De bog az veeneket fe feleggyek el 
wgy mond zent Ieronimus doctor. Akar meene ydőf leegyeu 
ember, Vala ky nagyob bwzgofaggal es zeretettel tarth peui- 25 

tenciat ez vylagon: azt az wr Iften ynkab neezy es feellyeb 
koronazya az dyczőfeeghben, es fokalmak teeb erdemet vezen.

Harmad okaerth mert yollehet zeghen zylektewl vona Ia- 
nos: De maga az ew annyarol nagy nemből vala, mert az ew 
annya maria Azzonywnk marianak hwga vala azon atyatwl 30 

auyatwl. Annak okáért ees felette zerety vala ewtet az aldot 
wr Iefuf xpus, mynt rokonfagaat. Es yllyk vala hogy yeles 
malaztal ekeífeytenee megh az ew zerelmes ewcczeeth. Negyed 
okáért erdemle Ianos kywalthkeppen való malaztot xpuftwl, 
merth teb yokat ees hagya el Ianos ez vylagon honnem mynt35 

az teb tanoythwanyok, yllyk vala azért bog teb erdemeet ees 
vennee ||

Mafodzor: Wrwnk Iefufnak xpufnak kywalthkeppen való 177
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zent mylaztyaat erthettyek lenny zenth Ianofhoz: mykoron fok
képpen való vezedelemtwl meg tartaa. Elezer Mykoron Afyaban 
predicallana Domicianus chafaar forro kaad olayban vettete: zent 
Ianos kedeegh ky yewe belőle myndden ferelemneel kyl. An- 

5nak wtanna zanky vetee pathmos newő zyghethben, hol oth la- 
tafarol való zenth yraa. Azonkezben DomicianoíT czazarth az 
ew kegyetlenfeegheert Iften az vylagon ky [veeg] veeveen es wrafa- 
gabol le vethween zent Ianos az zanky veteefból myndden 
bekefeegghel meg hozathneek EEffefomban, Eleyben kelween 

10 azért az varafbely neepek azth mongiak vala. Aldot ky yewth 
wrnak neweeben. Es azon be menetvwel: Drufianat ky kywe 
mwlth vala ez vylaghbol ffel tamaztaa wrnak neweeben.

Annak wtanna Mykoron meeg ees Afyaban predicallana, az 
Balwan Iften papy feyedelmy azt meg Bozzwlwan meg fogaak 

is zent Ianofth es kezdeegh vynny Dyana Iften azzonnak tem
plomához hogy aldozneek az balwannak, kvknek monda zent 
Ianos. Ha az ty Iftenteknek neweewel xpufnak egyhazaath el 
tőrhetytek, haat keez vagyok aldozny Awagy ha xpufnak ne
weeben az templomot el tőrhetem haat hyggyetek az Criftuf- 

20 ban. Mykoron az köz neep пеку enghedet vona, zent Ianof 
ymaczagot teeween ottan az eghez templom fondamentomabol 
el effeek. Azth lathwan Ariftodemof new papy feyedelem nagy ha- 
borwfagot yndoyta az neep kőzőt, Es lathwan azt zent Ianos 
monda: Oh Ariftodemos myth akarz hogy teegyek, ottan felele: 

25 ha azt akarod hogy hygyek az Iefufban yme meerghef adok 
ynnod Ha femy vezedelinet nem zenwedendez, ottan twdom 
hogy byzon Iften az te iftened. Monda zent Ianos, ted meg, 
monda ewneky eegyebeknek adom elezer kyk mykoron el 
nem zenwedhetendyk, te ees ynkab meg retteny tewle, keere 

3oazerth keth halarra való embereket az byrotwl es mykoron ne
kik meg atta vona ynnyok ottan meg ketten meg balanak Zent 
Ianos ees kezeeben veeve az pohart ез zent kerezthnek yegyeet 
vethween ew reea, ottan meg ywaa es femy ferelmet | Nem zen- 
wede: Ottan azerth myndnyayan wr Iftent kezdeek dyczerny. 

35 Monda efmeg Ariftodemus papy feyedelem meeg ees egy keth- 
feegh vagyon en bennem. Ha ezeket ffel tamaztandod, kyk az 
meeregh myat megh balaanak, haat byzonnyal hyzem. Ottan zent 
Ianos adaa пеку az ew kentefeeth mondwan: meeny el vefd az
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meg holtakra mondwan xpufnak apoftola boczatot enghemet tv 
hozyatok hogy wr Iefufnak neweeben tamaggyatok ffel. Es 
mynt azt tette voná, ottan ffel tamadanak. Azth lathwan ottan 
hynek xpus Iefufban es zent Ianos meg kereztelee ewket mynd 
hozyaa tartozokkel. Es zent Ianofnak tyzteíTeeghere nagy zent 5 

egyhazat rakanak. Mykoron azért zent Ianos ewangelifta es . 
xpufnak zerelmes apoftola ywtot vona egy heeyan zaz ezteu- 
dóre, ymaran kózeel ew halálához: yrwan wrnak zenwedeefe 
wtan hathwan heet eztendóben, yeleneek пеку ennen maga az 
eedes Iefuf xpus es monda ewneki ye’ el ymaran en hozyaam w 
en zerelmes tanoythwanyom mert ydee hogy nywgoggyaal meg 
es az the atyadffyaywal lakozyaal az en aztalomon mennyeknek 
orzagaban: Es zent Ianos ottan ffel kele, kezde Iefuf wtan 
meenDy Monda ewneki Iefuf vafarnap en hozyam yewz, my
koron az vafaarnap el yewt vona, hyre leen benne az koz 15 
neepnek es mynd hozyaa gyewleenek, Es tykzotwl foghwa nagy 
er ellen predicalwan ewnekyk hog meg maradnának az zent 
kereztyen hythben, es xpufnak paranczolatyt meg tartanaak 
zeghetetlen mert azokee vona az menyorzaagh: Annak wtanna 
meg aldaa az neepet wrnak new eben Es az nagy oltár élőt 20 
egy koporfooth afata, az feldeet ky hozdatwan az egyházból: Es 
lee zalwan az veremben ezenképpen ymathkozeek kezeö fel 
emelwen. Vagyok hywattathwan az the lakodalmadra en eedes 
wram Iefus xpus ymaran ym el meegyek halaat adwan raytta 
te zent yrgalmadnak hogy meltoztattaal enghemet az te meen- 25 

nyey lakodalmadra hywattathny ky tellyes zywel leiekkel kywan- 
lak teghedet lathnom. Es ottan fenef ked be fogaa az kopor- 
ffoot, es mykoron el zallot vona róla az fenef ked femyt nem 
czak Mennyey mannaat lelenek az koporfoban ennen magaat 
kedeeg Criftus ffel vyvee mennyeknek zent orzagaban Amen.

Ap r ó  z e n i e k  y n n e p e e r f t l  v a l ó  E p i f t o l a  178

Ez may zent Epiftolaat yrtta meg bodogffagos zent Ianos 
ewangelifta latafarol való kénynek tyzen neegyed reezeeben.
De myert ez yelen való kapitulomnak elette emlekózzek arról, 
meg yfmerween lelky latafnak myatta [myatta], mynemew nagy 35
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vezedelmef haborvvfagot zenwedne anyazent egyház yewendőre az 
pokolbely Sathantwl es annak wtanna az ew tagliyatvvl Anti- 
eriftuftwl hogy azért az ydwezwlendew hyvvek meg ne tanto- 
rodnaanak es kethfeeghben ne efneenek, ymaran ez may epiftola- 

5 nak zereeben es mynd annak wtanna emlekozyk az Ifteny 
feghedelemnek hozyank való nyoytafarol kynel kyl heyyaba tó- 
rekodyk ember yot tehethny ez vylagon es ydwezwlny az maf 
vylagon. Wgy mond azeerth. Latam Syonnak keegyeen az barant 
allauy, az az anyazenth egyháznak felette allany őryzethnek es 

io otalomnak okaerth, az az Criftuf Iefufth zenyetlen vygyazny hogy 
az ew dragalat'os zent veerevel meg valtot es meg zentelth 
orzagaat vala mynemew ellenfeeg el ne foglalnaa, mykeent meg 
ygyerte vala az zent ewangeliomba. En tyveletek vagyok mynd 
ez vylaghnak veegheyglen.

is AZ ydoben latam Syon hegyeenek felette az barant al- 
wan. es ew vele Négy wen neegy ezerth kyknek ew homlokokon 
yrwan vala az ennen newok es ew attyoknak newók. Es hal- 
leek zozatot menyből, oly mynt fok vyzeknek zozattyaat: es oly 
mynt nagy meeny dergheefnek zozattyaat. Es az zozatot kyt 

2ohalleek mynt ha fok heghedewfók heghejdewlneenek ew heghe- 
dewyekben: Es eenekelnek vala oly mynth wy eeneket az zek- 
nek. es az neeg lelkes állatoknak es veeneknek elettek. Es 
fenky nem mondhattya vala az eeneket hanem czak az zaaz 
negywen neegy ezer zenitek, kyk megh olettek ez feldrol. Ewk 

25 azok kyk azzonyallattal fertelmet nem zenwettek, de zyzen megh 
marattak. Ewk kówetyk az Iftennek baranaat vala hova menend. 
Ewk olettenek megh emberek kőzzől tyzedben wr Iftennek es 
az barannak. Es ew zayokban hazwgffaagh nem leeletteteth, 
Annak okáért mynden maculanaal kyl vannak wr iftennek zent 

зогеку élőt:

A z o n  y n n e p n e k  E w a n g e l i o m a

Ez may zenth Ewangeliomot yrtta meg eredethzerent zent 
Mathe ewangelifta kenyweenek mafod reezeben. Es leen kéz* 
dety az ydoben: Mykoron ydwezeytenk Iefuf ez vylagra zyletet 

35Vona mafod hónak eleyn: Ez ewangeliomot elette kedeegh teezen 
arról emlekózetet mykent az három zent kyralbk yettenek vala
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ydwezeytenk iefufth lathny, ymadny es kyraly draga nemes 
ayandekokkal tyztelny. Es feleletet veeven zenth angyaltvvl ew 
almokban, hogy herodef kyralhoz ne terneenek 5 Annak okáért 
maf wton meeneenek ew orzagokban, honnan yettenek vala, 
Mykoron azerth azok el mentenek vona, akarwan wr Iften el val- 5 
toztathny es el terny herodefnek gonoz zandekaat,yeleneek Iftennek 
angyala Iofeffnek almabau. Ez ymaran az zenth Ewangeliom: ||

AZ ydöben Iftennek angyala yeleneek meg alomzerent 179 
lofeffnek mondwan : kel ffel es veegyed ífel az gyermeket ew 
annyawal, es fwff egyptomba, es légy ott addyglan mygkio 
meg mondom teeneked: mert yewendew hogy hogy herodes kyral 
halarra kereffe az gyermeket es el vezeffe ewtet: Ky ottan ífel 
kelween vevee fel az gyermeket ew annyawal eeynek ydeyn, 
es nyomoteek Egyptomba. Es ott leen berodes kyralnak hala- 
layglan, hogy be telneek, ky megh vala mondwan wr Iftentewl 
proffeta myat mondwan: Egyptombol hywam megh az en ffya- 
mat. Lathwan azerth herodes kyral hogy megh czalatot vona az 
kyralyoktwl nagyon megh haraghweek raytta. Es hamar el kyld- 
ween ew zolgayt mynd megh oletee az apró gyermekeket kyk 
valanak Bethleembe es mynd ew kórwl való tartományban,20 
keth eztendöftewl, es az ydotewl foghwa mykoron megb , kér
dette vala az kyralyokat. Akkoron bel teleek az zenth Ieremyaf 
proffetanak mondafa. Syralomnak zozattya nag ffel, az az nagy 
mézzé hallattateek es fok ordoytaas. Rachel fyrathwan az ew 
fyayth. Es nem akara megh vygaztaltathny, myert meg nem 25 
holtak vona az az erekkee:

Ez may zent ewangeliomnak ertelmeebol fok rendben 
való lelky tauwfagokat vehetwnk my ydweffeegewnk mellee. De 
myndennek elette eelyen kerdefewnk tamad, my ydoben öltté 
meg herodes ez apró zenteketh. Oka ez mert anyazenth egyház зо 
czak neegyed nappal ylly az ew zent ynnepeket : Criftuf 
Iefuf zyleteefeenek wtanna : Az kedeegh bewtew zerent 
ygaz nem lehet hogy akkoron ólettenek vona meg. Erre 
azért doctorok reea felelnek .Hogy ydwezeytenk zyleteefeenek 
wtanna egy eztendew es neegy nap el mwlwan z e n w e t - 3 5  

tenek. Oka kedeegh ez, mert az ydoben, mykoron wrwnk 
Iefuf ez vylagra zyletheth vona, herodef kyralth az ew ffyay 
ydezeek be romay wdwarban, es mykoron az ew reeze lett vona
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egheezb, annal nagyob kegyetlenfeegre yndwltateek. Es mynd 
az ew fyayt meg őletee, mynd az apró gyermekeket, hogy my- 
wel orzagaban nagyob bekeffeegghel meg maradhaffon: mert 
mykeppen meg hallotta vala az barom zent keralyoktwl hogy az 

sfydoknak kyrallya zyletet vona, nagy feelelembe efeth vala 
hogy az kyralűagot el veztenee eegyetembe az orzaggal: Annak 
okaerth gondolaa ha mynd meg ólethneenek az apró gyerme- 
keth, az kyf gyermek kyral fém maradhathna meg, es azon- 
keppen az orzagh maganak maradna De meg vagyon yrwan 

10 Belez zaya atal, hogy nynezen fern belczeffeegh, fém tanacz az 
wr Iften ellen. Annak okáért embery hamyf okoűagos tanaczo- 
laaf nem arthata. Az mennyey atya wr Iftennek bolczeüeeghe- 
nek De meg menekodeek az zepletelen ygaffaagh, artatlanfaagh 
es hozyank való zerelmes yrgalmafifaag myndden vezedelmes 

i5 tytkos tanacznak foghlalattyabol es kegyethlenfeeghnek herte- 
lenfeegheebol: megh az felflfeeghes belczefeegh bolezen es 
okoflfaggal twdaa el tawoztathny az ew ellenfeegheenek haragos 

1 8 0  dyhefíeegheet, mert nem vala meeg || ydee ez vylaghnak yd- 
weffeegheert halalth De annak elette zykfeegh vala anyazent 

20 egyháznak fondamentomat fiel vethny zenthfeeegheket zerezny, 
hallottakat 'tamaztany,. korokat vygaztany es az ydweffeeghnek 
wtaat es efweenyeet zenth ewangeliomzerent hyw embereknek 
ayanlauy, mynd ez eellyen dolgoknak okáért fwtameek el Iefuf 
egiptomban herodefnek elette, kyt yollehet ew nagy hatalmaf- 

25 fagazerent ottan el vezthet vala, de nem akaraa de el zen- 
wedee hog abban ées peldaat es tanwfagot adna hyw neepek- 
nek [ad] az bekefeeg zenwedeefre. Mert yob embernek ew ellenfee- 
gheet el tawoztathny ha helet, es az bozzw allafth wr Iftennek 
hadny: ky meg fyzety mynddennek ew erdeme zerent mynd eet, 

so mynd az maf vylagon.
Mafod tanwfagh adatyk az artathlanfaghnak meltofagarol, 

kyben felette kellemetefek leenek az apró zentek wr Iftennek 
myert hogy hafonlatofok leenek xpufhoz kyrol wgy vagyon 
meg yrwa bolez kenyweenek tyzen harmad reezeeben: mynden 

35 teremtet allat zerety az ew hozyaa hafonloot. Ha ky kerdenee 
honnan byzonywltatyk meg az ygaz artatlanfaagh, kyt kereztyen 
embernek kel tartany, rywydeden zenth Dauid ppthanak mon
dafa zerent Ez neegy dolgok kelnek hozyaa Elezer, [wgy] hogy
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fenkyt meg ne bauczon es ferczen teetemeenyeewel. Erről monga 
az foltaar kénynek xxni. reezeeben. ha ky artatlan kezeywel. Az 
kezón magyaraztatthnak embernek teetemeeny, myert myndden 
dolgot ember kezeewel tezen. Mafodzor ha ky az artatlanfa- 
got megh akarya tartany, zykfeegh, hogy fenkyt ne gylőllyen es 5 
fenkyre ne yrygkoggyeek ew zyweeben-: Erről mongya zent 
dauid, Es ky tyzta zywel vagyon, Erről wgy mond zent Ianos 
elfíew levveleenek harmad reezeben: Vala ky nem zerety ew 
attyaffyat es barattyaat, erezed Ifteny es lelky zeretettel, halaiban 
lakozyk az. Nem zool ez vylaghy zerétettről, mert akar ту - ю 
keppen legyen ez vylaghy zeretet foha, es femykeppen nem 
mondatyk erdemefnek, zent ghergel doctornak mondafa zerent.

Harmadzor, hogy fenkynek zayawai boz|zw bezeedet ne 
mongyon Es bezeedewel fenkyt meg ne czallyon. Azért mongya 
zent dauid, ky nem efkwt hamyíTan ew barattyanak Mert fok 15 

emberik vezthnek zeep bezeeddel, kyben bamyfíaagh vagyon Oh 
ha ember meg gondolnaa mynemew nagy keferw keenra mee- 
gyen pokolba az hamyf bezeedew ember byzonyawal nem hogy 
hazwghfagot zolna, awagy barattyaat meg czalnaa de meegh yn- 
gyen fém gondolnaa eeSj mert az hazwghfaag erdeghy termee-20 
zet, wr Iftennek mondafazerent az zent ewangeliomba

Neegyedzer zykfeegh az ygaz artatlanfagnak megh tarta- 
faara, hogy meegh ennen magaat fe fercze megh oly teetemee- 
nyeel honnan lelky vezedelme yeyyen. Azertk mongya zent 
dauid ky nem vette heyaba az ew lelkeet, az az lelky házon-25 

naal kyl nem eelth ez vylagon, Es ferny bynth nem tetth kywel 
az erek boldoghfagot el vezthette vona, kyről wgy mond zent 
Agofton doctor. Ez az byzon artatlanfaagk, hogy fe ennen magaat 
megh ne banczya ember, fe eegyebet. Annak okaerth wgy vee- 
ghezy el zenth Dauid mondafaat, ha ky eellyen ez vylagon, Ez зо 
vezy az erek dyczófeeghet, ez ellyen vezen aldomafth az wr 
Iftentewl, es yrgalmaffagot az ew wratwl teremteyeetewl.

EEllyenek leenek az aprozentek ees ho£ mynd leiekben 
tefthben ártatlanok valanak es ferny fertelmeteífeegh, fern hamyf- 
fagh ew bennek nem leeletteteek. Annak okáért koronkeed al- 35 
nak az hatalmai wr Iftennek zent zeky élőt es vala howa az 
Iftennek artatlan Barana meegyen otth koronkeed vele vannak: 
es dyezeeryk ew zenth Iftenfeegheet zenetlen nagy halaa adaf-
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fal, meel Bodoffagos dyczóffeeghet engheggyen mynekwnk az 
aldot kegyelmes wr Iften erekkwl erekkee Amen.

C a n t u a r i a y  z e n t  T h am as  M á r t í r n a k  y n n e p e e r o l  
v a l ó  E p i f t o l a  Et fcribitur Ecclefiaftici хин Capitulo et 

5 legitur ab ecclefia ad honorem hodierne folennitatis ||

181 Ez may zenth Epiftolaatyrtta meg bölcz eggyk kenyweenyek 
tyzen harmad reezeeben: meel’ epiftolanak elette wgy mond azon 
Capitulomba: Bodogh ember az ky ew zayabol ky zarmazot 
bezeedeeben nem veethkózot vala mykoron: Es ez may epiftola 

io tyzen neegyed Capitulomba kezdetik el zolwan wr Iftennek 
bolczeffeegheerol awagy zenth malazttyarol, kywel meegh ez vy- 
lagon ees meg eekefeyty wr Iften az ew zerelmes hyw zolgayt. 
Az maf vylagon kedeegh annaal feelyeb

BOdogh ember az ky bolczeffeegben lakozyk: es ky ygaf- 
15 fagban elmeelkodyk es mynden erzeekenfeeghe zereut elette vy- 

fely wr Iftennek tekéentetyk, eetety az ollyan embert erek 
eelethnek kynyereewel: es ertelemmel, es Idweffeges bólczef 
feeglmek vyzeewel ytattya ew tet: Es megh ereffeyty ewbenne 
es nem haylodoz tetowa. Es megh tarttya ewtet, es meg nem 

го zeegyenewl, Es ffel magaztattya ewtet ew baraty kozot es 
erekkee valo newezettel erekefeyty megh ewtet: a’my wrwnk 
wr Iften :

E z e n  I n n e p n e k  e w a n g e l i o m a :
Ez may zent ewangeliomot yrtta megh zent Mathe ewan- 

25gelifta kenyweenek tyzen hatod reezeeben Zenth Mark Nyolczad 
reezeeben, Zenth Lucacz kylenced reezeeben Es leen eredety 
az ydoben, mykoron ydwezeytenk Iefus vona | Harmyncz keth 
eztendos emberfeghe zerenth. Ez zenth ewangeliomnak elette 
mykenth zent Mathe yrya: meg yelentee Iefus ew tanoythwa- 

зопупак mert ffel kelleny meenny Ierwfalembe Es otth fokát zen- 
wedny az fydoktwl: yraftwdoktwl es papy fejedelmektewl ha- 
lalth ees zenwedny, es harmad nap az wtan hallottaybol ffel 
tamadny. Zent peter apoftol azt hal wan, megh keferődeek raytta,
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hogy az ew meftereenek meg kelleny halny. Es monda Tawof 
leegyen az te tewled wram Nem leezen wgyan a’mynt mondod. 
Monda Iefus ewneky, meny towa Sathan, mert tantoroytom 
vagy te ennekem, mert nem erted a^my ygaz Ennek wtanna 
kowethkozik az ew&ngeliom.. 5

AZ ydoben monda Iefus ew tanoy-thwanynak. Ha ky 
akar en wtannam yewny tagagya megk ennen niagaat, es vegye 
ffel ew kerezth fayaat es koweffen enghemet Mert mynden ky 
ydwezeyteny akarangya az ew lelkeet, el vezty ewtet, az az, 
ez vylagon. Ky kedeeg el veztendy ewtet az az ez vylag zerent ю 
en eerettem: meg leely ewtet, az az ydwezeyty. Merth myt haz- 
naal vele ember ba bátor mynd ez vylagot el nyerye az ew 
lelkeenek vezedelmeere Es mynemew valtbfagot adhat ember az 
ew léikéért, Mert embernek ew ffya yewendew az wtolfo ytee- 
lettre ew attyanak dyczőfeegheben ew angyalywal. Es akkoron is 
megb fyzety kynek mynd az ew eerdeme zerentk: ||

Z e n t h  I a n o f n a k  E w a n g e l i o m a W g y a n  e z e n  182  

y n n e p r o l .

Ez zenth Ewangeliomot yrtta megb zenth Ianof Ewange- 
lifta kenyweenek tyzen kettőd reezeeben. Es leen eredety az 20 
ydoben, mykoron ydwezeytenk Iefus vona harmyncz három ez- 
tendos es közel leeween ymaran ew zent balalahoz, az az, a 
veegh vaczoran: meef yglieeknek elette wgy monda Iefus ew 
zent tanoythwany eleth. El yettb az bora hogy megh dyczóytef- 
feek embernek ew ffya. Hol otb wgy mond Lyray Miklós 25  

doctor, wrwnk Iefus xpus az ew zent keen zenwedeefeenek ydeyn 
megh dyczőyteteek myndeneknek elette kylemb kylemb czoda 
teetelnek mwtatafa myath Az feenes napnak megh fetetewlee- 
feben, kew zyklaknak egymaftwl való el romlafokban az tem
plom leellahanak meg fefleefeeben Es fel tamadafanak, menyben зо 
menetynek feenlew dyczöfeeghes latafaban. DE myerth mynden 
dyczofeeghes tyzteflfeeghet alazátoffaghnak kel elöl yarny, mynth 
zent ewageliomy ygaffaagh tarttya, mondwan vala ky enen- 
magaat meg alazya, ffel magaztatyk Azonkeppen ez may zent 
ewangeliomba ees zool az ew keferw keen zenwedeefeenek ala- 35
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zatoí' voltáról mondwan ymaran kőwethkozik az zent ewan- 
geliom.

AZ ydoben monda Iefus ew tanoythwanynak: Byzon By- 
zon mondom tynektek ha az gabonának ew zeme az feldben 

5 efween megh nem haland, ennen maga marad. Ha kedeegh | megli 
haland fok haznod teezen Ha ky ew lelkeet zerety el vezty 
ewteth. Es ky megh gyewlóly ew lelkeeth ez vylagon, az erek 
eelettre tarttya megh ewtet. Vala ky ennekem zolgal, enghem 
kewefíen Es a’hol en vagyok: oth leezen az en zolgam ees- 

io Ha ky ennekem zolgaland megh tyzteűeyty ewtet az en atyam 
ky menyben vagyon.

En zerelmes atyamífyay Myerth anyazenth egyhaaz ez 
may napon emlekozyk az dyczewfeeghes zenth Thamafnak mar- 
tyromfaagh zenwedeefeerol. Azért my ees byzwan az ew zent 

ismalaztos eerdemeeben laffok megh rywydeden az ew zent 
eeleteek kyben dyczeeretes mennyen es felden mynd Iftennek 

. mynd embereknek elettek, Mykoron azerth bodoghfagos zenth 
Thamas Angliay bely kyralnak wdwaraban lakozneek. Es fok 
zertelen dolgokath lathna az wdwarban kyk ydweffeeghnek ellene 

2o volnának, hagyaa el az wdwarth es adaa ennenmagat Gautua- 
ryabely erXeknek byrtoka alaa, ky hamar napon efperefttee tewee 
es az kyralnak keerelmeefeere Cancellarioífaa teweek, hogy 
myerth bolcz vala, vyfelnee gongyaak az zenth egyháznak, 
kyt az kyral oly yghen meg zerete, hogy az erfeknek halala 

25 wtan ewtet erfekkee tewee. Mynt. kedeegh az lettli voiía, ottan 
nagy lambor tekeelletes emberree valtoztataa ennen magaat. Es 
ottan ciliciommal es gyakortaa való beyteleeflel kezdee az ew 
tefteet gyettreny. Az ew zenth eeleteet kedeegh oly okoffaggal 
tytkollya vala, hogy mynden eelethben hafonlya vala magaat 

so eegyebekhez Mynden napon tyzen három zeegheennek mofifa vala 
meg labokat terden alwan xpufnak zerelmeert, es éetelnek ytalnak 
wtanna myndennek neegy peenzth aad vala, hazokhoz tenveen.

1 8 3  Az kyral kedeegh myndenben az ew j| Akarattyara akarya vala 
ewtet haytany az zent eegyhaznak tórweenye ellen Azth akarwan 

35 hogy myndden zerzeefeketh, kyket anyazent egyháznak zabad- 
ffaga ellen az ew elette való pyfpekek zereztenek vona ew 
ees Oontirmalnaa, ky mykoron femykeppen nem teennee, Mynd 
az kyralnak, mynd az wraknak ereíf haraghyokban efeek. An-

2 7 4  ÉRDY CODEX ( 1 8 2 — 1 8 3 )
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nak okáért nagy zydalmaífaggal illeteek az zent yambort nekyk 
orwnak nekyk arwltatonak kyayttyaak vala. Mykoron azért 
megh ertette vona hogy fokán azon megh efkwttek merth megh 
akarnaak ewtet olny El meene elóttók Es mene Romában Ale
xander pápához es onnan meene franciában. Azonkezben az ky-5 
ral kylde romában, hogy az ew dolgaat Coniirmaltatlmaa, de- 
mynd keerelmeefeet mynd kowethfeegheet megh wtalaak. Annak 
okáért nagy haraghra reemwlween az zent ember ellen. Ottan 
mynden yozagaat el foglaltataa es myndden nemzethfeeghet zanky 
vettetee. Zent Thamas kedeegh myndden napon ymadvala mynd10 
az kyraleert mynd az orzagheert. Egy napynapon meg yelen- 
tee ewneky wr Ifteu hogy haza keellene terny es zent marty- 
romfaghnak Coronayawal kellene ky mwlny. Heted eztendew 
wtan azért ew tyztyben yewe mynden bekefeegghel es nagy 
tyztefleeggel haza fogadaak ewtet. EEnnehan nappal annak elette is 
myg martyromfagot nem zenvedett vona Egy yffyw mwleek ky 
ez vylaghbol, Es diódaképpen efmeg tamada fiel, [es] wgy mond 
vala, hogy mykoron meennyeknek orzagaban az zenieknek fel- 
ÍTew karokban vyteteth vona, lata otth az zent apoftoloknak 
karokban eegy yreíf zeketh Mykoron meg twdakozot vona raytta2o 
kyee vona, monda ewneky Iftennek zent Angyalya, hogy nemy- 
nemew anglyay nagy papnak tartanaak. Mykoron efmegh egy 
pap lambor napoiikeed azzonywnk marianak zolgalnaa myfeeeth 
Be vadolaak zent Thamaf pyfpeknek hogy femytwdo | vona Es 
ottan el veewee papfagaat. Mykoron kedeegh zent thamas az 25 
ennen Ciliciomaat akarnaa meg varrogathny es az ew agya alaa 
el reytette vona myglen alkolmas ydoot talalna ewneky. Azzon- 
kezbe azzonwnk maria yeleneek az papnak kynek zent thamas 
papfagaat el vette vala Es monda meeny el mongyad aztli 
az erfeknek, hogy az kynek en zerelmeert naponkeed myfeet 30  

mondok vala. az Ciliciomot ky eellyeu helyet vagyon el reyth- 
ween meg varrogatta, es az vereíf zór fotot kyhol meg foldoz- 
gatta, wTgyau ott háttá, Az zentli azzon paranczollya azért, hogy 
az athkot kyt reead vetet meg boczaffa, hogy kedeeg zent Tha
mas ez dolgot mynd azoukeppen talaltta vona el chodalkodeek 35  

raytta. Ottan azért meg oldozaa az papot es parancholaa hogy 
ez dolgot tythkon tartanaa Myndenben azerth ereffen otalraazza 
vala az egyhazy ygaüagot wgy hogy fém kerelmeffel fém

18*
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fenyegheteffel nem enghed vala az kyralnak. Az kyral azért azt 
latwan meg haraghweek reea es értté kylde fegywerefeketh 
hogy meg őlneek ewtet vala hol talalnaak: Mykoron azt latta 
vona zent thamas Eleykbe kele es monda: kyt kereftek? En 

5 yme hol vagyok myt akartok. Mondanak azok. Azeert yettwnk 
hogy meg őleffeel, es towabbaa ne eelheff: kyknek ottan monda. 
En az wr Iftennek keez vagyok meg halnom az ygaffagheert 
es az zent egyháznak zabathíagaert: ha azért enghemet keref
tek az wr Iftennek hatalmavval, es erek átok alat parancsolok 

lotynektek hogy eegyebnek fenkynek ne archatok. Wr Iftennek 
kedeeg es azzonyom zyz marianak es mynd az mennyey zen
ieknek es zent dyenef pyfpeknek hagyom es ayanlom az zent 
egyháznak mynden ygaffagaat es zabathfagaat. Azt meg mond- 
wan reea rohananak az kegyethlen zolgaat es az ew meg zen- 

isteltetot feyeet agyon vaghaak es azon egyháznak pagymontoman 
1 8 4  ky ontaak az ew zent feyeenek || Veleyth Es azonkeppen meene 

xpus Iefufhoz zent inartyromfaghnak koronayawal Mykoron 
yrnanak Ezer zaaz hethwen eztendőben. Az egyhazy neepek 
kedeeg mykoron az hallottaknak myfeyeet zolgalnaak erette, 

20 azonnal az zent angyalok maf felől az zenth Martyroknak mife- 
yeket kezdeek el, mondwan: Letabitur iuftus in domino Es az 
halwan az egyhazy neepek wtannok eenekleek mynd veeghyg, 
es be yraak az zenieknek kőzyben. Azokra kedeegh kyt ewtet 
megh őleek oly nagy wr Iftennek haragkya zalla, hogy nekyk 

2 5ewkőzzől6 k ennen wyyokath fogokkal el harapalaak, nekyk 
meg dyheweenek Nekyk nagy kőzweenyeflfeeghbe efeenek, Ne
kyk el bolondwlanak es myndenek nagy nyawalyafíagwl vezy- 
nek el. Ennek, felette ew zent halaknak wtanna ees nagy fok 
czoda teetemenyekkel yelentee meg wr Iften az ew zerető zen- 

3otynek erdemef voltaat es dyczőfeegheet mynemew tyzteffeeghben 
vöna az zentek kőzőt menyeknek zent orzagaban, kyt my nekwnk 
ees engheggyen atya fifyw zent lelek, az ew zentenek erdemee- 
nek myatta erekkwl erekkee. Amen.
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Z e n t  Si  hi  ef t  er p a p  an a к y n n e p e e r ő l .

Ez may zentli ynnepnek Epiftolayaat ез Evvangeliomaat 
meg talallyatok karaczon élőt zent Miklós pyfpeknek napyaan: 
Ezen lewelnek előtte

Nyagyob ayoytoffaghnak okáért laffok meg mynemewe 
tyztőlendo elettel eele ez vylagon, es mymodon meene wr Iften- 
nek zent orzagara Ez dyczofeeghes zent Siluefter papa, kynek 
ew eeleteenek kezdetyt es veeghezetyt zerzee es yraa megli 
Cefarea bely Ewfebius pyfpek, kyt annak wtanna zent gelafius 
papa az egheez Conciliomba hethween kereztyen pyfpek||ek élőt10 

megh magyaraztata. Wgy olwaftatik azért az ew zent eeletee- 
ben, Bodoghfagos zent Siluefter tamada wr Iftennek yfmerety 
zerent Nemés nemből es lambor atyatwl anyatwl Es adak 
Cyrinof papnak fiel tartany, ky ewteth dyaky twdomanra tanoy- 
taa. Es zallaf tartafth felette zeret vala es myndennel nagy 15 
zorgalmatoflaggal zolgal vala Egy napon yewe hozyaa egy Thy- 
motheus new kereztyen ember, kyt eegyeb nem meer vala be 
foghadny, ínyért hogy kegyethlen vona. Annak vtanna eztendő el 
mwlwan martyromfaghnak koronayaat zenwedee xpufert. Aloyth' 
wan kedeeg Tranquillinos feyedelem hogy fok peenze volt vona 20 
es Siluefterneel maradót vona. Es ky keeretee tewle ha kedeeg 
ky nem adnaa halait tennee eerte. Fogataa meg azerth zent 
Silueftert es kezdee keezereyteny hogy aldozneek az Balwanvok- 
nak. Monda ewneky zent Siluefter, heyt bolond ez eeyel meg 
balz te. Es awagy akarod awagy hynned kel az Iftent kyt my25 

hyzewnk. Vettetee azért Silueftert az temlechbe Es Tranquil
linos feyedelmet hywaak ebeedre, es az hall' tetemee akada meg 
torkan, es anneera leen dolga hogy eeffely koron ky mwleek. Es 
nagy fyraífal ohaytaffal mafod napon temethny vyweek. Zent 
Siluefterth kedeegh hozaak ky nagy eremmel az temlechból. зо 
Oly nagy Iamborffaghban tarttya vala magaat hogy meegh az 
poganok ees felette zeretyk vala mynt attyokat. Azonkezbe 
hala megh Melkyaf papa romában. Es yollehet akarattyanal kyl 
teweek zent Silueftert papaya Myndennek elette ottan mene 
zegheny vona romafaghba, newóket be yrataa egy kényben es 35 
myndennek gongyaat vyfely vala. Towabbaa zerdaat pénteket 
es zombatot ínyudentwl hagya beytelny. Es Czeterteket wgy
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mynth az vafarnapot ylleu}7. Mondanak az ghereghek: ynkab 
1 8 5  yllyk hogy az j| Zombatot ewtőd napon zolgalnaak. Monda zent 

Siluefter az nem lehet mert az zent apoftolok wgy battaak hog 
az zombat wrwnk temeteeíeenek napya legyen, mert mykeppen 

5 mynden vafarnap wrwnknak fel tamadafa napya Azonkeppen 
az zombat temeteefe napya Azth hahvan reea enghedeenek: De 
az czeterteknek ellene mondanak hogy nem kellene akkoron 
ynnepet zerzeny, kynek zenth Siluefter három yeles okaat vetee. 
Elezer mert wrwnk lefus azon nap meent ffel mennyeknek 

ioorzagaban Mafodzor mert az ew zent tefteeth zent vereet ak
koron zerzee es zentelee megh. Harmadzor mert anya zent 
egyház az Crifmaat azon napon zentóly Arra ees reea enghe
deenek Azonkezben Conftantinos czazar haborgathwan az kerezt- 
tyeneketh zenth Siluefter papa mene ky Rómából az ew hozya 

is tartózó papywal es lakozyk vala az hegyben: Constantinos cza- 
zarra kedeeg nagy pokloílagot vete wr Iften az kegyetlenfeegh- 
eerth Az Balwan Iften papynak azerth tanaczokbol gyeytetee 
egybe három ezer apró gyermekeket hogy ha azoknak melegh 
veeregben meg fercdneek, megh vygazneek. Mykoron azerth 

го ky ment vona az herre hol az feredot megh zerefneek. Eleybe 
keleenek az. apró germekeknek zyley, hayokat megh erezthween 
es nagy ohaytaffal fyrathwan es reekathwan az ew magzattyo- 
kat. Azt lathwan Conftantinos czazar monda: Hallyatok es 
hallgaffatok meg о romayak az en bezedemet. Az romay feye- 

25 delerafeegknek meltofagá yrgalmaffaghbol tárnád, kynek ellyeu 
terwenye ees vagyon, hogy vala ky az hadban germeket meg 
ölne ottan feyeet venneek értté. Mynemew nagy kegyethlenfeeg 
lezen azért, hogy az my fywnknak azt teegyek, kyt az ydeghen- 
nek meg tyltottwnk, mykeppen gyozhetwnk ydeghen nemze- 

3o tét I Ha niynnen magwnk az kegyetlenfeeglitwl meg gyeztetwnk? 
Nam mykoron az ydeghen neepet meg akarwnk gyezny fok 
neepeknek ereywel tehettyek, mykoron kedeeg az gonoüagot és 
az bynt meg akaryok gezny, yozagos mvwelkedettel tehettyek 
Azért ember ennen magaban akkoron gyezedelmet vehet, myko- 

25ron az kegyeffeegghel megh gyezy az kegvetlenfeeghet. Le
gyen azért gyezedelmes az kegyeffeeg ez maftany veer ontafba. 
Mert az wgy vagyon hogy mykoron ember az kegyeűeeghnek 
zolgawl alaa vetendy eunen magaat, hamar myndeunek wra
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lehet, yob azért ennekem meg- halnom, ez ártatlanoknak egheelTe- 
ghek meg tarthwan, honnen mynt az ew halálokkal egheeffeghet 
lelween, kybe maga byzouyos nem vagyok. Azért hagyaa hog 
az ew zyleyeknek az aprókat mynd meg adnaak es nagy föle 
ayandeekkal ewket meg ayandekozwan nag eremmel hazokhozs 
vytetee, Ennen maga ees az czazar hazahoz teree. Azon mafod . 
eeyel zent peter zenth paal az czazarnak almaban пеку yelenee- 
nek mondwan. Myeerth megh rettened az artathlanoknak veerek 
ontafatwl, boczatot myket wr Iefus Criftus tehozyaad, hogy 
tanaczot aggywnk mykeppen meg kellyen vygaznod. Az Siluef- w 
tér pyfpeketh ky az Syraptym newo hegyben el enyezween 
lakozyk, hywafd hoziad ew teeneked egy vyzes toot mwtat ky- 
ben ha haromzor belee martandod magadat ottan mynden polc- 
lolTagodbol meg vygazol. Te kedeeg az Criftufnak azzal fyzeffeed 
meg, hogy az balwan templomokat mynd el tóryed Es zent is 
egyhazat rakaff helyeeben es ez napfaghtwl foghwa ew zolgaia 
leegy. Fel ebredween azért Conftantinos czazar álmából, ottan 
Siluefter papaerth kylde, ky azt velee hog az martyromíagra 
hywattatyk. Ottan azért || Wr Iftennek ayanlaa mynd ennen ma- 1 8 6  

gaat mynd liozyaa tartozókat ynthweeu ewket, hogy eredek lennee- 20 
nekaz zent hyt mellet, kynek yewetelyre Conftantinos czazaar ffel 
kele es monda ewrwlóm hogy hozyaam yeítel zenth Siluefter 
papa ees kezene ewneky es megh bezeellee az ew almaat votakep- 
pen es meg kerdee kyk vonanak az Iftenek, kyk ewneky ye- 
lentenek vona. Zent Siluefter pp felele hogy nem volnának 25 

azok Iftenek, hanem Iftennek zent apoftoly. Es eleybe hozaa 
zent peter zent keepeet, ottan monda az czazaar hogy ollyan 
kepvvk valanak. Zent Siluefter azért meg hywlee az czazaart 
es egy hetygh való beytet hagya ewneky es hogy mynden 
temlóczóket meg nyttathna. Mykoron azért az kerezth vyzre зо 
yewt vona nagy fenefifeeg zalla oth ew reeaya es ottan meg 
vygazeek az pokloffaghbol es Criftuf Iefufth meg lataa.

Azon elffew napon azért eellyen terweent zerze, hogy az 
Criftufth tellyes romaffaagh ymadnaa mynt byzon Iftenth. Ma
fod napon hogy vala ky az Criftufth meg karomlanaa ottan megh 35 

byntethneek. Harmad nap hogy vala ky kereztyen embernek 
bozzwt tenne mynden yozaganak hafon feleetwl megh foztath- 
neek. Neegyed nap hogy Czazaar romában, azonkeppen az romay
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papa fey e leenne mynd ez vylagnak. Ewtőd nap hogy vala ky 
az zent egyházba be fwthna fenky ne banthathnaa. Hatod nap 
hogy fenky egyhazat ne rakhathna az romay papanak aldoma- 
fanaal kyl vala meely varaiban. Heeted napon hogy az zenth 

5 egyhazaknak eppewletykre yozaag adaffeek az kyraly yozagbol. 
Nyolczad nap, hogy az romay czazaar zenth peter eegyhazahoz 
yeyen Romában es ott nagy fyralommal vadollya megh az ew 
byneyt. Ezeket meg zerezwen le fordoytaa palaftyaat es kezee- 
ben ragadaa az afooth, Es myndennek elette el kezdee afuy 

io az zent egyháznak fondamentomaat Es az tyzenket apoftoloknak 
zamokeert tyzen két kofaar feldet vyn ky az fondamentombol 
ennen vállán, j Mykoron ez eellyen dolgokat hallotta vona Con- 
ftantinos czazaarnak annya zent Elona azzon, ky'Vz ydóben 
Bethanyaban lakozik vala, Lewelet kylde ffyanak Romában, es 

is dyczeery ewteth hogy ellene mondot vona az balwan Iften yma- 
dafnak, de ereff meg feddee hogy az fydok Ifteneet el meg 
fezwltet ymadnaa. Conftantinos czazaar efmegh lewelet yra ew 
annyanak, hogy yewne hozyaa az fydo doctorokkal. ew ees az 
kerezttyen doctorokat elowe allathnaa es vala meely felnek 

го ygazb byzonfaga vona azt hynnee. Zent Elona azzon azért hoza 
el velee zaaz negywen egy bolcz fydo doctorokath, kyk kőzőt 
tyzen ketten valanak yelefbek. Conftantinos ees előwe allataa 
zent Siluefter papaat az ew papywal Es hagyaak az ygaz la- 
tafth keth nagy pogan bolcz doctoroknak, kyk ygaz yteele- 

25 tét tenneenek koztok,' kynek newók eeggyknek vala Craton, 
myfyknak zeenoffilus. Monda azért eggyk az bolcz fydo doctorok 
kózzSl, kynek vala newe Abyataar. Myert ezek három Iftent 
mongyanak lenny atyat ffywt es zenth leikőt Nylwan az tórwen 
ellen yarnak kyben meg vagyon yrw a: Laffatok mert twlaydon 

so czak en vagyok es nynczen eegyeb Iften en nalamnaal. Ha ke- 
deegh az Criftuft azért mongyaak Iftennek mert fok czodakat 
tett, az my tórwenyewnkbe ees fokán voltának, kyk fok czoda
kat tettenek, azerth az Iften newőt magoknak nem twlaydonoy- 
tottaak, mykent ez xpűs kyt ezek у niadnak. Erre zent Sil- 

3suefter ezenképpen felelee: My czak eegy Iftent hyzwnk es 
ymadwnk de nem ollyan eeggyeffeeghben hogy az zent ffyanak 
eremeet tewle el vennők, meely zent haromTaghnak zemeelyeet 
az tynnen kényw etekből meg mwtathatwnk Atyának azth mon-
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gyök kyről proffeta zool: ew hywa enghemet, en atyam vagy 
te :c. fywt kyrol azon proffeta: En fyam vagy te zent lelket, 
kyrol azon mongya, az ew zayanak lelke myat niyndden || Eref- 187 

feeghek vagyon. Hol oth kedeegh azt mondaa, tegyewnk em
bert az my zemelywnkre es hafonlatogwnkra, abban ees mynd6 

az irtenfeeghnek eeggyeffeegheet mynd az zemeelyelmek fokaf- 
fagaat ky yelenty, yollehet kedeeg az zemeely ek harmak leegye - 
nek, de maga eegy az Iften. hogy kedeeg azt mondod, mert 
eegyebek ees fok czodakat tettenek yrwan vagyon hogy az 
keweelyeknek wr Iften mykoron ellenek aal, mykeppen dathant ю 
es abyront el fylleztee, Ha kedeegh ez my Iefuf xpus wrwnk 
ennen magaat Iftennek mondotta, nam fém vezedelem nem zal' 
lot reea, hanem ynkab vala myt tett es mondot betellyefettek* 
Azth halwan az byraak mondanak: megh gyeztetőthnek twggya 
magat Abyatar, mert meegh okoffagh azt aggva hogy ha Iften 15 
nem volt vona az hallottaknak eeletet nem adhatot vona: Azt 
azért ffel felee allathvan. Az mafodyk kynek yonas vala ncwe, 
előwe alia es monda: Abraham az kernywl meteleefnek myatta 
ygazwltateek megh: azonkeppen abrahamnak ew wtanna való 
ffyay ees annak myatta ygazwltathnak meg. Azerth vala ky 20 
azonkeppen fel nem vehendy az kernywl meteleeft, meg yga- 
zwlhat. Reea felele zent Siluefter es monda Twdnya yllyk 
mert Abraham az kernywl meteleefnek elette volt kellemetes wr 
Iftennek es hogy Iftennek barattyanak hywattot leegyen. Azért 
nem az kernywl meteleef zenteltte megh ewtet de az ygaffaag2s 
es az hyt tette kellemeteffee wr Iftennek elette. Azért nem meg 
ygazwlafra, De valaztafnak okáért erdemlee az kernywl mete- 
leefth. Ezth meg gyezween, Az harmadyk elowe alia kynek 
vala newe godolyaf. Es monda Mykeppen lehet az ty xpuftok 
Iften, ha azt mongyatok hogy zyletet, meg kefeerteteth el arwl- зо 
tatot, rwhayabol ky foztatot meeregghel ytatot, meg oftorozta- 
tot meg őletőt es el temettetőt, my wel mynd ezek az Iftenben nem 
lehetbnek. Reea felele zent Siluefter es monda Az ty yraftokbol meg 
byzonyoythattyok mynd ezeket az Criftofrol yrwan lenny Az ew 
zyleteefeeról wgy mond | Ifayas pptha yme zyz ew meheben fogad 35  

2C. Az ew keefertetyrol Zakaryas pptha: latam az nagy Iefuf papot, 
alwan az angyalnak előtte, es az Sathan all vala ew yoghyara 
hogy ellenkódneek ewneky :c. Az ew el arwltatafarol zent Da-



2 8 2 ÉRDY CODEX ( 1 8 7 — 1 8 8 )

uid, ky az en kynyeremet eezy vala, vezedelmet gondola en 
ellenem. Az ew mezytelenfeegherol azon: meg oztaak ewnkoz- 
tok az en rwhamat. Az ew meeregghel ytatafarol Azon: ada- 
nak ennekem meerghet eennem. Az ew meg kotozeefeerol Ezdras : 

5 megh kotozeetek enghemet nem mynt atyátokat ky meg zaba- 
doytaakik tyteketh egyptomnak feldeebol. Az yteeló byronak 
zeky élőt fel keaythwan meg alazatok enghemet ffel fygghezth- 
ween az faara el arwlatok enghemet: hogy kedeegh el kel vala 
temettethny wgy mond róla Ieremyas. Az ew el temeteefeben 

10 ffel tamadnak hallottak Mykoron azért Godolyas femyt reea 
nem felelhetkne fel felee allataak azt ees.

Az Neegyedyk kynek wram vala newe, előwe alia es 
monda: A’mynemew dolgokat eegyebekrol yrtanak es mondot- 
tauak az proffetaak Siluefter mynd az ew Criftoffarol vely. De 

i5 byzonyoha meg, hogy ew róla mondaffanak. Reea felele zent 
Siluefter es monda Aggy azért eegyebet kyrol ezek mondaffanak. 
Ottan monda Conftantinos czazaar: Ha eegyebet nem adhatand 
twggya magaat meg gyeztethnek leenny, mykoron nem tehethnee 
fel felee allataak aztli ees. Ewtödyk kynek doeth vala newe elówe 

го alia es monda. Ha Danidnak nemzeteeból ez xpus zyletet es meg 
zentoltetőt, mykeent mondod azerth nem yllet vona ewneky 
megh kereztelkodny hogy efmegh megh zenteltethneek. Reea 
felele zent Siluefter es monda: Mykeppen az kernyewl mete- 
leefth xpufnak kernywl meteleefeeben veeghet veet, azonkeppen 

25 az my kerezthfeegewnk xpufnak kerezthfeegheben meg zéntlio- 
leefnek kezdetet vetth. Anpak okáért nem azért kezeztelkodót 
megh hogy meg zenteltetot vona, de hogy meg zeutólne, ky 
mykoron vezteglenee Monda Conftantinos chazar: Nem vezteg- 
lene doeth,- ha vona myt ellene felelne, azt es fel felee allataak. || 

1 8 8  Annak wtanna az hatodyk kynek kwfy vala newe monda: 
Akarnook megh twdny hallany hogy Siluefter az zyznek zyzen 
való zyleefeet meg magyaraznaa mert lehetetlennek lattatyk 
mynekwnk. Reea felele zent Siluefter es monda. Az féld kybol 
Adam zerezteteek zepletelen vala es zyz, mert embery veernek 

35ytallyara az ew zayaat meg nem nytotfca vala Sem az tewyffk[nek] 
teremteefnek atokyaat reea nem vette vala Sem megh holth 
embery tefthnek temeteefe nem vala Sem az kygyonak eele- 
deere nem hagyatot vala De mykoron mynd ezek meg tellye-
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Tettek vona, zykfeegh leen efmeg az zepletelen zyz maryatwl wy 
Adamnak zylethny, hogy mykeppen az kygyo az az a’ Satan az 
zyz feldből zyletet embert meg gyózee azonkeppen az maf zyz- 
tvvl zylethnek myatta meg gyöztethneek. Es mykeppen az elfe'w 
Adamot meg győzee kewanfaghnak es torkoffaghnák myatta 5 
paradyczomba, Azonkeppen az mafyk Adamtwl meg győzteth- . 
neek, beytelween az pwztaban. Azt ees meg gyezween, ffel felee 
allataak.

Az hetedyk kynek Benyamyn vala newe előwe alia es 
monda: Mykeppen lehet az xpus Ifteimek ífya, kyt mondo- ю 
tok hogy az Sathan anneera kefeertet, hogy ehífeegnek myatta 
kezereytethneek az kőweket kynyrre valtoztathny Es néha az 
templomnak magaffagara emeltethneek Néha az nagy hegynek 
teteyre vytethneek, Es kezereytethneek az erdeghet ymadny. 
Monda arra Siluefter, Mykeppen adam halwan az erdeghnek15 
bezeedeet es ynteefeet meg czalateek myatta, Azonkeppen xpuT 
es halwan azon erdeghnek bezeedeet, de meg wtalwan ewtet, 
annak okáért nem gyezhetee meg ewtet. My kedeeg nem mon- 
gyok wgy mynt Iften meg keefeertetőthnek lenny, de mynth 
ember. Annak okáért kedeeg haromzor keefeerteteek meg hogy 20 
my tewlwnk mynden keefertetőket ky rekeztene es győződc- 
lemre modot adna es regulaat my módón a’ my ellenfeeghvvn-. 
két meg győzhetnőők. Ezth ees megh győzween fel felee alla
taak. I — Nyolczad kynek Aroel vala newe, monda. Az nylwan 
való dologh, hogy az Iften myndenben felette tekeelletes, my 25 
zykfeegh volt azért ewneky hogy emberben yewne es zyleth- 
neek. Es mykeppen lehet hogy az Criftuí yghe leegyen. De 
az[erth] ees nylwan vagyon, hogy bátor ífya legen az Iftennek, 
de meeg ees nem lehet atya. Ha azért atyanak mondatyk, haat 
változandó az iften es nem tekeelletes. Reea felele zent Siluef-зо 
tér es monda. Az fyw ydőnek előtte mondatyk zylettetween 
atyatwl hogy teremtenee [azoka] azt ky nem vona. Ez ydőben zy
letet anyatwl hogy meg eeleztenee azokat kyk el veztenek vala : ky 
yollehet czak az ew zent ygheeyewel meg tehette volna, de 
zent halalawal meg nem válthatta vona ha emberre nem leth 35  

vona Az ees nem leen tekeellethlenfeeg de ynkab íeekeelletef- 
feeg, mert az ew iftenfeegheeben nem vala alkolmaf az zenwe- 
deefre. Atya wr Iften kedeeg mondatyk myndenkoron atyanak
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lenny, mert myndenkoron az ew ffya volt. Mert az ew ffya ew 
ygheye ew bőlczeffeeghe es erey es yozaga Ha kedeeg mynd 
ezek voltának az Iftenfeeghben hogy mondhatod ydőzerent lenny 
az ew atyafagaat, ezt ees meg gyezween, fel felee allataak. Az 

skylenczedyk kynek Iwbal vala newe monda. Az nylwan va
gyon, mert Iften az hazaffagot meg nem athkozta, de ynkab 
meg áldotta, my okért azért hog az Criftufth kyt ymattok ha- 
zaffaghbol twggyok zylethny es ty tagaggyatok, kyt czak azért 
teezytek hogy az hazaffagot meg wtaltaffatok. Es mykeppen 

to mongyatok hogy meg kefertetőt ha hatalmaf zenwedhetőt, ha 
Ifteny erő, ha wgy vagyon, haat egyk Iftennek ffya, az mafodyk 
az zyznek ffya, ha kedeegh azt mondod, hogy zenwedet az Iften- 
feeghnek ferelmeenel kyl nem lehetőt. Reá felele zent Siluefter es 
monda, my nem mongyok xpufth zyztwl zyletőthnek lenny hogy az 

is hazaffagot karhoztathnook de hogy az zyz zyleefeenek ew nagy mel- 
tofagaat tyztóllyők, mert az zyz ky xpufth zylte hazaffagbol zyle- 
tét es meg kefeertetőt, hogy mynden kefeertetőket meg győzne, 

1 89  keent zenwedőt, hogy || mynden keenokat alaya haytana halalth zen- 
wedőt hogy az halálnak hatalmaat megh elmyhtenee. Az Iftennek 

20 kedeegh es az zyznek ew ffya egy xpuff. Azért wgy mynt 
Iften lathatatlan es zenwedhetetlen. Wgy mynt ember latando 
es zenwedendő leen. Azt halwan az ees fel felee alia.

Az tyzedyk kynek tliara vala newe monda: Byzonoha 
meg filuefter ezt. Monda zent Siluefter. Mykoron az, faat le 

25 vaghyaak kyt az nap feene eer, az ffa yollehet a’ vagafth zen- 
wedy, de az napnak feene es vylaga femyth ferelmet nem zen- 
wed. Azonkeppen az Criftufban az emberfeeg zenwedween az 
Iftenfeeghnek femy nyomorwfaga nem letth, azt ees fel felee 
aliathwaii. Tyzen eeggyedyk kynek Sileon vala newe monda: 

3oHa az te Criftufodrol mondottnak ezeket az reeghy proffetaak, 
Ez eellyen nagy mewethfeeghnek, zemeeremfeeghnek es halai
nak akarnook okaat hallany. Reá felele zent Siluefter es monda. 
Ehezeek hogy mynket meg eleghoytene, zomehozeek hogy az 
my lelky zaradfagwnknak venereeket zolgaltatlma. Meg ke- 

35 feerteteek, hogy mynket mynden kefeertethből ky zabadoytana, 
meg fogattateek, hogy mynket erdeghnek fogfagabol ky men
tene, meg mewetteteek es kőtőzteteek hogy mynket az átoknak 
kőteleeből ky odozna, meg alaztateek hogy mynket ffel magaz-



LEGEND. (SZENT SYLVESTER PÁPA.) 2 8 5

tatlina, megh foztateek, hogy az my artatlanfagwnknak mezey- 
telenfeegheet, ew zent yrgalmaffaghnak rwhayaawal be fedeznee, 
towyfkkel koronaztateek hogy mynketh az paradyczombely zeep 
vyragokkal koronazhathna, meg fezeyteteek hogy az fanak 
gonoz kewanfagaat ky myat az elffew ember meg czálateek el 5 
karhoztathnaa, meeregghel es eczettel ytateek hogy ínyüket az 
teyyel es mezzel folyo feldnek erekfeegher'e be vynnee, halalth 
zenwede hogy mynket halhatatlannaa tennee, el temetteteek 
hogy az zenteknek temeteefeket megh zentelnee, ffel tamada, 
hogy az hallottakat ffel tamaztanaa. Menybe mene, hogy az w 
menyorzaghnak kapwyaath meg nythnaa, ylee ew zent attyanak 
yoghyara, hogy az ew hyweynek | Kenyergheefeket meg hal- 
gathnaa, hogy ezeket hallottaak vona zent Siluefter zayabol, 
ottan myndnyayan mynd az Czazaar mynd az byraak es mynd 
az zydook nagy eremben leenek dyczeerween az wr Iftent. 15 

Az tyzenkettődyk kedeegh kynek zamry vala newe, nag 
haraghra remewle es monda: Czodalok raytatok oh bőlczeffee- 
ghes fydo doetorok es byraak hogy ez eellyen kerengheefelmek 
hyztek es az ifteny hatalmaffagot embery okoffaggal hyzytek 
meg foghatny; De zennyenek meg az bezeedek yeywnk teete- 20 

meenre. Felette bolondok mynd azok kyk az meg fezwltet 
ymaggyaak. Mert en twdom az myndenhato wr Iftennek neweet, 
kynek ereyt fém az kőwek el nem byrhattyak fém eegyeb 
teremtet allathnak nem yllyk yngen ezak hallany ees. Es hog 
ygazat hyggyetek mondanom, hozyatok egy kegyetlen fene twl- 25 
kot ede, es mykoron az fyleewel hallangya az na ;̂ newetli 
leghottan meg hal. Monda zent Siluefter. Mykoron es mykeppen 
hallottad es tanwltad te az newet? Zamry monda. Nem yllyk 
teeneked az yfteny dolgot meg twdnod, ky az Sydoknak ellen- 
feghe vagy. Elowe diozaak azért az twlkot, kyt zaaz ember зо 
nehezen tarthat vala, kotozween. Es mynt Zamry fyleeben fwg- 
got vona ottan az twlok feneket ffel efeek es ky mwleek nagy 
ordoytaffal. Ottan azért az fydook nagyon ffel keyaytanak, 
mondwan. Es Siluefternek Bozzwt teeznek vala. kyknek monda 
zent Siluefter. Twggyatok hog nem Iftennek neweet mondaa, 35 
De az gonoz erdeghnek neweet newezee. Mert az en Iftenem 
Iefuf xpus nem ezak az eelóket olhety meg de meeg az meg 
holtakat ees ffel tamazthattya. Ha azért akarya hogy hyggem,
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mert nem erdeghnek neweet neweztee, mon'gya efmcgh ef eelezve 
meg kyt meg olth. Mert wgy vagyon meg yrwan az Iftenról 
En kyt akarok meg ólok es kyt akarok meg eeleztek. Ha ke- 

190 deegh || Nem tehetendy nylwan twggyatok hogy az gonoz er- 
5 degh neweet newezte es nem Ifteneet ky az eelot megh olhety 

az hallottat ffel nem tamazthattya. Mykoron azért a’byraak 
Zamryk reea kezereyteneek monda Tamazya ffel ynkab Siluef- 
ter az nazarethbely lefut xpufnak neweeben es ottan mynd- 
nyayan ew benne hyzwnk, twggyatok azt hogy ha meegli zar- 

io nyon yarhathna ees; de ezt foha nem tehety. Ez bezeedre mynd 
reea haylanak az fydo doktorok. Ottan azért zent Siluefter papa 
ymaczagot teen az wr Iftenhez es az twloknak ky megh holt 
vala fyleehez hayla es monda: halainak es vezedelemnek newe 
ínyként be mentei ez twloknak fyleeben azonkeppen meg ky 

is meny. az my wrwnk lefut xpufnak paranczolattya myat, kynek 
neweeben mondom teeneked twlok tamagy ffel es meeny az 

. te nyayad kozzee mynden zylygfeegghel. Ottan ffel kele az 
twlok es el nieene az ew nyayaban. Azonnal az kyralnee azzon 
zent Elona az byraak az doctorok es mynd az teb neepek kyk 

2o ott valanak ez vetekodeefen ez zent hyttre tereenek es meg 
kereztelkodeenek Annak wtanna egy kewef nap el mwlwan 
mondanak az papy feyedelmek az czafarnak. Felfeeghes cza- 
zaar, az faarkan ky az veremben vagyon, az napfagtwl 
fogliwa hogy az hytet ffel vetted három zaaz embernel tebbet 

25 olth megh az ew lehelleefeewel naponkced. Tauaczot tarthwan 
azért az czazaar zent Siluefter papawal róla, monda: Eu 
wrwnk Iefus xpuf neweenek ereywel meg zentetem, feleleenek 
az papy feyedelmek hogy meg terneeuek ha azt tehetlmee. 
Mykoron azért zent Siluefter ymathkozot vona Neky yeleneek 

so zent peter apoftol mondwan: Mynden batorfaggal zaal le az 
Sarkamhoz az verembe te az keth papokkal, kyk veled vaunak, 
mykoron hozyaa ywtandaz ezenképpen mongy ewneky. Az my 
wrwnk lefut xpus ky zyztvvl zyleteek meg fezeyteíeek es el 
temetteteteek, ffel tamada es yl atyanak yogyara, ez yewendo 

35 eleweneket es holtakat yteelny The azért Sathanaf wgyan ezen 
helyen | varyad mygh el yewend yteelny. Es kofl’d be zayaat 
fonallal, es oily gyerwel kyn kerezth vagyon, peeczeteld meg 
fewlwl. Апиак wtanna egheezzen es eppen en hozyaam yewtok
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Es az kynyeretk kyt tynektek zerzettem ezytek. Lee zalla azért 
zent Siluefter papa az ketk papokkal kyt vele valauak az ve
remnek fenekeere, zaaz eethwen garadyczon ketk zewetkneke- 
ket vyween ew előtte. Es ottan az Sarkannak zola es be kotee 
ew zayaat Es mykoron fel yetth vona talala két erdengkefeket 5 
az verem zayan költ elewenewl. az Sarkannak dolioíT lekellety. 
myat kyt azt keefertyk vala ka le zallananak. Es azokat ees 
egkeeffeggel ky kozaa vele, kyk nagy fok zamtalan neepek- 
kel ez zent kyttre tereenek. Ezenképpen Romaflaag ketkkeep 
pen való kalaltwl zabadwltateek meg. — Annak wtanna zent m 
Siluefter papa kalalara ywtkwan az eegykazy nepeket ez ka
romra tanoytaa. Elezer kogy zent zeretetkben eelneenek. 
Mafodzor kogy zent egykazat zorgalmatoffaggal otalmazaat. 
Harmadzor, kogy az Iftennek yokayt az dykeíf farkafoktwl 
otalmaznaak. Az wtan nagy bodogkfaggal ky mwleek, azon is 

у dobén, mykoron yrnanak [Ewtk] karom zaazliarmynez eztendoben.

E tk  e l k e z d e t y k  R e m e t e  z e n t  p a i n  а к e e l e t k e

DIckofeegkes Remethe zent palnak eeleteet yrtta meg zent 
Ieronimos doctor, czodalatos es bőlcz twdomannyal, Az ydoben 
mykoron yrnanak zyletethnek wtanna ketk zaaz ewtk wen liaafc ez- w 
tendoben Decius czazaarnak wrafaga alath, mykoron nagy mondha- 
tatlan nagy kaborwfaag vala ez vylagon az kereztyenek ellen. Az 
ydoben ez zent paal vala tyzen haat eztendos germek es deaky 
bólczeffeegben tvvdos es ertelmes, kynek ew zyley ky mwlta- 
nak vala es czak eg || Hazas nennyeewel maradót vala megk ew!91 
attyanak yozagaban. De yrafnak byzonfaga zerent myre nem 
kezereyt pénznek ew athkozot telhetetlen keewanfaga kezdee 
ewtet az ew nennyeenek wra kaborgathny es kalarra kerefny, 
kogy mywel mynd az tellyes yozag reea maradkathna. Mykoron 
azt az yífyw ezeeben vette vona: meg rettene raytta es е1зи 
hagywan mynden yozagaat fwtameek az hegyekbe es el enyeztee 
enuen magaat, hogy fenky megh ne lelnee, mygk az haborw- 
fagknak veeghe lenne, es [az] ott zolgallya es ymaggya vala napon-
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keed az wr Iftenth. De mykoron ezeeben vette vona wr literi
nek zent malazttya rnyat ez vylaghnak el mwlando voltat es 
vezedelmeet, kezdee laffan laffan towab es bellyeb az pwztaban 
meenny. Talala eggywt egy kew zykla zakadafth, kynek alflfo 

sreezeeben egy zoröff odwth, kynek aytayan egy nagy kew vala 
tamazthwan. Mykoron azt el tazytotta vona egy kyf haylokot 
mynt egy kyf kamoraat talala belől benne, kynek femy pal 
lafa nem vala fewlwl de czak reeghy palma faknak agay hay- 
lottanak vala reea meegy kew zyklanak alatta, egy kyfded 

iokwthffew ees zarmazyk vala. Ez helth azért zent paal meg ke- 
wana es meg zeretee. Es lakodalmwl valaztaa maganak. Oth 
azért naponked eeyel es nappal ymathkozyk vala, Beytel vala, 
mykoron meg ehezet vona az palma fanak gymelczeewel eel 
vala, es az kwthfewbol yzyk vala, rwhaat. kedeegh es nyw- 

lßgodalomra való agyat az palma fanak leweleebol zerzet vala. 
Azonkeppen ez bodogh ember nagy eedes angyaly eelethben 
eele boltyk. Mykoron azért zaaz tyzen három eztendoket telteth 
vona Maf pwztaban Bodoghfagos zent, Antal es tarth vala pe- 
nitenciat az ew tanoythwanywal: ymaran tyz hean zaaz ezten- 

2odeyglen, de nem twggya vala zent paltli az belffew pwztaban 
angyaly eletet tartany. EEllyen nemew gondolattya efeek ew- 
neky hog ewnalanaal fern elffew fern yob remethe nem vona 
az pwztaban. Es mykoron nywgoneek meg yeleneek | Ewneky 
hogy ewnalanaal az belfew pwztaban yob vona, Es hogy meg 

25keellene ewtet latogathny. Ottan mynth meg verradot vona egy 
eftapot veen kezeeben es él erede meg kerefny, mondwan ennen 
magaban, hyzem Iftent hogy az ew zolgayaat ennekem meg 
yelenty kyt meg ygeerth. Mykoron azért meenne az pwztaban 
az elíTŐ napon fok czoda . lelkei adatokat talala elől, nekyk- 

3otwl meg reetten vala, nekik Iften akarattyabol wtat mwtathnak 
vala ewneky, es femyben byzodalma nem hanem czak wr Iftenbe es 
az zent kereztlmek yegyeeben Mafod napon meg azonkeppen. An
nak wtanna ywta egy nagy feeteet es homályai pwztaban mynt 
ha eey vona. Mykoron menne az fetethben es zenetlen ymatk- 

35 kozneek gyakortaa meg akad vala az kewekben laba, mert nem 
laat vala yngen howa leepny ees, es nagy zerghees leezen 
vala. Lata azonkezben egy kyfded vylagöíragrot es kewannya 
vala ha oda eerhetne, Bodoghfagos zent pal azért hallaa meg



az zerghees, es ottan be meene Cellayaban es be zeegbezee az 
Cella aytayaat. Mykoron zent Anthal oda ywtot vona zerghethny 
es keerny kezdee hogy meg nythnaa ewneky mondwan ky lee
gyek en, honnan es myerth yettem, yol tudod Twdom hogy nem 
erdemleneem az te zynedet lathny De maga mynd addyglan fém & 
meegyek el eennen, niyg nem latom, myre tawoztacz el enghe- - 
met ky az beftyeket be fogadod. Meg kereftelek es meg lelte- 
lek. Azért zerghetek hogy meg nyffad ennekem ees. Ha kedeeg 
nem erdemlem eeth halok meg aytood élőt hyzem awag tefte- 
met temeded el. Mykoron ezenképpen kenyereghne zent Anthal, ю 
felele ewneky onnan belől zent paal. Wram, fenky femyt wgy 
nem keer hogy fenyegheffe, te kedeeg fenyegketz ha meg nem 
nytom, noha megh halandóhoz yettel. Annak wtanna nagy erem
mel meg nytaa ewneky. Ottan azért mynt egy mafth lataak || E gy-192 
mafth megh őleleek es apolhataak nagy ifteny zent zeretettel. Es 15 

mykoron wr Iftennek halaat attanak vona le yleenek. Es monda 
zent paal zenth Anthalnak : yme kyt nagy faraczaghgal kereffel 
ez meg rotadando tefthnek veenfeegheet az the veenfeeghed el 
temethy. yme latod az emberth, ky hamar porraa leezen. Es 
mykoron oth eedeffdedeu bezeelleneenek Azonkezben yewe egy 20 

hollo hozyaiok es egy egheez Cypoot hoza ewnekyk es el 
meene, ez kedeeg vala Iftennek angyala. Es monda zent paal,. 
yme en zerelmes atyamffya, az wr Iften ebeedet kyldet myne- 
kwnk, yme meí kegyes es yrgalmaf az wr Iften, ymaran liatli- 
wan eztendey vagyon my wlta myndenkoron ífel ffel cypot er- 25 

demlettem De yme az te yeweteledre meg ketteztette wr Iften 
az eeledelt. Azért halaat adwan wr Iftennek, azon le yleenek 
az kwth vyznek felette, Es vetekődeef leen kőztok ky zeghnee 
meg az kynyeret. zent paal kezereyty vala zent Anthalt, mondwan 
mert wr Iften ew erette tette vona az czodaat. Zent Anthal зо 
kedeegh vyzon ellen, mert myert nagyob es veeneb vona ew
neky kellene megh zeghny. mykoron mynd kettőnek kezeebe 
vona az cypoo, ottan hafon kettee valeek es kynek mynd egy 
reez ywta benne. Es mykoron ewttek yttak vona azon eeyet 
nagy Ifteny es mennyey edes zobezeedben vyveek ky. M y - 3 5  

koron az nap ffel tamadot vona Monda zent paal zent Anthal
nak meeg reeghen twdom vala zerelmes atyamffya hogy ez tar
tományokban lakozol, regben meg ygyeert vala teghedet enne-
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kém az wr Iften. De ínyért ymaran el yewt az ydo hogy el 
nywgoggyam, Es kyt koronkeed kevvanok vala, az az ky fefle- 
nem es wr xpuffal lennem, ymaran czak keel az ygaffaghuak 
koronayaat ennekem megh adny. The azért wr Iftentwl boczat- 

5tattaal en hozyaam hogy ez zegheen tefteth be fedezyed ffeldel_ 
Halwan azért ezeket zent Anthal, el fakada fyrwa es nagy 
ohaytaffal keery vala hogy ne haduaa el ewtet, De | Fogadnaa 
taríTwl ewtet wr Iftenhez menuy. Monda zent paal ewneky 
Nem kel teeneked azt kerefned a’ my tyed, de a’ ky mafee, 

íoyllyk azért hogy meeg fokakat gyeycz te az te példádnak my- 
atta az Idweffeeghnek w'tara Es wg yey wr Iftenhez De yn- 
kab keerlek meeny el, hozd ede az palaftot ky teeneked Atha- 
nafius pyfpek adót, hogy takaryad be velee az en halando 
teftemeth. Azt kedeeg mondaa zent paal nem hogy zykfeegh 

is vona reea, de hogy az ew halalanak keferwfeeghe kynnyeb lenne 
mykoron fenky nem yona vele. Azt halwan zent Antal es el ameel- 
kodwan raytta honnan azt twdnaa. Lathwan azért hogy wr 
Iften vona az emberben: nem meree femyt ellene zolany. De 
nagy fyraffal meg apolgataa mynd zemeyt zayaat orczayaat es 

2o kezeyth el mene hamarfaggal az Calaftromba honnan yewt vala. 
Mykoron az keth fráterek eleybe kótenek vona kyk ewneky 
zoktanak vala zolgalny, mondanak hol yaraal edyglen tyzto- 
lendo atyank. Monda yay ennekem bynefnek mert meegh hamyf 
barath newet vyfelek. Latam yllyefth es lanofth az pwztaban 

25 Es paalth paradyczomban. Es mykoron kerdeneek my dolog vona, 
monda zolafnak ydeye, vezteghfeegnek ees ydeye vagyon. Es 
ffel veeven az palaftot efmeg wtra erede, mykoron mafod nap
nak harmad horaya vona ffel tekeente az eghre. Es lata az 
zent Angyaloknak közötte zent proffetaknak es apoftoloknak 

3o fereghekbe zeep feyer feneífeeghben palth mennyorzaghban ffel 
vynny. Lathwan azt zent [pal] Anthal ottan le efeek es kezdee ma- 
gaat az feldhez verny mondwan, paal zerelmes atyamffya myre 
hagz el enghemet, myre meeg el kezenetlen, meel keefen yf- 
mertelek meg, meel hamar el tawozol en tewlem. Mykoron azért 

35 be ment vona zent palnak cellayaban, lataa az teftet haat 
terden aal, feyeet zemeyt es kezeyt az menyekre ífel emelte 
niynt ha eelue. Mykoron azért ymaczagot tefh vona kezde. пеку 

1 9 3  zolany И Es mykoron lathnaa hogy femyt nem felelne, mert



erttee hogy leleknel kyl yona. Ottan reea efeek es nagy fyral- 
mal kezdee czogolgathny mynd zemeet zayaat. Mykoron azért 
kereztyen neepuek zokafa zerent ymaczagaat el veeghezte vona 
ífel ótóztette az tefteth es ky vyvee el temethny. Azon kedeeg 
felette bankodyk vala hogy afoot nem vyt vona kywel feerth 
afna. Mykoron azért nem vona ínyt teenny Azonkezben az pwz- 
tabol yeweenek keth orozlanok es le efeenek az tefthnek laba- 
naal es nagy ordoytaftk feznek vala, mynth ha fyrathnaak ew 
ky mwlafaatb. Elezer meg rettene twlok zent Antal De annak 
vtanna meg byzakodeek, mert gondolaa hogy Iften akarattya 
vona. ífel kelwen azért az orozlanok es nem mezzee az teftwl egy 
vermeth afanak labokkal. Annak vtanna, meenenek zent An- 
thalhoz mynt kezeet labaat meg nylwan, mynt ha az mwkanak 
ywtalmaat keerneek. Ottan zent Anthal az menyorzagra emelee 
ífel kezeyt es zemeyt monda En wram Iften, kynek akarattya- 
naal kyl meeg az fanak lewele fém hwl el, aggyad meg ewnekyk 
mykeent yobban twdod. Es ynte nekyk hogy el menneenek, es 
ottan el meeneenek. Ew kedeegh ífel vevee az tefteth es el 
temetee nagy fyraífal. Semyt tebbet oth való yozaghbol magá
nak nem veen, hanem az ew palaftyaat, kyt az palma fanak 
leweleebol kofaar inoddra kotot vala zenth paal. Es haza meene 
az ew Calaftromaban, es az frátereknek vota keppen mynd 
meg bezeelle, hol es mynt yarth vona. Es yelef ynnepeken 
myndenkoron reea veezy vala zent Anthal zeut palnak palaf
tyaat. Ennek wtanna vgy mond zent Ieronimos doctor, ynkab 
valaztanaam zent palnak palaftyaat az ew eerdemeewel, honnem 
mynth ez vylaghy barífonyof wraknak es kyralyoknak orzaghyt 
es kazdaghfaghyt. Mynekwnk ees zent palnak eerdemewel ággyá 
wr Iften az erek eletet, j
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E t h e l k e z d e t y k  z e n t h  F a b y a n  S e b e f t y e n y n n e -  
p e e n e k . E p i f t o l a y a :

Ez may zent ynnepnek Epiftolayaat yrtta meg Bodoghfa- 
gos zent paal Apoftol az fydoknak yrth leweleenek tyzen 
eeggyed reezeeben, kyben téezen tanwfagot, mynemew bekef-
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feegghel keen zenwedeeffel vyafkodaffal es gyezedelemmel, es 
zent hythnek ereJTeegkewel vetteek es erdemletteek az zent mar- 
tyrok az mennyey dyczöfeeghnek aldot zent koronayaat es orza- 
gaat, kyben nagy fok rend bely zenieket newezgbet elówe, kyk- 

5 ból myndden ydwezwlö leelek fok yo tanwfagot, peldaat es 
eröffeeghet vehet ew eeleteenek taplalafaara. wgy mond azertb.

AZ zentek hythnek myatta orzagokat gyeztenek : ygaífagot 
cheleköttenek. es wgy vetteek az erek dychöfeeghnek ygyee- 
retyk. Bel daggattaak orozlanoknak zayokat megh oltottaak 

^tyznek hertelenfegbeet: el fwtamtattaak feenef törnek elytli: ffel 
tamattanak ewbeteghfeeghökböl; ereflfek voltának az hadban; ffel 
verteek az ellenfeeghöknek táborokat; azzonyallatok ees megh 
vetteek ffel tamaztafbol az ew hallóitokat. Nemellyek kedeegh 
oztorwra vonyattanak. es nem akartanak ez vylagh zerent megh 

]5menekődnye hogy mywel yob ffel tamadafth talalnanak holtok 
194wtan criftufban |] Nemeellyek, kedeegh zegyenfeegheket es veref- 

feeghoket vallanak Annak felette foghfagokat temlechóket zen- 
wedeenek. Nemeellyek megh köwezteteenek, megh vagdaltatanak, 
megh keeferteteenek es tőrnek myatta megh oleteenek Tetowa 

20fwtofanak vad beereknek rwhayokban; kechke beerekben zyk- 
feeghet zenwedwen; zomorwfagot, nyomorwfagot gyettrelmet kyk- 
hez méltó nem vala ez vylagh Azpwztaban teewolyoghween: az 
heegyekben. Barlangoghban es wdwkban es feldnek vermeyben 
mynd ez eellyenek hythnek ereffeegheewel byzonywltatanak 

25 meg meely hyth mondatyk lenny a’ my wrwnk Iefufban xpufban :

E z e n  z e n t h  y n n e p n e k  z 'en th  E w a n g e l i o m a .

Ez may zent ewangeliomot yrtta meg zenth Lucacz keny- 
weenek hwzon eeggyed reezeeben. Es leen eredety az ydőben 
mykoron ydwezoytenk vona harmyncz három eztendóff es ew 

ю zent halálához közei az az veragh vafaarnapon Ez ewangeliom- 
nak elette wgy vagyon meg yrwan, mondanak nekyk ydwezey- 
tenknek. Mefter latod ее ez templomnak draga eppewletyt. Es 
mykoron reea tékeentet vöna monda Lattyatok ее ez nagy 
eeppewletet; yme ydo yew : es kew kewen ew benne nem m a- 

35 rád ky el nem töretik. Moffdanak ewneky az tanoythwanyok,



my leezen annak yegye mykorón azok leznek. Ezenképpen fele 
ewnekyk mynt ez zenth ewangeliomba meg vagyon yrwan

AZ ydoben monda iefus ew tanoythwanynak Mykoron 
hallandotok hadakozafokat Es haborwfagokat ne akaryatok megh 
rettenny. Mert zykfeegh elezer ezeknek bel tellyefedny, de nem 5 

ottan vegbe leezen. Annak wtanna monda ewnekyk Neep 
neepre es orzaagh orzagra tamad Es nagy féld yndwlafok leez- 
nek hely zerent, degh hálálok es ehíTeeghek es mennyből nagy 
rettenteefek es nagy chodaak. De mynd ezeknek elette reeatok 
vetyk kezőket es megh yldőznek adwan gywlekózetekben es 10  

Őryzetekben. Vonywan keralyoknak es feyedelmeknek eleyben 
az en newemeert Terteenyk kedeegh az eellyen dologh tynektek 
byzonfagra. Yeffeetek azért ty zywetekben: femyt róla ne gon- 
dolkodny mykeppen ewnekyk felellyetek. Mert akkoron en zayat 
adok tynektek es bolcheffeeghet kynek fém ellene nem alhath-15  

nak fém kedeegh ellene nem mondhathnak mynd az ty ellen- 
feeghyt. El arwltattok kedeegh ty az ty zyleytektewl es atya- 
tokffyaytwl, rokonfaghtoktwl es yfmerő baratytoktwl. Es fokakat 
megh ölnek ty kőzzőletek, es gylofeegben leeztek mynden em
bereknél az en newemeerth. De azt teween ty raytatok, ne 20 

akaryatok feelny, mert meegh az ty hayatok zala fém veez el: 
az ty feyetekről. Az ty bekefeegh zenwedeeftekben tarttyatok' 
megh az lelkőtóketh: erek ydweífeeghre.

y m a r a n  l e z e n  e m l e k ő z e t h  Z e n t h  " F a b i a n
S e b e f t y e n n e k  e e l e i é k r ő l  || 25

Dyczöfeeghes zent ffabyan vala romay dwff palogaar. Az 1 9 5  

ydoben mykoron megh holt vona romay wr papa, egybe gyw- 
leenek hogy papaat välaztananak ew ees mene oda hogy lath- 
naa mynt lenne az dologh. Es yme myndeneknek latafaara 
egy zeep feyeer galamb zalla ew feyeere es mynd nyayan ebo 
ameelkodanak raytta, es meg erteek hogy wr Iften ewtet va- 
laztotta vona az papafagra. Es ottan papawa zentőleek. Es hogy 
az leet vona mykent Damafus papa zool róla, ottan kylemb 
kylemb tartomanra heet dyaconof ffel papokat, Azoknak efmegh 
heet fubdyaconos^ ffel papokat zerze es el kyldee ewketh, hogy 35 

meg twdakoznanak raytta hogy otth mynemew martyrokat
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öltenek vona meg es ewneky yrwa hoznaak: Es mykeppen 
liaymo doctor mongya, mykoron ffylepp czazaar egy nagy 
zoinbaton akarna zenthfeeghet venny, meg tyltaa ewneki hogy 
azt nem ylleneek tenny, myglen megh nem gyonnaa az ew by- 

öneyth es az penitencia tartook kózzee nem allana, es ennen 
magaat meg alaznaa. Leen kedeegh ez zent fabyan papanak 
Martyromfaagh zenwedefe Deciuf chazaar alat, ky mykoron az 
Balwan Ifteneknek nem akarna aldozny feyeet: veetetee ewneky 
Azon eztendóben mykoron yrnanak keth zaaz ewthwen egy ez- 

íotendoben es ew papafaganak tyzen három eztendeyben
Bodoghfagos zent Sebeftyen vala Medyolanbely dwf palo- 

gar es kereztyen wr Iefdf xpufnak ayoytatos hywfeeghes vyteze, 
Dyocleeianos es Maximiauos czazarok wdwáraban felette zerel- 
metes wgy annera, az elfew badnagyfagot ew tartanaa Es 

íókoronkeed az czazarok eloth zemeel zeerent wdwarlana. Vyfely 
vala kedeegh az vytezlew palaftoth czak az okaerth. hogy my
koron latot vona vala meely kereztyenth keennak myatta el 
haylany, megh byzthathna vona az zenth hythben, kyt zorgal- 
matoíTaggal ees teezen vala. Mykoron azerth Marcellianos es 

20 Marcos egy atyaffyak volnának es fernykeppen j Nem akarná
nak aldozny az temleczbe vetteteenek, ynkab akarwan marty- 
romfagot zenwedny honnem aldozny Azonkezbe meg halwan 
azt az ew zyley Elezer fotameek az ew zyleok az temleczhez 
kyben valanak foghwan, megh ereztbween ew bayaat e’s megh 

25 zaggathwan ew rwbaya'at, ky vethween ew emloyth, monda. 
Oh en zerelmes ífyaym, megh kórnyeehóztenek enghemet nagy 
mondhatatlan kefervvfeegliek. zenwedhetetlen fyralmak, yay 
ennekem.nyawalyafnak, yme elhagyom eu keth zerelmes ffyay- 
mat zernyw halnak myatta. Ha hadba halnanak megh be fwtam- 

зопаат az feregh kozzee es meg zabadoytanaam ewketh, ha 
hamyif yteelethben vonanak ky ragadnaam ewket onnan Maftan 
kedeegh wy halainak nemeeben latom ewket vetetthween, kyben 
az porozlo hywattatyk bogy meg oleifenek, az eelet kywantatyk 
hog el vezyenek, az halaal hywattatyk hogy el yeyen, hogy 

35 eellyen bezeedeket mondana az ew zyleok
Az ew veen attyokat megh oda hozaak" az zolgaak, megh 

hymthween feyeet porral eellyen fyralmaf bezeedeket kyayth 
vala az menyorzagra. Oh en zerelmes fifyaym, en veenfeghem-
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пек gyamoly es en zemeymnek vylagoffaghy myre kewannyatok 
eellyeu ygken az zernyw lialaltk. Oh yffywfaagli es yffyak fyryatok 
en velem eegyetembe ez el vezendő yffyatok. foggyanak el en 
zemeym fyrwan hogy ne laiTaak en zemeym en ifyaymnak zernyew 
halalokath. Eellyen zokat zolwan az ew veen attyok. Azonkezhe 5 

oda ywtanak az ew felefifeeghek ees ew twlaydon magzattyokkal, - 
nagy ywólteffel kyaytaffal mondwan kynek hattok el mynketh, 
ky leezen y'maran ez apróknak eeltetoyok, kyre marad ty nagy 
fok yozaghtok, yay myre vagon eellyen kemeen zywetek hogy 
nem czak atyátokat anyátokat es felefeeghteket fyaftwl eellyen ю 
yghen hattra vetytek. De meegh mynd ez fok yo zerelmes 
barattoknak ees femyt nem gondoltok keerelmeefekkel. Myre || 
Mentek zabad akarattal az zernyw halarra. ez eellyen bezeedj96 
kozot kezdeenek megh lagywlny az yffyaknak ew zywok. Hogy 
azt ezeeben vette vona zenth Sebheftyen, ky az ydoben oth 15 

yelen vala, yghen hamar kózykbe fwtameek es monda. Oh xpuf 
Iefufnak eroff vytezy Ne akaryatok ez vylaghy hezolkodó ha- 
myf bezeednek myatta az erek dyezőfeeghnek koronayaat el 
vezteny. Monda annak wtanna az ew zyleynek ees. Ne akar
yatok femyt feelny, mert nem tawoznak el tytwletek, de oda 20  

mennek hol oth erek lakodalmat zereznek tynektek es menybe. 
Twggyatok hogy ez yelen való vylag el mwlando, ma vagyon, 
hónap nynczen, fenky benne fokaygh nem lakhatyk, es nem ma
radhat, tellyes mynden nyawalyaffaggal es yay vezykkel. Az 
wr Iftennek orzagaban kedeeg ferny ollyan vezedelmeffeghek 25  

nynczenek. Hogy zent Sebeftyen eellyen zokat zolaua, Zoe newo 
azzon Nikoftratufnak feleffeeghe mynd hyzy vala zent Sebeft- 
yennek predicallafaath De néma vala es nem zolhat vala Czak 
ynteeífel keer vala boczanatot zent febeftyentwl le efween 
labay elót. Ottan monda zent Sebeftyen Ha en xpuf Iefufuakso 
byzon zolgaia vagyok, Es ha ygazak az en mondafym kyket 
ez azzonyallat en zambol hallót: Nyífa meg zayaat ewneky 
azon wrlften, ky az meg nemwlt zakariafppthanak zayaat meg 
nytaa. Ottan ffel keaytta az azzonyallat mondwan. Aldot az wr 
Iften. aldotak az te zadnak bezeedy, es áldották azokeeS35 

kyk hallaak, hyzyk mynd azokat, kyket zolaz. Azt halwan az 
neepek nagy tereenek wr Iftenhez es policarpus pap mynd meg 
kereztóly vala ewketh.
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Az ydőben az romay feyedelem ees Cromacius nagy ne
héz korffaghban gyettretyk vala, mykoron kedeeg eellyen czoda 
hyrth hallót vona zent Sebeftyen felől, hozyaa hywataa ewket, 
mynd polycarpof pappal es kezdee keernv hogy megh vygaz- 

5 tanak ewtet ees. j Monda ewneky zent Sebeftyen hogy elezer 
az Balwan ifteneket el tőrnee es hatalmat adna ewneky ees 
el tőrny mykoron eremefth lett vona raylta, ottan zent Sebeft
yen es policarpos pap keth zaaz Balwannaal teebbet tőreenek 
el. Mykoron meegh ees meg nem vvgazot vona Monda zent 

10 Sebeftyen awagy meegh ees nynczen tyzta hyted Awagy el 
reyteth Balwanyod vagyon. Ottan azért megh velentee ewnekyk 
hogy egy kamorava vona, kyben czodalatos belczeffeegghel es 
nagy dragafaggal meg volnának yrwan es faraghwan rnymd az 
mennyey cyllagok, eghek es czodaak, куге az ew attya tebbet 

is kethzaaz gheera arannaal költőt vona, kyknek myatta yewendő- 
keth megh twdot vona. Monda zent Sebeftyen vala mygh az 
eeppen leezen temmagad eppen nem leez. Mykoron az feyedelem 
reea enghedne, Tyburcios az ew ffya ellene monda mondwan. Se- 
mykeppen en el nem hagyom tőrny ez nemes draga mywet. 

2o De hogy az en atyam egheffeeghenek ellene ne mongyak gyo- 
hanak keth. kemenczet fifel ha el tőrwen az en atyam meg nem 
vygazandyk twggyatok hogy mynd ketten meg eegghettetlek. 
Monda zent Sebeftyen, wgy legen a’mynth mondod Mykoron 
zent Sebeftyen el tőrnee ottan Iftennek angyala az feyedelem- 

25nek yeleneek es meg yelentee ewneky hogy az Criftus Iefus 
ewtet meg vygaztotta vona Es ottan zent Sebeftyen wtan futa- 
meek es lábához efeek hogy meg apolgathnaa. De meg tyltaa 
ewteth, myerth hogy meg nem kereztelkődőt vona. Es aztlathwan 
tyburcius ffya ees ottan neegy zaaz vytezzel es nagy fokán az 

3c ew nemzeteeből meg kereztelkődeenek. Zoe azzont kedeeg megh 
fogaak az poganok es mynt addeeg keenzaak, myg az ew lel- 
keet xpufnak adnaa. Monda tranquillinus yme az azzonyallatok 
elől veznek mynket Iftennek orzagaban шуге kel mynekwnk 
ees elnewnk ewt ees meg kőwezeek az poganok. Tyburcius 

35 vytezth ees meg fogaak es kezereyteek hogy awagy aldozneek || 
197 Awagy mezeytelen labbal elewen zenőn yaryon, ky mykoron 

zent kerezthnek -yegyeet reea vetőtte vona Batorffagpl reea 
lepeek. Es raonda^ lattatyk ennekem hogy zeep rofa vyragokou



yarneek A’my wrwnk Iefufnak xpufnak neweeben, kynek 
monda fabyan feyedelem, ky nem twggya bogy az ty criftuft.ok 
tyteket erdeghy twdomanra tanoytot? Monda Tybwrcius Vez- 
tegy bodogtalan ember, merth nem vagy méltó hogy czak az 
ew eedes zent neweet y£en uewezied ees ? Ottan azért haragra s 
gheryedween az feyedelem, nyakat vagataa, es ezenképpen . 
martyromfagot zenvede Marcellianoft kedéeg es markoft az ke- 
reztffara vonyaak, mykoron azért ott fyghneenek nagy éedef- 
feeggel eneklyk vala az zent dauid ppthauak mondafaat, yme 
meely yo es meel gyenerwfeeghes az atyaffyak eegyetembe ю 
lakoznyok. Monda ew nekyk az feyedelem.. Oh bodogtalanok 
veeífeetek ez kabaíTagot es zabadohatok meg tymmagatokat. Mon
danak ewneky az zentek, foha eellyen yol nem lakoztwnk 
mynt maftan,. yob bog mynket myg ez halando teftben vagywnk 
ezenképpen hág lakoznwnk. Azt halwan az feyedelem ottan 15 

lanchakkal atal veretee ew oldalokat es azonkeppen xpas íefuf- 
hoz meneenek.

Annak wtanna az feyedelem be vadlaa Dyoclecianos Czazar- 
nal zent Sebeftyent, kyt mykoron hozyaahywatotvonaazGhazaar, 
monda ewneky En teeghedet yeles emberképpen tartottalak en?o 
wdwaromba Es te az en Idweffeeghem ellen es az Ifteneknek 
bozzwfagara mynd eddyglen tytkon yartal. Monda zenth SébefL 
yen Az te Idweffeeghedert twggyad hogy koronkeed Iftent 
ymattam ky menyorzagban vagyon Ottan az chazaar vytetee 
ky az mezőre hogy ott meg kőtőzneek es meg lewődőzneek 2.5 
az vytezők, kyk oly vghen be tőlteek ew tefteet nylakkal hogy | 
Ollyan vala mynt az zewf es el hagynak ewtet ott halwan, ky 
hamar való napon meg zabadwlwan meene az chazaar palotaya 
eleebe alia meg az garadychon, mykoron az ehazarok haza 
yettenek vona az ker.eztyeneknek keenzafokrol nagy ereífen зо 
megh feddee ewket. Mondanak ef mainak Ez ее az febieftyen 
kyt meg hattwnk őlethny? kyknek monda zent Sebieftyen. An
nak okáért tamaztot ffel enghemet wr Kten hogy hozyatok yeyek 
es meg feggyelek titwtek az ty gonoífagtokrol, kyket Criftuf- 
nak zolgaynak teeztek. Lee fogataa efrneg ott ewtet az chazaar 35 

es mynd addeeg veretee myg ky adnaa lelkeet es vettetee ew 
tefteet az arnekzekbe hogy az hyw kereztyenek ewtet martyr 
uewen ne tvztőlneek. Zent Sebieftyen kedeeg mafod napon
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zent lucina azzonnak meg yeleneek es meg mondaa az ew tef- 
teet hol vona es paranchola пеку hogy onnan ky vennee es az 
zent Apoftoloknak laboknaal el temethnee. Az ew zenwedefe 
keedeg leen azon eztendőben, mykoron yrnanak keth zaaz 

5 Nyolchwan heet eztendőben Dyoclecianofnak es Maxiinianofnak 
cbazarfagoknak ydeyn, kynek ew zent eerdemeenek myatta na- 
ponkeed nagy fok yrgalmat cbodat es kylemb kylemb kaznala- 
toíTagot teezen wr Iften emberek ydweifeegkekre kynek ew 
zent effedőzeffeenek myatta mynket vygaztall'on meg, tarczon 

io meg mynden gonoztwl, degkhalaltwl es eegyeb nemew halalos 
ellenfeegtwl Es balalwnknak ydeyn aggyon hytben valo ereffee- 
ghet, tyzta remeenfeegbet, es az ew zent orzagaath erekkwl 
erekkee Amen.

É t h l e z e n  e m l e k ő z e t  zyz  z e n t  A g n e s  a z z o n n a k  
i5 e e l e t e e r ö l . | |

198 Ez may Zentb ynnepnek Epiftolaiat es zent ewangeliomaat 
ba ky akarya meg lely meg zent Borbála azzon ynnepe napyan 
Karachon előth eellyen yegzeef alat Annak okáért nem zykfeeg 
eeth róla emlekőzny: hanem czak laffok meg az ew zent eele- 

2oteet rywydeden
Ez dychőfeghes zyz zent Agnes azzonnak ew zent eeleteet yrtta 

megh BodogbíTagos zenth [Agofton] Amborwf doctor atyank Az 
zent zyzeknek tanwíagoknak es példa zerent való eeleteknek 
elówe menteere Mondwan Ez zenthfeeges zyz Agnes azzonnak 

25 ynnepe napyaat mynden tyzteűeeggel kel yllenewnk EEgy felől 
zenegyenek az zoltaar kenybely enekleefek, maf felől az zent 
leezkek EEgyfelől erwllyenek kereztyen neepeknek fokaffaghy 
maf felől eelteífenek xpuf Iefufnak ew zegheeny. Es azonkep- 
peu myndnyayan ervvily wnk vygagywnk wr Iftenben Es az zent 

30 [zyzek] zerzetben eelő zyzeknek lelky vygaztalafokra hozyok em- 
lekőzettre mykeppen zenwedee az zenth martyromfagbnak vy- 
teűfegheet zyz zent Agnes azzon. Ew eeleteenek tyzen három 
eztendős korában el veztee az halant es megh leelee az erek 
eeleteth, myert az erek eelethnek teremteyeet zeretee, mert
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yollehet yffyw vala eztendőfkoraban, de veen es korof vala ew 
lelky erderaes voltában, zeep orczayaban, de annal zeep ew 
hyteeben, ky mykoron egy napon az ofcolabol haza menne Azon 
varai* feyedelmeenek fyatwl meg zeretteteek, kynek mykoron 
ew zyleyt meg kerefte es meg lelte vona kezde ewnekyk nagy 5 
fok ayandekokat adny es ygyerny ha • ewneky adnaak ha- 
zafwl.

Annak felette vytt vala ew vele nagy dragalatof otbze- 
tőketh ayandokwl zent Agnef azzonnak hogy czak ewneky en- 
ghcdne De bodoghfagos zent Agnes myndeneket meg wtala ю 
mynth az ganayt. Azth lathwan az yffyw ees nagy ffel gywlada 
es kezde gyettretlmy az zerctetknek myatta Es gondolaa hogy 
dragalatofb Ayandekokat ky wanna, kezde mynden | Fele draga 
gyengéket koweket rwhakath hozyaa hordauy, ynty vala ew 
baraty atal, rokonfaghy atal, mynden ez vylaghy kazdagffago-15 
kát, hazakat, erekfeegheket, chaladokat es mynden ez vylagy 
yokat ygyerny hogy ewneky enghedny

De mynd ezekre bodogffagos zent Agnes azzon eellyen 
nemew feleletet theen Tavvozyal el en twlem bynnek zylemeere, 
gonoffaghnak eeleztóye, halainak zyloye. Tawozzal el en tewlem 20 

mert ymaran maf zeretótwl foglaltattam meg, ky ennekem 
fokkal dragab ayandekokat adót. Es az ew hyteenek gyrwyee-- 
wel yegzot meg enghemet, ky fokkal nemefb teenaladnal mynd 
nemzettel mynd meltofaggal, ky enghemet meg ekefeytet nagy 
zeep ótőzettel. Az en yogomat es nakamat meg kernyekózte 25 

nagy dragalatos kówekkel: raggatot az en fyleymre nagy zeep 
feenló koweket, es kerwl vett enghemet feenlő es cyllago draga 
gyengékkel, yegyet vetet az en orczamra hogy maf zeretót ew- 
nalanal kyl hozyam ne bochaffak: ffel otoztetot enghemeth ara
nyai barfomba es zamtalan ekeffeeghekkel eekófeytet meg еп-зо 
ghemeth, veelhetetlen fok keenchet mwtatot meg ennekem, kyket 
mynd ennekem ygert adny ha az ew zerelmeeben meg mara
dandók. Azért nem tehetem hogy az elfew zeretomnek bozzw- 
fagara mafra neezyek es ewtet meg wtallyam kywel ymar 
eeggyefwltem zerettel, kynek nemeffeghe naladnaal felieb való,35 
teketffeghe eróffeb, tekeentety zepfeeghefb, zerelme gyenervv- 
feegefb es myndden malaztban dragalatofb, kynek myatta ym- 
maran az en agyafhazam meg zereztetot, kynek ew orgona
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zaway ymaran ennekem zeep eenekleeftk teeznek, ymaran 
meezet es teyeth koftoltani az ew zayabol ymaran az ew tyz- 
taffagos őleleefeeben be zoroytattam, ymaran az ew tefthe eu 
teftemmel eeggyefwltetőt es az ew veere az en orczaymat meg 

5 ekefewytette, kynek ew annya zyz, kynek ew attya azzonyal- 
199 latot nem yfmert. |j Kynek angyalok zolgalnak, kynek zeep- 

feegheet Nap es hold chodallyaak, kynek yllattyawal hallottak 
tamadnak kynek ylleteefewel korok gyogylnak kynek kazdagh- 
fagy foka el nem fogyatkoznak Chak ewneky tartom az en 

10 liytemet es ennen magamat mynden ayoytatofíaggal ewneky 
hagyom kyt mykoron zeretendők tyzta vágok mykoron ylleten- 
dók zepletelen vagyok, mykoron hozyam veendők zyz vágok, 
Mynd azon atal az menyekzőnek wtanna nem leezők magzatk- 
naal kyl, hol ott az zyleef faydalomnal kyl tőrteenyk es napon- 

15keed való terheífeeg zaporwltatyk.
Halwan ezeket az eze vezőt yffyw nagyon ffel gheryede 

ew gonoz zerelmeeben es nagyon gyettretyk vala ew zyweeben 
lelkeeben. Azonkezben agyba efeek es meg korwla belee. Tala- 
laak meg az orwos doctorok az beteghfeeghnek okaat hogy 

2ozeretet vona. Es teweek hyrree az ew attyanak, kezdee az ew 
attya ees az zent zyznek ew fyleyt kylemb kylemb ayandekok- 
kal es ygyeretekkel forraztany, mykeppen annak elette az ew 
ffya ees tett vala, De Bodogffagos zent Agnes azzon 
mynddenuek ellene monda. Es femykeppen nem akaraa az 

25 elífew yegyefeenek ew hytyt es fogadafaat meg zeplefeytenye. 
Mykoron az feyedelem azt latta vona hogy hozyaa nem hayt- 
hatnaa, kezdee kerdezny ky vona az ew yegefe, kynek hatal- 
maffagarol Agnes magaat hannaa. Leen пеку az ew zolgay kőz- 
zől ky mondanaa hogy ez lean mynd ew kyfdedfeeghetwl foghwa 

■ o kereztyen vona, Es erdegheny twdomannal tellyes vona kynek 
myatta az Criftofth ew yegefeenek mondanaa.

Halwan azt az feyedelem ottan nag erembe leen, ottan 
zolgakat kylde wtanna es nagy hertelenfeeggkel zeky eleyben 
hozataa. kyt yolleheí elezer zeep es hezólkődő bezeedekkel 

35 kezdee hozyaa vonny : Annak vtanna j Keennak rettenteefewel. 
De az Criftofnak zyz zolgalo leanya fem_ heezelkődeefnek 
myatta el nem haytatyk Sem fedelemnek myatta meg nem ret
ten De mynd zyneeben mynd zyweben egyenlő ereífegben meg



marad vala Es mykent a’meg rettentőt azonkeppen az hezol- 
kódot meg mewely vala.

[VidJ Lathwan azért Symffronius feyedelem az leanzoban ollyan 
nag tekeelleteíTeghet fogaa zora ew zyleyt De myert. nemeűek 
valanak nem tehet vala eróth ew raytok hatalmawal, vetee azért 5 
ellenek az kereztyenfeeghnek yegyeet. Mafod napon azért zent 
Agnes azzont eleybe hozatna es gyakortaa emlogety vala elette 
az ew ffyanak zerelmeet, mykoron mynden bezede heyyabba él 
mwlneek, monda ewneky Ha chak ez kereztyenfeegnek ew 
heytlfagaat es erdeghy twdomanath te tewled el nem vetendod, ю 
Nem tytkolhatod el az te zywednek bolondfagaat, Azért tanach 
teeneked entwlem, ha ezenképpen meg akarz maradnod zykfeeg 
teeneked az tyztolendő Vefta Iften azzonnak erekkee való zol- 
galattyaban még maradnok, az teb zyzekkel eeyel es nappal. 
REa felele zent Agnef azzon es monda, Ha az te fyadat ky 15 

yollehet gonoz zeretetnek gyettretween. mynt ollyan yffyat meg 
w falok, olly embert kynek okoffaga vagyon, ky ees haal, lath, 
yllethet es yarhat, es ez vylagh zerent dycho. Ha eellyen embert 
xpufnak zenth zerelmeert yngen fém akaram lathnom, Haat íny
képpen lehet hogy az néma es fyket balwanyokath kykuek femy 20 

erzekenfeeghek nynchen es femy lelkek nynchen, tyztólhefíem, 
zolgalhaffam es ymadhaffam. Es az nyakamat ewnekyk meg - 
haythaffam. Halwan ezeket Syinffronios feyedelem monda, ke- 
wanok az te yffywfagodnak || Tanachot adnom, Es az en Ifte- 200 
nymnek karomlafyt el halogatom, mert az te eztendóf korodat 25 

ezednek alatta latom lenny, Azért ne akaryad te magadath oly 
ygcn meg wtalnod, hogy az Ifteneknek haragyokban effeel. 
Monda zent Agnes azzon. Te ees ne akariad oly ygen meg 
wtalnod az yffywfagot en bennem, hogy enghem az te akaródra 
haytkatnaal. Mert az у gaz hyt nem eztendofkorban leelettetyk> ^0 

de ezeffeegben. Es az myndenhato wr Iften ynkab neezy em
bernek zyweet elmeeyet honnem mynt ydeyt. Az te iftenydet 
kedeegkyknek haragyoktwl feeltetz, had megharagwnyok bátor, ew 
magok zollyanak, ew magok parancholanak, ew magok ymattaf- 
faak magokat De myert arra latiak ygezny, kyt ennalam meg 35 
nem nyerhetz, Azért vala my teneked lattatyk azt teegyed. 
Monda Symffronius feyedelem. Ez kettő kózót valaz eeggyet, 
Awagy az teb zyzekkel aldozyal Vefta Iften azzonnak Awagy
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az g'onoz termeezetekkel az bordeelba kel menned es tawol lez- 
nek teetwled az kereztyenek kyk teghed az erdeghy twdomanra 
tanoytottanak hogy annak myatta byzyal el zenwethetny es 
fok nyawalyaat Azért awagy aldozyaal az te nemzetednek dy- 

scheretyre, Awagy az te koros baratydnak zegyenfeegbekre 
parazna leez Azth halwan zent Agnes azzon nagy batorffaggal 
monda. Ha te njmwalyas twdnaad kychoda az en wram iftenem 
ezeket te nem zolnaad. De mynekokaert el yol twdom az en 
wram Iefuf Criftufnak ereyt es hatalmaat mynden batorffaggal 

10 meg wtalom az te fenyeyteefedet, abban byzonyos leween hogy 
fém az te balwan Iftenydet nem ymadom, fém ydeghen zemee- 
lyeknek myatta meg nem ferteztetóm Mert en velem vagon 
en teftemnek óryzó’e Iftennek zent angyala. Mert atya wr 
Iftennek eggyetlen egy zent ffya, kyt nem Ifmerz | Eróff kew falom 

is ennekem. Es óryzórn ky foha nem alwzyk Es ennekem otal- 
mam, ky foha el nem fogyatkozyk De az te Iftenyd awagy 
erezek kykból Ifteket chynalnak embery eelethnek zykfeegherc 
awagy kówek, kykból az varaf wczayaat meg pagymontomoz- 
zak. De az Iftenfeeg az ollyan heytffagos kowekben nem lakó- 

só zyk De a’menyorzagban, Sem rezben awagy erezben, de az 
felffew zent orzagbau wralkodyk. Te azért es hozyaad hafonla- 
tofok czak mynd ez eellyeneknek tarffaffagoktwl el nem tawo- 
zandotok, mynd az erek tyzre mentek. Monda erre az eze vezoth 
byro, ymarau meg byzonoytom mellyvvnk mond yob ygazat, 

25 le vonyataa róla ew rwkayaat es merő mezeytelen kezde vo- 
nyatlmyaz bordelba, nagy ffel zowal Az atkozotkzyz leanagnefth 
az Ifteneknek karomloyaat, twggyatok paraznafagra adathny.

Ottan azért mynt meg foztatot vona ew rwhayabol, es ew 
hayaat meg ereztkween oly yghen megh ferwyttee es megh 

3o nyoytaa az ew havayt wr Iftennek malaztya, mynt ha nemes 
rwhazattal rwhaztatoth voha megh. Bel menwen azért az fer- 
telmeteffegnek helyeere, ott wr Iftennek angyalaat oly keezen 
talalaa, hogy ottan kernywl veennee ewtet nagy feeneffeghel, 
wgy anueera hogy yngen fenky reea fém neezhetne Mert 

as wg feellyk vala mynd az egheez cella, mynth az feenef nap ew 
erey zerent. Mykoron azért le efőth vona ymachakra, ottan lata 
ew előtte egy zeep feyeer rwhaat, es kezeében veewen; . reea 
vewee es monda Halaat adok en teeneked en eedes wram Iefus
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xpus ky enghemet ez may парой az te zolgalo leanydnak za- 
mokban zamlaltaal. Es ky ennekem ez rwhat parancboltad kyl- 
deny, Meel rwhazat oly yghen alkolmaf vala ew || Taghyayhoz 201 
es oly zepfeegew vala hog fenky nem ketőlkődneek benne*“’'*'" 
angyaly keez myath nem volt vona zerezny azth. Azért az fér-5 
telmes cella leen ymachagnak helye, es vala kyk be mennek 
vala, latkwan az nagy feneífeegliet ymaggyak vala, es tyzttaban 
mennek vala ky, honnem mvnt be mentek vona. Yewe el azért 
az feyedelemnek ew ffya ees ew baratywal, hogy zemeermet tenne 
az zyzen. Nagy habahwryawal mykoron az teb yífyakat feddenee i°
Be meene az cellában, es mykoron femy tyztoffeeghet nem tett 
vona az feneíTeeghnek es mynek előtte az zent zyzet yllethnee 
le efeek es meg foytaa ewtet az pokolbely erdegh. Lathwau 
ennen kyvvl azt az ew yo baraty hogy fokayg kezneek, gon- 
dollyaak vala hog gonoz teeternenbe foglalta vona ennen ma- is 
gaat. Eggyk ky nyayaf barattya vala mene be wtanna lathny 
Es lataa hogy meg holt vona. Ottan nagyon ffel fyalkodeek 
nagy keaytaíTal monda. Oh kegyelmes romayak fegheellyetek, 
yme erdeghy twdomannak myatta ez gonoz terrnezet az nemes 
feyedelemnek flfyat meg ölte. Azth halwan nagy fokfaag gywle20 
az wczara. Es kezde az dyhes neptewl kylemb kylemb keaytaf 
lenny. Nekik mondnak vala, hogy erdenghes vona Nekyk hogy 
artatlan vona Nnkyk kedeeg hogy atkozot es gonoz vona. 
Halwan azért az feyedelem hogy az ew ffya meg holt vona 
Nagy fokaflfaghal es nagy keaytaffal folyamok az wczara. Es 25 

mykoron be ment vona, lataa az ew ffyanak holt tefteet az 
fehlen hewerny holth eleweuywl, monda nagy ffel zowal. Oh 
myndenekneel kegyetleb azzonyallath Az en ffyamon akartad 
ее az the erdeghy twdomanyoduak mefterfifeegheet ky yelen- 
teny ? Mykoron gyakortaa mondana eellyen nemew bezeedeketh зо 
Es az I Halainak okaat ereflen kerdeznee ewtewle. Monda ewneky 
zent Agnes azzon. Az kynek akarattyaat be akarya vala tellye- 
feyteny veen hatalmat ew rayta Myert kedeeglen ym mynd 
egheeffegben vannak azok kyk en hozyam be yettenek, mert 
mynd nyayan tyzteffeeghct teenek wr Iftennek, ky el kyldee ew.<?5 
zent angyalaat, es meg rwhaza enghemet ez yrgalmaffagnak 
rwhayaban es megh otalmazta az en teftemet mynden fertelemtwl 
kyt en ewneky zenteltem es attam mynd en zyleteefemtewl
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foghwa. Lathwan az angyaly nagy fe^ieffeeghet ymaggyaak vala, 
es myndden ferelemnel kyl el mennek vala, Ez kedeeg zeegyen- 
telen, ottan mynd be yewe, hertelenkődny kezde es dybefkődny, 
mykoron hozyam akarna nywlny, annak okáért wr Iftennek 

5 angyala adaa ewtet eellyen zernyw halarra, kyt latz.
Monda az feyedelem. Azon meg latzyk bogy nem erdegby 

twdomannyal tettel, ba efmeg keerended azon angyaltb bogy 
ággyá meg ennekem az en ffyamat egbeezzen. kynek monda 
zent Agnef azzon. yollehet azth atty bytetek ne erdemlye wr 

10iftentwl, de myert ydee bogy az en wram íefnf xpufnak ew 
erey ky yelenteíTeek, mennyetek ky mynd ennen, bogy zokot 
ymacbagomat aggyam meg wr Iftennek. Mykoron azért ymat- 
kozneek пеку yeleneek Iftennek zent Angyala es ffel emelee 
ewtet az feldről es meg wygaztalwan ewtet, ffel tamaztaa, az 

i5yffyat, ky mykoron ky mentb vona, kezde nylwan keyaytany 
mondany es pdicallany. Egy az Iften menyorzagon Es felden 
es tengheren ky mondatyk az kerezttyeneknek Iftene. Nam az 
teb templomok mynd heeyaba valók, Az balwan iftenek es ky- 
ket ymadnak, mynd beeyaba valók, kyk fém ennen magoknak 

2o fém eegyebeknek femy feghedelmet nem tehetbnek.
Ez zóbezeed balwan, mynd az byefek bayofok es yewen- 

dőmondok Es mynd az papy feyedelmek nagyon meg haboro- 
danak Es leen nagy yz vezz az neep kőzőtb Es mynd eegyenlo 

202 zowal keayttyaak vala. Vond ky az erdengheftb, || Vond. ky az 
25 atkoztat,- ky myndennek ezeetb vezty. Az feyedelem kedeeg 

latbwan ez nag cbodaat el amelkodeek raytta, Es kethfeegbe 
efeek. EEgy felöl el fém bochathattya vala az ew tőrweenyek- 
nek ellene, maf felöl erőtb nem téliét vala raytta, az ew fifya- 
nak ffel t’amaztafaerth. Azért ky vevee magaat belőle es hagya 

so maf byrotb az dologba Afpafius nevvő vicarioftb, ky az neep- 
nek yteeletet tennee. Ottan azért afpafius wicariof nagy tyzet 
gyoytata es zent Agnef azzont belee vettetee. Mynt aztb tetteek 
vona, ottan ketb felee valeek az tyz es mynddeu felee az dybes 
neepekbe nagy fokakat emezte meg. Az zent zyzet kedeeg 

35 femykeppen meg nem baboroytaa. Aztb latbwan nem Ifteny 
erőnek, de erdegby twdomannak velyk vala, _ es nag kyaytafth 
teeznek vala ellene. Bodogffagos zent Agnef ázzon kedeeg El 
teryeztwen az ew eedes kezeyt az menyorzagra az langbnak
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közepette eellyen ymachagot teen Wr Iftenhez. Oh myn- 
denhato, ymadando, tyztolendo feelendő my wrwnk Iefuf 
xpufnak zent attya Aldlak en teghedet, mert az te eegyet- 
len egy zent ffyadnak myatta el tawoztatam az dyhes neepek- 
nek fenyegketeefeketh es erdeghy fertelmeketh zepletelenwl5 
atal kagarti, yme maftan ees menyey harmattal meg jyjtettel . 
engkemet, es zent lejeknek myatta ez tyznek tyzhelye meg 
alwzyk, langa el ozol es eegheteefe azokra hamlyk kyk zolgal- 
tattyak ewtet. Aldlak teghedet tyztolendo atya ky ez lángnak 
kózzóle myndden feelelemnel kyl enghemet te hozyaad enghetz ю 
yewnóm, Yme ymaran azth kyt hyttem latom, kyt remeenlettem 
tartom, kyth kewantam meg eerttem. Theghed vallak mynd 
ayakymal mynd zywemmel, yme ymaran tehozyaad yewők eeló 
es byzon Iftenemhez ky my wrwnk Iefuf xpuffal te zent ffyad- 
dal es zent leiekkel eelz es wralkodol mynd erekkwl érékké 15  

Amen.
Ottan azért Afpafius romay wicarios az koz neepnek ha- 

borwfaghyt el nem zenwedween nyakaat vagataa Es azonkep- 
pen az ew rofa zynew zeep vereenek myatta xpuf íefus ewtet 
martyrraa zentolee Az ew zyley kedeegh nagy eremmel ffebo 
veveen az ew zenth | Tefteet, temeteek el nagy tyzteffeegghel 
egy falwchkayokba az wth felon, kynek newe nomentana. My-. 
koron az hyew kereztyenek gyakorlanak az ew zent koporfío- 
yaat, nagy nyomorwfagokat zenvednek vala az poganoktwl. 
Yala kedeeg zent Agnef azzonnal egy zyz lean barattya kynek 25 

emerenciana vala newe. ky ehak meg hywlot vala meeg, my- 
koron azért az vezedelmet lathnaa nagon feddy vala az poga- 
nokath erette, Annak okáért wgyan ottan kowezeek megh ewtet 
ees, es az ew vere hwllafa leen mynd kerezthffege, mynd mar- 
tyromfag zenweddfe. Azon horaban leen nagy vyllamaf, тепузо 
dorghjff es féld yndwlaf, kyknek myatta az gonoz pogan 
neepeknek nagyob reeze el vezee, Ewtet ees zent Agnef azzon- 
nak zyley eeyel oda yeween, ottan közel el temeteek. Mykoron 
azért nagy fok chodakat tenne wr Iften az ew zent koporffoya- 
nal, egy kewef eztendo el mwlwan, efeek hallany Conftancianak 35  

Conftantinos chazaar leányának ky teteytwl foghwa talpyglan 
tellyes vala varral, de enuen maga zyz es bólék vala, mynt 
ollyan keralne azzon. Tanaehot adanak azért ewneky az kerez-

NYT31WEMLÉKTÁR. IV.

LEGEND. (SZENT ÁGNES.)

20



3 0 6 ÉRDY CODEX ( 2 0 2  — 2 0 8 )

tyenek hogy ha meg akarna gyogywlny, yarwlna zent Agnes 
azzonnak koporffoyanak latogathny: Mykoron ott ymathkozneek 
azon poganffagaban el zwnnyada es almaban пеку yeleneek 
zent Agnes azzon mondwan Bator leeg Conftancia es kyg 

5amy wrwnk Ieíufban xpufban Iftennek ffyaban az te 3rdwezey- 
tedben, kynek myatta ma myndden tefted zerent egheeffeeg ada- 
tyk. Ez zoo wtan ffel ^ re d e  es lataa haat meg vygazot. 
Mykoron haza ment vona teen nagy eremeth az ew attyanak 
attyaffyaynak es mynd az egheez romafaghnak, keree azért 

10 ew attyaat es attyaffyayt, es zent Agnef azzonnak tyzteffee- 
ghere nagy templomát rakata, Es ennen maga wgyan ott nagy 
fok zyzekkel zyzen meg marada holty^ zolgalwan wr Iftent es 
zyz zent Agnes azzont: hol ott mynd ez ydeyglen nagy cho- 
daakat tett es teezen az wr Iften, kykben mynd ennen maga, 

is mynd az ew zerető hywey dycheertethnek erekkwl erekkee 
Amen. íj

203 E t t  l.ezen  e m l e k o z e t  z e n t  V i n c e  M a r t y r r o l

Ez may zent Epiftola Es ewangeliom vaunak meg yrwan 
zent Tamaf pifpek es martyr napyan karackon wtan, ha ky- 

aonek kel meg magyarazny ott meg leely Azért maftan ŵ* Iften- 
nek es ez dyckófeeges zenthnek tyztóffeeges emlekozettyekre 
laffok meg az ew zenth eeleteet es vytezkodó martyromfaga- 
nak chodalatos ereífeegheet, kykbol meg yfmerhettyek az ew 
zent erdcmef voltának ees meltoífagos voltaat.

25 Elezer laffok meg az ew zent neweenek ertelmeet. Az 
Vynce betwzerent magyaraztatyk byneket meg éeghethween 
awagy eegheteefth meg othwan, awagy gyezedelmet tarthwan. 
Mert ew meg eeghetee az az meg emeeztee ew tefteenek gher- 
yedóző byneyt ennen magaban. Meg gyózee az gyettrelmeknek 

so keferw tyzeet ew batorffagos zenwedeefeenek myatta. Meg 
gyózee ez vylagot ees ewtet tekeelleteffeeggel meg wtalwan. 
Harmakat gyóze meg ez wylagon, twdnya yllyk Ez vylaghy 
hamyf tewolghefeketh, fertelmes zerelmeketh es kethffeeghes
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feelelmeketh kynek meg gyóze bőlcheffeeglmek tyztaffaghnak 
es alhatoffaaghnak myatta. Myudennek elette yrtta meg ez zent 
vynce martyrnak eeleteet zent Agoftcn doctor atyank. Annak 
wtanna magyarázta meg nylwabban zent prwdencius doctor

Zent Wynce vala nemes nemből, De hyty es zerzetelTeegbe s 
zerent annal nemefb vala. Es zentb Valeriuf pyfpeknek ffei 
papya vala, kynek az yambor pyfpek az ew tyztyt háttá vala 
vyfelny myert ew nyelweeben bantafa vala. Es ennen maga 
czak ymachnak es lelky gondolathnak atta vala magaat. Daci- 
anof chazarnak azért hagyomafazerent Valencia newő varaiban ю 
vyteteenek | Es ott vetteteenek az temlechbe, kyketh mykoron 
zyne eleeben hozatot vona nagy haraggal monda. Myt mondaz 
Walery ky az zerzeteffeeghnek newe alat az feyedelmeknek 
decretoma ellen teez. Mykoron zent waleriuf pyfpek chak kyn- 
nyen es alattomba felelne monda zent Wynce. Ne akar’ en is 
tyztőlendew atyam oly mynt feelelmef zywel kynnen zolny de 
zabádon zooly, De azért ha parancholod en zent atyam en 
maydan felelők az byronak, kynek monda, ymaran meeg ree- 
ghen teeneked hattam en zerelmef ffyam az en zolafomath: 
Maftan ees az zenth hyteert kyeert ett allwnk, teeneked hagyok 20 
felelny. Ottan zent Wynce fordwla Dacianof chazarra arczwl 
monda: EEddyglen ferny zoot nem tettewnk ez zent hyt mellet, 
de az kereztyenekneel vezedelmef bőlczeffeegnek alohad vala 
mykoron az byzon Iftenfeeghnek vallafa karomlafkeppen meg 
tagattatyk. Ez mondaf wtan Dacianuf haragra remewlween, az 25 

yambor pyfpeket zanky vettetee, zent Vynceeth kedeeg wgy 
mynt dagalyof es vakmerő yffyat hogy ew raytta egebek ees 
meg tanwlnanak az oztorwra vonyataa es myndden taghyaat el 
zagattataa. Es monda ewneky Dacianus. Mond meg oh Wynce, 
mykeppen neezed maftan tennen magadat es az te nyawalyaf?o 
teftedet. Ew kedeeg mofolyodek raytta es monda: Ez az kyt 
koronkeed kywanttam en. Azth halwan az chazaar, kezdee ewtet 
mynden fele keennal fenyeghethny, ha ewneky nem enghedne. 
Monda zent Wynce. Oh mef bodog vágok en mert myg ynkab 
latiak teeghed en reeam haragwny Annewal ynkab twdlak 35 

yrgalinazny Nem akarom azért hogy femyben az en dychőfee- 
gemet meg kyíTebőhed De karth ne teegy az en dycheeretemnek 
keez vágok azért mynden rendbely keenokra az en ydwezeytem-

20*
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nek neweert zenweduy, kel' ífel azért nyawalias es mynden 
204 telkednek gonolTagawal [| Indwly meg. Es meg latod hogy 

tebbet tehetek az keen zenwedefbe en wram Iefuf xpufnak 
ereywel, bonnem te ky enghemet gyettrez. Ez zoo balwan ffel 

5zekelleek az feyedelem ez nagy dyheffeeggel kezdee az zolga- 
kat es hohereketb eftappal verny, hogy fernyt nem tehethneenek 
ewneky. Monda zent Wynce. Myt mywelz Daciane ? yme ten- 
nen magat Bozzwt allaz en.eerettem az kenzokon? Ottan azért 
mynt ha eze el vezot vona monda az bobereknek. Oh nyawa- 

íolyafok nam femvt nem tehettek ewneky, Nam az tebb gonoz 
tewóketb meg gyozhetteetek es az keennak ydeyn myndent ky 
kea’ttotanak. Maftan kedeeg czak ez wynce mynden kenzaftokat 
meg gyózy es femye twggya. Ottan azért az koherek nagy waf 
gherebenekkel mynd az cbontyk le zaggataak ewneky mynd 

iáhwfaat mynd bewreetb wg hogy mynd ew tellyef tefteeból veer 
folna kywe es mynd az bely ees kywe tetzeneenek Es monda 
ewneky Dacianuf, kenverwl temagadon vynce, hogy az te zeep 
yffywfagodat nyerheffed meg, Es az kenokat kyk meegb read 
yarandok. Monda ewneky zent Wynce О pokolbely erdeghnek 

20mergbes nyelwe. az te kenaydat nem ffeelem. De azon felette 
feelok hogy te tettetod akarwan en velem yrgalmazny. Merth 
mynnel ynkab latiak teeghedet meg haragwny, annewal yn- 
kab erwlők Nem akarom azért bog femyt megb baggy az 
kenokban, hogy vallyad te magadat myndenben megb fogyat- 

25 kozny. Ottan azért le veweek az oztorwrol, es veteek vaf ro- 
fteerra bog meg fytbneek, oda ees nagy eremeft meegyen 
vala balaat adwan myndenben wr Iftennek. Mykoron azertb 
fythneek es az ew az tyzre fertegbne annewal ynkab wywl- 
nak vala az ew febey. Ázonkezben fowal ees kymtyk vala 

so alatta, es zwrkallyaak vala alatta az tyzeth, hogy mywel myn
den felől reea zykrazneek az lang es nagob keenth zenwedne, 
wgy annera, bogy mykoron az ew tefte taghya ymaran el | 
Éghet vona meegb az ew bely es kwray ees myndenfelol alaa 
fyghnek vala, mynd ez eellyen dolgok kőzót xpufnak ew zeretew 

35zolgaya myndden alhatatoffagban meg maradwan, ffel emelwen 
az menyorzagra ew zemeyt wr Iftennek kenyeregh vala. My
koron mynd ezeketb Dacianuf cbazarnak hyrree tetteek vona, 
monda: yay mynekewnk, mert latom bogy ez ember myat meg
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gyeztetwnk. De ymaran ez wtan rekezzeetek egy feteeth tem- 
lechbe, veiTetek azyw cherepeketh ew alaya, zorohatok kaloda- 
ban ew labayt es azonkeppen haggyatok el ott fekewny myn- 
den embery vygaztalafnal kyl. Es mykoron meg haland yzen- 
nyeetek meg ennekem. Mynt hamarab meg zerzeek az paran- 5 

cholatot az kegyetlen zolgaak.
De yme Az felfíeeghes kyral kyerth zent Wynce vytez 

vyafkodyk vala az nagy keent valtoztataa hertelen nagy dy- 
chőfeegre mert az temlecznek feteetfeeghe valtozeek nagy 
feeneíTeegre az cherepeknek kemeenfeege zeep yllatw veragok-10 
kaa, labay meg odoztatanak es mennyey zent angyaloknak vy- 
gaztalafaawal meg latogattateek. Mykoron azért ott az zent 
angyalokkal erwlne es vygadna, íokak kezdeegh hallany az 
nagy zeep angyaly zengeefth Es meg rettenwen az óryzók ma
gokban tereenek es mynd ffel veeveek az zent hytet. Azt hal- 15 

wan Dacianns chazaar el amelkodwan raytta monda. Myt tehe- 
twnk énnél tebbet, yme ymaran meg gyeztettwnk, veíTeek lagyab 
agyra, hogy mywel nagyob dychő ne legyen, he ez keenba el 
fogyatkozandyk. Mykoron azért lagab agyra helhetteek vona, 
egy kevvef vartathwan xpufnak adaa ew lelkeeth azon ydoben2o 
mykoron yrnanak zyletethnek wtanna keth zaaz Nyolczwan heet 
cztendoben, Dyoclecianof es Maximianof romay czazaroknak 
wraíagoknak ydeyn.

Mynt azth hallotta vona Dacianuf nagyon kezde raytta ban- 
kodny hogy ezenképpen meg gyeztetőt vona, monda, ha meg25 
nem gyezheteem eelwen de bozzwt veezek raytta awagy holta 
wtan. Л Paranchola azért az zolgaknak hogy azholtteftet veth-205 
neek ky a’ mezőre az vadaknak madaraknak hogy yzenkeed 
el zaggatbnaak, de. az zent angyaloknak myatta meg otalmaz- 
tateek. Azonkezbe yewe eg nagy fekethe eeh hollo es az teb3o 
madarakat ew zarnyawal mynd el yzee róla es nem hagyaa 
bantany. Es ew feye le haythwan neez vala az teftre es cho- 
dallya vala az zent angyalokat kyk ott kerwle valanak. Mynt 
azth hallotta vona Dacianus monda: Aloytom hogy holta wtan 
fém gyezhettyek meg. Hagyaa azért hogy egy nagy kóvetli35 
kóthneenek nyakara es az tengherbe vethneek, kyt hogy ha 
ez feldy vadak madarak meg nem zaggatanak awagy az ten-
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gher bely halak myat meg hannaa zaggathatny. Мук áron azért 
az hayofok el fylleztetteek vona az teftet zent angyaloknak 
ygazgatafoknak myatta hamarab az partira ywta, honnem mynt 
az hayofok kyk be vyttek vala kyt Ifteny yelenethnek myatta 

5 egy hambor azzonyallat ew hozyaa tartozowal talala meg es 
nagy tyzteffeggel el temetee, kynek ew zenth erdeneenek myatta 
az wr Iften nagy fok yrgalmakat es czodakat teezen koronkeed 
kyk yo hyttel ez dyczofeeghes zenthnek zolgalnak ayoytatoífal. 
Yme azért en zerelmes attyamffyay mynemew temptaciowal, 

íokeennal es kylemb kylemb gyettrelmekkel veezy ky wr Iften 
az ew hyweyt ez nawalyas vylagbol, mykeppen megh haggya 
fanyargathny az gonozoknak hogy anneewal nagyob dychewfe- 
ges erdemeth adhaffok ewneky Maftan azért a’ meely ffyat 
leányát zerety, azon wr Iften meg very es meg feddy mert 

is azon yfmertetyk meg wr Iftennek hozyank való zent zerelme, 
kyben tarczon meg ew zent felffeghe erekkwl erekke Amen.

Z e n t P a l A p o f t o l n a k  me g h  f o r d u l a t  ti a N a p y a n a k
E p i  f t o l a y  a : |

EZ may zent Epiftolaat yrtta meg Lucas Apoftolok Iara- 
2o főkről zerzett kényweenek kylenczed reezeeben mondwan: Azon 

Időkben, az az mykoron zent Ifthwannak meg kőwezeefe wtan 
az zent tanoytbwanyok varafonkeed predicallananak es hyrdeth- 
neek wrwnk Iefufnak zent neweet. Az ydoben Ez Sawlos, ky
nek fordwlattyat ez may napon Anya zent egyház ylly, myert 

25 az törwenbe nagy bólcz vala, es yraftwdo doctor, myert Idwe- 
zőytenk Iefufth nem hyzy vala, es ez zent hytet wtallya vala 
hogy mywel Ifteny karomlaaf vona az torween ellen, kezde 
Iftenkepeeben bozzwt allany az kereztyeneken es anyazent 
egyhazat haborgathny hogy ha azzal iftennek kedwet tenny 

30 Azért az ydőkben Saulus kedeeg akkoron hertelenkodyk vala az 
tanoythwanyok ellen mynd fenyegheteeffel mynd verefeegghel. 
Yarwala azért az papy feyedelemhez Damafcofban es keere ew 
tewle zabad lewelet az fynagogaban hogy ha kyket hol talal-
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hatna az kerezttyen hytben, fyrfifyakat es azzonyallatokat ko- 
tőzween vynnee be Ierwfalembe. Es mykoron menne az wton 
torteneek hogy kőzelgetne Damafcofban, es yme hertelenfeeg- 
gel kerwl vevee ewtet mennyey fenef kod. Es le efween az 
feldre zozatot halla mennbol mondwan ewneky Saule Salue myt 5 
haborgatz engemet || Monda ottan: ky vagy wram felele en 206 
vagyok az nazareth bely Iefus kyt te haborgatz, kemeen teueked 
az ezteke ellen rwgodoznod. Es ott retteghwen es el chodal- 
kodwan monda Wram myt akarz hogy tegek ? Es monda ewneky 
wr i efus kel' ffel es meny be az varaiba, es ott meg mongyaak ю 
teeneked myt kellyen teeneked tenned. Az neepek kedeg kyk 
ewtet kówetyk vala alnak vala nagy amelkodaífal yollehet hal- 
wan az zozatoth de maga fenkyt nem latnak vala. Fel kele 
azért Saulus az feldről es meg nythwan zemeyt ha femyt 
nem laat Be vonyaak azért ewtet kezeenel foghwa az varai-15  

ban damafcofban. Es vala ott három eeh nappaa vakon es 
eetelnel у tálnál kyl Vala kedeeg egy tanoythvany damafcof
ban, kynek Ananyas vala newe. Es monda ewneky almaban 
wr iften Ananya Monda ottan, yfne hol vágok wram. Monda 
ewneky wr Iften, kel ffel meny el az wczara ky mondatyk 20 

rectofnak es kerefifed meg Saulufth tarffombol valót Iudafnak 
hazanaal am ymaran ymatkozyk. Monda Ananyas hallottam en 
nagy fokaktwl az ember felöl mene gonozt tett | Az te zentyd- 
nek Ierwfalembe, de meegh ett es hatalma vagyon az papy 
feyedelmektewl niegh kőtózny mynd azokat, kyk az te zent 25  

newedet vallyaak. Monda efmegh ewneky wr iften meny el 
mert valaztot edeenyem ew ennekem, hogy vyfellye az en ne- 
wemet pogan neepeknek kyralyoknak es az Izrael ffyaynak 
elette. En kedeegh meg yelentem ewneky mennyet kellyen zen- 
wedny az en newemeert. Es el mene Ananyas, es be mene az 30  

hazban hol ott ymatkozyk vala, es rea vethween ew kezeet 
monda Saul attyamffya, az en wram Iefus kylde enghemet te- 
hozyaad ky az wton yelent meg teneked, hogy laaíf es tellyel 
be zent leiekkel. Es azonnal el hwllanak az halyagok ew ze- 
meyról mynt az hal heey. Es ffel kelwen meg kereztelkódeek. 35  

Es mykoron eetelt vett vona, meg ereffódeek. Leen azért az 
tanoythwanyokkal, kyk Damafcofban lakoznak vala ennehan 
napyglan. Es ottan be menween az fynagogaban predycalla
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vala wrwnk Iefufth mert ew vona az byzon iftennek ffya. Chyo- 
dalkoznak vala kedeeg myndeuek raytta kyk ew bezedeet 

207hallyaak vala || Es mondnah vala Nem de ez ее ky habor- 
gattya vala Ierwfalembe azokat kyk ez neweth newezyk ? De 

5  meeg ede ees azért yewt, hogy kótozwe vyge be az ollyanokat 
az papy feyedelmekhez; Saulus kedegh annal ynkab el hatal- 
mazyk vala es haborgattya vala az fydo neepeket, kyk damaf- 
cofba lakoznak vala, azt byzonoytwan. mert ez vona az Criftus 
Iefus.

io A z o n  I n n e p n e k  e w a n g e l i o m a .

Ez may zentb ewangeliomot yrtta meg zenth Mathe ewan- 
gelifta kenyweenek tyzen kylenczed reezeben. Es leen eredety 
az ydoben mykoron Idwezeytenk vonaharmvncz barom eztendós 
ew emberfeghe zerent es ew balalahoz közel lewen eegykoron 

is eleybe gyewleenek az tanoytbwanyok az edes mennyey mefte- 
reknek hogy yewendoot kergyenek ew tewle. Es myndennek 
elette felele zent peter.

AZ ydoben monda fymon peter iefufnak yme my myn- 
denek el hatíwnk es teghedet kőwetewnk. My lezen azért my- 

20 nekwnk eerette. Iefus kedeeg monda ewnekyk. Byzon mondom 
tynektek, hogy ty kyk enghemet kowettők az wvyonnan való 
zyletetben my | Koron embernek ew ffya yllend ew iftenfegheenek 
zekyben: ty ees yltek tyzen keth zekőkon ; yteelween Izraelnek 
tyzen keth nemzetyt. Es mynden vala ky ew hazaat el hagyan- 

25 gya: awag attyaffyayt; awagy hwgayt, awag attyaat es annyaat, 
awagy feleffegheet es ffyayt awag mezeyt az en newemeerth 
zaaz enneet veezen erette es az erek eleteth byrya=

Imaran Ez dychofeghes zent palnak meg fordwlattyarol 
mykent zenth doctorok ertekoznek laffok meg. Bodogffagos zent 

3 0  palnak meg fordwlattya leen azon eztendóbeu mykoron wrwnk 
Iefufnak zenwedefe es zent Ifthwannak kówezety. My oka ke- 
deegh leegyen hogy az ew meg fordwlattyaat ylly anyazent egy
ház es az teb zentekeet nem ylly, három okaat talallyok Elezer 
példázatéért hogy fenky kethfegbe ne effeek akar meely nagy 

•35  bynes vona ees, mykoron ellyen nagy bynefth es Ifteny karom- 
loot eellyen nagy malaztra latwnk ywthnya. Mafodzor eremnek 
okáért, mert mykeppen Anya zent egyház nagy nyomorwfagot
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zenwedet ew myatta haborwfagh zerent, azonkeppen nagy ere- 
meth latot ew meg fordwlattyanak ydeyn. Harmadzor clioda 
teteinek okaertli merth wr íften nagy clioda dolgot teen ez egheez 
vylagon az ydoben, mykoron eellyen nagy kegyetlen emberből 
hywlTeghes predicatort teen, ffarkafbol artatlan barantb ees 5 

ellenfeegből anyazentb egyháznak yeles .doctorath. Towabba 
eegyeb neegy rendbely okaat vetyk doctorok myert anya zent 
egyház ylly ez may zent napot EEllezer eellyen nagy meltofa- 
gos doctornak [méltó] tyzteffegheert. Mafodzor eegyeb zeghen 
bynefeknek peldazattyoknak byzodalmokert hogy mywel az 10 

ew meg fordwlattyanak || haznalatoffagawal myndent penitenciara 208 
remőytene. Harmadzor hogy vala ky meg akar terny, azonkeppen 
kelly en tenny mynt ew teen mondwan, wram mytakarz hogy tegek 
es azonkeppen erdemlyen ywthny wr iftennek zent malaztyara. 
Negyedzer hogy mywel myudenneel nylwan legen wr Iftennek 15 

ew nagy yrgalmaffaga, mert meeg az nagy bynefektwl fém 
vonzya meg ennen magat chak hog meg akaryanak terny. az 
wr Iftenhez.

Doctorokoak mondafok zerent három Nagy Nehez bynek 
valauak zent palba ew meg fordwlattyanak elette, Elezer vak- 20 

merőfeegh, arról emlekőzyk az zent epiftolaban mondwan yarwla 
nagy mereeífeeggel az papoknak feyedelmeehez mynden zemeer-: 
met es feelelmeth hattra hagywan.

Mafod vala nagy dagalyos keweelfeegh, kyrol emlekőzyk 
az epiftolaban mondwan, mert nagy dőllyewel hertelenkődyk 25 

vala ky zarmazyk kewelfeeghnek twlaydonfagabol.
Harmad vala az tőrwenbely zenth yrafnak tefthzerent 

való ertelme es annak okáért meg yfmerhety meg ez Criftus 
lefufth hogy ew legen Iftennek zent ffya kyrol az tőrwen es az 
zent ppthaak zoltanak es annak okáért hamyfnak twggya vala az зо 
kereztyen hyteth. Erről emlekőzyk eeggyk epiftolayaban, vala 
myt tettem, mynd twdatlan tettem az en bolonfagom zerent.
Az okáért erdemlettem yrgalmaffagot az wr Iftentwl. Etil ert- 
hettyek meg nagy byn legyen az twdwan es vakmerőfeeggel 
való tett byn, mert foha yrgalmaffagot nem erdend' wr Iftentwl 35 

hanem ha nylwan való penitenciat tartli róla ezen vylagon es 
meg gyónna Myert zent pal ees ew meg fordwlattyanak elette 
nem twd vala ertekőzny az lelkiekről az mennyeyekről es az
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wr Iftenról Choda keppen fordoytaa meg ewtet wr iften az 
mennyekből zolwan елупеку fenef ködbe, kyrol wgy mond zent 
Agofton doctor atyank, le eyteteek az feldre hogy meg vakwlna, 
meg vakwltateek, hogy el valtozneek, el valtoztateek | Hogy el 

sbochattathneek, el boehattateek hogy az ygaíTagheert kylemb 
kvlemb keppen zenwedne. Erről mondaa wr Iefus Auanyafuak, 
meg mwtatom en ew пеку meennyet kellyen az en newemecrt 
zenwedny. Meg wgy mond zent Agofton róla, le vereteek az 
kegyetlen es annak wtanna hyw leen. Le vereteek az haborga- 

10 too es predicatorraa leen. Le vereteek az vezedelemnek ffya es 
valaztot edeennyee leen; mert az harmad napyg myg vakon 
leen, tanwlaa meg az zent ewangeliomot, kyt eegyebek fok 
ydeyglen tanwlanak meg, kyrol ennen maga wgy yra annak 
wtanna: En wgy mond fém embertwl nem vettem fém tanwl- 

15 tam ewtet, de az en wram Iefuf xpufnak yelenety myat, Azok 
leenek oka hogy myg eelhete ez vylagon koronkeed gyoríf es 
keez leen wr Ifteneert zenwedny, kyrol ha ky tebet akar 
lathny olwafía az ew epiftolayt kyketh tetowTa yrogatot hyw 
kereztyeneknek es anya zent egyháznak lelky tanwfokra kynek 

20 ew meg fordwlattyanak es malaztof voltának bodogffagos emle- 
kőzetyerth mynekwnk ees engheggyen malaztot a’my wrwnk 
Iefus xpus es halalwnknak wtanna azon bodogüagot hol ott eel 
es wralkodyk az ew zentywel eegyetembe erekkwl erekke 
Amen.

2 5 Az o n y wn k  Ma r i a  t y z t w l a t t y a  n a p y a n a k  Ep i f -
t о 1 а у a

Ez may zent Epiftolat yrtta meg zent Malachyas pptha 
kenyweenek harmad rezeeben, kyben emlekőzyk wrwnk Iefnf 
xpufnak mynd keth keppen való yewetelyről, az az teftben 

3oazzonywnk zyz Marianak mebeből ez vylagra Es az wtolfo ytee- 
lettre eleweneketh es holtakat egy maftwl el valaztany mond* 
wan, Ezt mongya az wr Iften. |j

209 AZth mongya az луг iften: yme en el bochatom en angya
lomat es wtat zerez en zynemnek elette, es ottan azonnal el yew



ew zent templomához az mennyey wralkodo kyt ty kereftek 
es az tórweennek angyala kyt ty akartok yme hamar el yew 
azt mongya wr iften Es ky gondolhattya meg ewneky yewe- 
telyt ? Es ky alhattya megh ewneky latafaat ? Mert ew ollyan lezen 
mynt az ffel fwallot tyz, es mynt az fwllo tyztoyto ffyew. Mert 
le yl ffwny ky valaztwan az ezyftek, es megh tyztoythwan leül
nek fyayt Es megh zyry ewket mykent az aranyat es az ezyf- 
tet. Es leeznek wr iftennek aldozwan áldozatot mynden ygaf- 
fagban. Es kellemetef leezen wr yftenneel Iudanak es Ierwfa- 
lemnek aldozattya, mynt reeghy ydőnek napyay es eztendey: 
azth mongya a’myndenhato wr iften.

Azon z e n t  I n n e p n e k  E w a n g e l i o m a .

Ez may zent Ewangeliomot yrtta meg zent Lucach kény- 
weenek mafod reezeben. Es leen eredety Criftuf zyletefeenek 
elffew eztendeyben, az az negywen napon wtanna zyletefenek, 
es wgy mond. Az ydoben |

AZ ydoben, mynek wtanna bel töltenek vona azzonywnk 
maria tyztwlatynak napyay, moyfefnek tórwenyezerent vyveek 
ffel Iefuft Ierwfalembe hogy be mwtatnak ewtet wr iftennek, 
mykent yrwan vagyon wrnak törwenyeben, mert mynden ffyr- 
flfywy magzat meehet nythwan wr iftennek zentynek hywatta- 
tyk. Es hogy áldozatot tenneenek erette mykeppen megh vagyon 
mondwan wrnak tórweenyeben két ffel gherlyceet awagy két 
galamb fifyakat: Es yme vala egy ember Ierwfalembe, kynek 
newe Symeon Es az ember vala ygaz eeletew es iften feelew 
warwan izraeluek vygaztalafaat, es zent lelek vala ewbenne. Es 
feleletet vett vala az zent lelektewl halait nemlathwan [hanem annak] 
mynek elette megh lathnaa wrnak Criftofaat, es yewe zent lelek 
myat az templomba. Es mykoron be vynneek az gyermeket Ie
fuft az templomba ew zyley, hogy tenneenek ew erette áldoza
tot az tórwennek zokafa zerent. Es ew, az az a’veeia Symeon 
vevee ewtet ew karyayra es meg aldaa wr iftent es monda^ 
ymaran el bochatod az te zolgadat wram az te bezedet zerent 
bekefeegghel, mert lataak en zemeym az te ydwőzeytedet kyt 
zerzettel mynden || Neepeknek zyne elot, vylagoffagot pogan nee- 
peknek meg yelenetyre es Izraelnek az neepednek erek dycho- 
fegheere.
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Azzonywnk zyz anya Marianak Iften zylew zepletelen 
zylenek Es mennek felelnek kegyelmes keralne azzonyanak ew 
zentífeegkes tyztwlattya wr iftennek paraucholattya zerent Es 
Moyfefnek törwenye zerent leen wrnak zyletetynek wtanna 

5 négy wen napon Mykoron az ew eedes zent ffyaat ffel vyvee az 
templomba hogy ew erette áldozatot tenne es be mwtathnaa attya 
myndenhato wr Iftennek, es meg halalnaa hogy ez vylaghra 
kyldette vona az ew zent ffyaat ez vylagnak ydweffegheere Es 
hogy az teb azzonyallatoknak peldayok zerent tyztwlatot venne, 

io mert az hyzyk vala hogy ew ees azonkeppen fogatta es zylte 
az ew zent ffyat termeezethnek folyafa zerent mynt az teb azzony- 
allatok.

Ifteny ygaffaag zerent kedeeg byzonyawal nem tartozyk 
vala reea az ollyan torwenzerent való tyzta, mert nem zylte 

is vala az ew zent ffyaat embery termezetnek foganattya zerent, 
De zent leieknek yhlefe es erey zerent. Moyfefnek kedeeg tor- 
wenye zool az termezethnek folyafarol. Azért nem erte- 
tyk moyfefnek bezeede kozonfeg zerent, ky akaraa azért zekez- 
teny moyfes ez ellyen torwennek kóteleeböl azzonywnk zyz 

20mariaat myert twggy'a vala hogy torwennek felette íezen az ew 
zent ffyanak zyleteefe. De azzonywnk zyz maria akara az tőr- 
weennek alaya vettethny neeg yeles okáért. Elezer hogy ew 
magaban az zent alazatoífaghnak fondamentomot vethne, kyröl 
wgy mond bodogífagos zent Bernald doctor. Byzonyawal en 

25 eedes azzonyom zyz maria Nynchen tebenned oly ok fém zyk- 
feeg az tyztwlattra De mynem zykfeeg vala az te zent ffyad- 
nak ees az kernywl meteleef. Leen azért az teb azzonyallatok 
kozőt mvnt eeggyk ew kozzolok, mert nam az te zent ffyad 
ees ollyan az teb gyermekek kózoth mynt eeggyk ew kozzolok- 

ao Mykent I Azért az eedes wr Iefus mynd ew zyletefeetwl foghwa 
myndenben alazatoffagot mwtata Azonkeppen zykfeeg vala 
azzonywnk marianak es myndenben alazatoffagot yelenteny, annak 
okáért akara mynd az ew zent ffyawal egyetembe az torwen
nek alaya vettethny. Nam az ew zent ffya Iefus ew zyletefee- 

35nek ydeyn ollyannak mwtataa ennen magaat mynt az zegheen 
ember, kynek femy yozaga nynehen. Ew kernywl metelefeenek 
ydeyn, mynt zeghen es bynef ember Ez may napon kedeeg 
mynt zeghen bynef es zolga oka ez, mert zeghenyeknek aldo-
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zatt'at valaztaa, towabbaa mert mynd az ew zyz zent zyleyeewel 
meg akara tyztwltathny. Annak wtanna mert meg akara val- 
tathny mynt zolga Mykoron kedeeg meg kereztelkődeek az ees 
nem leen az ew zykfegheert fern byneenek tyztwlattyaert. De 
az ew zentífeeghes alazatoifaganak meg yelentefeert, kozonfeeg- 5  

ghel, azért az ew zent akarattya az leen myerlh ez vylagra 
yewe, es ez vylaghnak magaat meg yelentee, hogy az eredet 
byn ellen, vala mynemew neheffeeg, vala my orwoifaag, vala 
my zerzeef, tőrwen es kötelezet ky adatot vala. Iftennek ygaf- 
faga zerent. Azokat mynd reea vevee myndent ennen magan10 

akara meg byzonoytany, mert fenky eegyeb fern mennyen fern 
fehlen nem leeletteteek ky eellyen nagy dologhnak meg feyte- 
feere eleeg lehetet vona, hanem chak ennen maga wrwnk Iefuf 
xpus, kynek ew zent alazatoffaga engheztelee meg my eerettewnk 
atya myndenhato wr Iftennek reánk való nagy ygaffagos haragh- 15 

yaat, Mynemew orwoHágókkal kedeeg meg orwoflaa ez zeghen 
koor vylagot, ymaran naponkeed olwaffok az zent yrafban es 
ha ky kywannya myndenben eedes ayoytatoífagot zerezhet ew 
zyweben. || Elü’ew orwoífaggal azért az kegyelmes wr Iefns211 
xpus orwoflaa meg ez zeghen vylagot es mynd tellyes em- 20 

bery nemzetet. Mykoron ew kyfdedffegheeben az kernywlmete- 
leefnek ydeyn zent vereet ky hwllataa, kyn az ydőben ky 
peldazaa hogy yewendőre nem kymeelly myndeneftewl foghwa 
ees kywe entheny az magaff kerezthífanak oltárán. Mafodzor 
mafod orwoüaggal meg orwoflaa mykoron ez may napon ew25 
zent zyleynek kezok atal az templomba ffel vyteteek es atya 
myndenhato wr Iftennek be yelenteteek, hol oth peldaat ada 
mynden ewtet kówetew hyw kerezttyeneknek, az ew zylettoketh 
az zent egyházhoz fel vyny es wr iftennek zent áldozattal es hala 
adattal be yelenteny. Harmadzor meg orwoflaa ez vylagot mykoron зо 
azzonywnk zyz anya marianak atala keth gherlyceet es keth ga- 
lambfyakat vyn ffel aldozattra ew erette, mykent meg vala wr 
Iftentvvl paranczolwa Moyfes atal, mel áldozat vala zeghenyeknek 
aldozattya, kyben kywe yelentee hogy az zeghenfeeghet ynkab 
kedwelnee honnem mynd ez vylaghy kazdatífagot. Errol emle- 3 5  

kózyk zent dauid pptha zaya atal az zoltaar kenybe mondwan: 
zegheen vagyok en es mwkawal eelo mynd ez kyfdedfeeghem- 
tewl foghwa, hol ot tanwfagot adaa myndennek, mynemew wton
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es mynemew elettel kellyen az menyorzagot kerefny. Negyed- 
zer meg orwoflaa ez vylagot, mykoron Negywen ее es nappa 
beytele az pwztaban eehen zomekon. Oh zerelmes atyamffyay 
mel nagy es draga leen ez ew zent penitencia tartafa: myert 

saz ifteny zent törwent be yewt vala tellyefeyteny nem meg 
feyteny, meg gondolwan az ew nagy zeghenffegheet ez vyla- 
lagon nem vala honnan meg fyzethny az dezmaat az | Ew zent 
attyanak mert femy yozaga nem vala. fogaa magaat az nagy 
fanyarwfagra nagy penitencia tartafra, hogy awagy az zent 

10 Iftennek kellemetes ydőkből ky adnaa az tyzedet, hol oth wg 
mondnak zent doctorok, hogy vylagon nynchen oly teremtet 
allat, ky dragab vona wr Iftennek elette es embernek ydwef- 
fegheere haznalatofb vona, mynt az ydőnek folyafa erről mon- 
gya Idwezeytenk az zent Ewangeliomba: oly yrgalmaf az ty 

is mennyey zent atyatot, hogy fenkytwl nem vonzya meg az ew 
yowotaat, ky mynd yokra mynd gonozokra ffel tamazttya az 
ew napyaat es myndennek effetaad menyből ew ydey zerent. 
Ewtődzőr orwoflaa meg ez vylagot mykoron zent Ianoftwl tew- 
leetewl alab valotwl megh akara kereztelkődny, es zolganak 

2o zolgalattyaat nem wtalaa, de ynkaban yonak ytelee, mondwan 
Ianofnak. ezenképpen kel mynekewnk mynden ygaífagot be 
tellyefeytenwnk. Merth ha ydwezeytenk ez eellyen tőrwen bely 
paranczolatokath be nem akart vona tellyefeyteny, haat az hytetlen 
fydo neep magaat menthetnee mondwan Az okáért nem akaryok az 

25 te tanwfagodat halgathny es az te tőrwenyedet ffel venny, mert 
lattyok hog te fém tartod az reghy atyaknak Iftentwl ky adót 
tőrwent. Annak okáért wr Iefus xpus femyben nem akara 
ellene yarny az moyfes tőrwenyenek Hatodzor orwoflaa meg 
ez vylagot harmynch három eztendő be telween mykoron nagy 

3ozernyw kenokat, zydalmaffagokat zemeeremfeeghőket zenwede, 
es veegre kemeen halait lata az magaf zent kerezthffanak oltá
rán, hol oth be tellyefeytee ew zent attyanak akarattyaat, es 
az ennen zent mwkayanak veghezetyt, mynd ez tellyef vylagh- 

2 1 2  eert való áldozatot myndden embery nemnek ellenfeegeet, || Az 
35 erek halallal eegyetembe megh ölen, az ew zent vere hwllafanak 

es zent halalanak orwoffagawal Ezekre foha fenky eeleg es 
méltó nem lehete, fém mennyen fém felden, hanem chak ennen 
maga menynek es feldnek aldot wra kyraílya es teremteye,
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ymaran hyzem hogy ennen mynden yol erthy, meely nagy 
alazatolTagra boczataa ennen magaat a’my eedes wrwnk Iefus 
xpus, my eerettewnk, meely nagy zegheenffegbet zenwede ez 
vylagon, hogy mynket erek kazdaggaa tehetne az erek bodogh- 
fagban, mely nag zerelmet mwtata my hozyank mykoron 
erettewnk zernyw halait zenwede, hol oth be tellyefeytee az 
mondafth, merth ereffeb az hálálnál az zerétet.

Neweztetyk kedeeg ez may zent ynnep három newel az 
zent yrafban. Elezer mondatyk tyztwlathnak napia, wgy mynt 
az eredet bynnek tyztwlatta zerent, ez eellyen meltofaghnak 
okáért hywattatyk ydweffeeghefnek. Mafodzor mondatyk gyer- 
ttya zentólónek, wg mynt zent ifteny malazthnak meg vylago- 
foytafa zerent. Ez eellyen meltofaghnak okáért hywattatyk vy- 
lagoffaghnak. Harmadzor mondatyk ypopanti: az mennyey 
dychófeghnek ywtalmaífagaert Ez eellyen meltofaghnak okáért 
hywattatyk Izrael neepenek dychófeeghe. Awagy mondatyk 
dycheerethnek mert ez may napon dycheertetyk wrwnk iefus 
xpus háromképpen, mynt bekeffeeg, mynt Idweffeeg, mynt vy- 
lagoffaag awagy dychewfeeg, mert ew zerze bekefeeghet Iften 
kózót es ember kózót, kyert mondatyk közbe yaronak, Ew hozya 
ydweffeeghet ez vylagra kyert mondatyk meg váltónak. Ew 
vylagofoytaa meg ez vylagot az zent ewangeliomnak predical- 
lafa myat, kyert mondatyk mennyey doctornak. Az mennyey 
dychófeghnek adafaert mondatyk erdemnek oztogatoyanak, kyt 
mynekwnk ees aggyon atya ff. zent lelek. |

Z e n t  B a l a a s  M a r t y r n a k  I n n e p e  n a p y a n a k  
E p i f t o l a ’a

Ez may zent ynnepnek Epiftolaya meg vagyon yrwan 
Karachon wtan való zent Thamaf martyrnak napyan, mynd ew 
zent ewangeliomawal eegyetembe. Azért laffok meg eett my- 
nemew zentffeeghes eeleteewel tyztóle az wr iftent myg eele, 
es mynemew zent martyromfaggal zentólee meg anyazent egy
háznak ees derekaat, ew zent halalanak ydeyn es wtanna.

Mykoron Bodogffagos zent Balas nagy kegyes alazatoffa- 
ban es zent eeletben eelne. Lathwan az hyw kereztyenek az
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ew lambor eeleteet valaztaak myndeu akarattyanal kyl pifpek- 
kee Sebafta new varaiban Kapadociaban. De myert az ydoben 
nagy haborwfagot tezen vala Dyoclecianof cbazaar az kereztyen 
ellen ky fwtameek az pwztaban es ott egy barlangban kezde 

slakozny, es скак ennen maga remete eeletet kezde vyfelny, 
kynek' ott az egby madarak hordnak vala eenny. Es az pwz
taban lakozo vadak eegyetembe mynd hozyaa folyamnak vala 
Es vala myg kezeet reea’ok nem vethnee es ewket meg nem 
aldanaa addyglan ew előle el nem mennek vala. Es ha mellyk- 

íonek betegfíeeghek tőrtenyk vala, ottan hozyaa folyamyk vala es 
myndenyk nagy egheffeegben tér vala ew baylokaba.

Mykoron azért egy ydoben azon tartoman bely feyedelem 
vadazoy kyldette vona az vytezeket, azon pwztaban ywthwan 
zent Balafnak cellayahoz es lataak liaat nagy fok vadak mada- 

15 rak vannak ew előtte. Es mykoron az vytezek eggyet fém fog- 
hatíanak meg ew bennek, yzenek azt az ew wroknak. Az fe
yedelem kedeeg ottan fokkal teb vytezőketh kylde erette, 

213 hogy mynd zent Balaft jj Mynd az teb kereztyeneket foghwan ew 
eleyben vynneek. Azon eeyel azért haromzor yeleneek ewneky 

2° wrwnk Iefuf xpus mondwan kel fiel es teegy áldozatot ennekem 
Azonkezbejn ywtanak el az vytezők mondwan yew ky mert az 
feyedelem hyw, kynek monda zent balaaf yowal yettetek ze- 
relnies ffyaym ymaran yfmerőm hogy nem feletkőzőt el en 
rólam az en iftenem. El menwen azért ewelek, zenetlen predi- 

25 cal vala ewnekyk, es fok chodakat ees teen ew előttők. Ottan 
azért eg azzonyallat vyvee eleybe az ew ffyaat kynek hall ckonth 
akadot vala ew torkán es ky mwlt vala. Es le efween ew labay 
előőt kery v.ala ewtet nagy fyraífal hogy vygaztanaa meg az 
ew ffyaat.

3o Mykoron Bodogffagos zent reea vetette vona ew kezeet, yma- 
chagot teen ew erette hogy mynd az gyermek mynd eegyeb 
vala ky ew neweeben vala myt kerne wr Iftentewl egheffeeghet 
erdemlene. Vala efmeg egy zeghen azzonnak egy dyznaya, 
mykoron az farkai el ragatta vona kenyereg vala zent balaf- 

35nak erette hogy adathnaa meg az ew dyznayaat, ky mofolyo- 
deek raytta es monda: Azzonyallat ne akary fyrny fe zomor- 
koggyaal raytta mert meg adatyk az te dyznood. Ottan az 
farkai kattra hozyaa az dyznoot az azzonyallathnak.
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Mykoron azonkezbe be ywtot vona az varofba, ottan az 
feyedelemnek parancholattyara vetteteek az feteet temlechbe. 
Maíod napon ky bozataa el vytetee eleyben es mynt lataa ottan 
zeep bezeeddel kozone ewneky mondwan. ewrwl' vygagy Balas 
Ifteneknek barattya. kynek zent balaaf monda: Ewrwl' te ees s 
yo feyedelem ,• ne mond ewket Ifteneknek, de erdegheknek kyk 
az erek tyzre vettethnek mynd azokkal kyk ewnekyk tyzteffee- 
ghet teeznek | Megh haragwan azon az feyedelem ottan meg 
veretee ewtet marok vezzowel es az wtan az feteet temlechbe 
vettetee. Monda ewneky zent Balaaf te heyt bolond aloytod ее w 
hogy az te kenydnak myatta el vohacz enghemet az en Ifte- 
nemnek zerelmeeról, kyt enbennem tartok eroffeytót? Halwan 
azt az zegen ezwegy azzonyallat, kynek dyznoyaat meg adatta 
vala, ottan meg őlee az dyznokat es feyeet egheezzen ew la- 
baywal gyerttyaat es kalachot vywe zent Balafnak, kyket zent is 
el yewee es meg aldwan eweek benne es monda ewneky, myn- 
den eztendobe ezenképpen teegy hogy gyerttyaat vyg az zent 
egyházhoz en newembe, es yol lezen dolgod mynd teneked, 
mynd eegyebeknek vala ky azonkeppen tehend. Annak wtanna 
hozataa ky az feyedelem; es mykoron az ew balwan Iftenyhez 20 

nem haythatnaa, akaztataa ffel ewtet egy nagy fara es az ew 
tefteet va£f gherebenekkel zaggattathny Annak wtanna efmeg - 
vettetee az temleczbe. Heteen azért az zent ayoytatos azzony- 
allatok kozzol kőwetyk vala ewtet es az ew zent vereet zede- 
ghetyk vala az wton, kyket ottan meg fogata az feyedelem es 25 

az balwan Ifteneknek kezereyty vala aldozny. Es mondanak 
Oh feyedelem, ha azt akarod hogy nagy tyztófifeegghel aldoz- 
ywnk ewnekyk, engheggyed hogy vygek az vyz mellee ewketh 
es moffogaífok meg ew orczayokat es ferezzek meg ewket bog 
zepewllyenek meg es' tyztabban ymadhaffok ewket. Ottan az зо 
eztelen feyedelem nagy erembe leen es meg enghedee ewne
kyk, Az azzonyallatok kedeeg ragadaak az balwanyokat es az 
vyznek kozepyben hagyo’taak, es mondanak, ha Iftenek vattok 
wzyatok ky. Azt halwan az feyedelem nagh haraghnak myatta ||
El vezee ezee, kezdee ennen magaat verny es monda az zolgak- 214 
nak. Myre nem zabadoytottatok meg a’ my iftenewnket hogy ne 
mervvltethneenek el, mondanak azok, Chalardffaggal zolwan az 
azzonyok teweled keereek el te tewled es az vyzben veteek

NYELVEMLÉKTÁR. IV. 21



322 ÉRDY CODEX (214 — 215)

Mondanak ottan az azzonyallatok: Az byzon Iften chalard(Tagot 
nem zenwedhet, De ha azok Iftenek voltának vona annak 
elette meg twttaak vona : myt akartwnk ew raytok tenny. Es 
az zoo halwan haragra reniwlween az feyedelem paranchola 

5 hogy onath olwaztanak es vaffas feezwketk hoznának es heet 
tyzes páncélokat zerezneenek. Es maf felöl heet gyoch yngho- 
keth zerzeneenek. Monda annak wtanna hogy myndenyk valaztana 
ezek kőzzól: ky myt akarna, Eeggyknek kedeeg az azzonyallatok 
kozzol valanak, keth kyfded ffyachkay. Az azért ffel zekelleek 

io az tebhy kozzol es ragadaa az gyolcz yngheket es az eeghew 
kemenczeben hagyo’taa. Mondanak ottan az germekek ew an- 
nyoknak Édes zylenk ne hagy el mynekewnk te wtannak el- 
newnk de ínyképpen te eedes teyeddel ez ydeyglen ffel eeltettel 
Azzonkeppen eelteff ymaran mynket az mennyey eedeíTeggliel 

is ees. Ottan azért az kegyetlen feyedelem az oztonvra vonyataa 
ewketh es az ew zeep tefteketh az vaff gherebenekkel zaggat- 
tathny es az ew verek helyet teey foly vala ky ew tettekből. 
Mykoron kedeeg az gyettrelemnek keennyaat nehezen zenwed- 
neek: wr Iftennek angyala hozyayok yewe es megh ereíTeytee 

го ewketh mondwan: Ne akaryatok feelny. Az a’ yo mwkas em
ber, ky yol es veeghyg mwkalkodyk es annak wtanna erdemeet 
vezy, es az erdemnek wtanna eremeet valla. Efineg le veetetee 
ewket az feyedelem es vettetee egy eegghew kemenczeben, 
kyben wr I Iftennek hatalmawal meg alweek az tyz es mynden 

25 ferelemnel kyl ky yeweenek. Monda ewnekyk az feyedelem: 
Haggyatok el ymaran az erdeghy twdomant es ymaggyatok az 
my Iftenewnkket Ottan feleleenek: Veghezd el a’ myt kez- 
tel, mert ymaran az wr Iftennek zent orzagara yagywnk hywa- 
tathwan’. Ottan azért reayok adwan az fentenciat, nyakokat 

30 vagataa. De annak elette, ezenképpen ymatkozanak terden alwan 
mondwan. Oh erek myndenhato wr Iften. ky mynket az erek 
fetetfíeghtwl el tawoztattal, es ez eedes vylagra a tta l: ky myn
ket zent áldozatodra valaztottaal fogad hozyaad a’ my lelkewnketh 
es vyged az erek eelettre Amen. Annak wtanna az zent mar- 

35 tyromfagot ffel veveek es az mennyey bodogffagra meneenek.
Annak wtanna ky kozataa zent Balaf pyfpeket ees. Es 

monda ewneky Mongyad meg ymaran ha akarod ymadny a’ 
my Iftenewnket awagy nem? felelee zent’balaas: The kegyetlen
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nem feelók az the fenyegheteefettewl teed azth a’ myt akarz, 
yme ez en teftemeth teeneked adom, telkemet az wr Iftennek. 
Ottan azért paranckolaa hog az yyzbe vethneek, zent Balaaf 
kedeeg zent kerezthnek yegeet vethween az yyzre es ottan meg 
kemeenywle mynt az azzyw féld ew labay alat. Es monda: ha 5 

ygaz Iftenek az te Iftenyd: mwtaíTatok meg az ew hatalmokat- 
es yewetek ede ty ees en wtannam. Wtanna menwen azért 
hathwan ewtőn ottan mynd el merwleenek. Wr Iftennek zent 
angyala oth hozya zalla, monda ewneky: Meny ky ennen ba
laaf es yeed ffel az koronaat kyt teeneked zerzet az wr iften. 10 

Mykoron azért kywe ment yona monda ewneky az feyedelem: 
Myndeneftewl foghwa el yeeghezted ее hogy nem ymadod az 
my iftenewnket? |{ Monda zent Balaas Ifmeryed meg nyawalyas 215 
ember, mert en xpufnak zolgaya vagyok Azért nem vmadom 
az erdeghőket Ottan azért nyakaat vagataa. Annak elette ke - 15 

deeg eellyen ymachagot teen az wr iftenhez: hogy vala ky ew 
torkának betegüegheeben awagy eegeb nemew korífagaban az 
ew feghedelmeet kernee es kywannaa, azonnal erdemlyen 
megh halgattathny. Es yme zozat yewe hozyaa menyből, hogy 
azonkeppen lennee mynt keztte yona. Es annak wtanna két 20 

zolgalo germekywel zent martyromfaghnak myatta az wr iften
hez meneenek. Az ydőben mykoron xpus Iefus zyletetynek- 
wtanna yrnanak keth zaaz keth negwen heet eztendőben kyt 
mynekwnk ees engheggyen dychőfeeghes zent Balaaf martyrnak 
erdemeenek myatta attya fyw zent lelek Amen. 25

D i c h e w f e g e s  z e n t  Á g o t a  a z z o n n a k  z e n t  I n n e -
p e e r ó 1

Kynek zent Epiftolaya es zent ewangelioma vannak meg 
yrwan zent Borbála ázzon napyan karachon élőt. Azért eeth 
laífok meg az ew zent eeleteet rywideden ayoytatoffaghnak зо 
okaerth. Dychőfeghes zvz zent Agotha azzon lakozyk vala kar- 
thago new varaiban. Neme nemei vala, elmeeyeben zepletelen 
tefteeben zepfegw koronkeed az egy erek elew Iftenth ymag- 
gya vala mynden zenthfeeggel. Quincianof kedeeg Siciliabely 
tyztartko, mykoron nemtelen vona es fertelmes eeletw, fefweenäs

21*
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es balwanyokat ymadna, zyz zenth Agotha azzont ygekozyk 
vala meg fogathny. De myert nemef nemből vona, feel vala 
bozyaa nywlny | De myert zeplew eeletliben eel vala felette 
gheryedez vala ew zepfeghebe Es myert fefween vala kywannya 

5 el ragadny az ew yozagaat ees. Es hogy ewtet ees az balwa- 
nyok ymadafara vokatnaa. Mynd azon atal fern tyrhetee 
hanem erőwel eleybe vytetee es mykoron latta vona az ew 
elmeeyet es akarattyaat ereffnek es alhatatofnak lenny, vytetee 
eg у gonoz termeezetw azzonyallathnak kynek Affrodifia vala 

lonewe, kynek kylencz leány valanak meg ollyan zeplo eeletew- 
yek : hogy harmyncz napeeglan tanaczolnak es ynteneek ewtet, 
ha mykeppen az ew elmeeyeet es akarattyat el fordoythat- 
naak. Néha fokakat ygerween ewneky. Neha retteghetween 
keen zenwedefíel, kyknek zent Agotha azzon monda. Az en 

íözywem elmeem erolT kew zyklan helheztetőt, es wr Iefufban 
xpufban fondaltatot. Az ty bezeettel zeel, Az ty ygeerettek effek. 
Az ty fenyegheteeftek wgwgők kyk yollehet haborgathnak, de 
maga az en hazamnak fondamentomat el nem eythetyk. Ezek 
meg mondwan Naponkeed fyrattya vala ennen magaat, es ymat- 

2o kozyk vala zomeehozwan az zent martyromfagnak dychőfegheere 
уwthatny. “ Lathwan azért affrodifia azzon, hogy erelf vona az 
ew hytyben monda Quincyanofnak: kynnyebben lagywlhatna meg 
az kemeen kewzykla [honnem] es az ere ff vaf kynnyebben lehethne 
oonnaa, honnem mynt ez leannak ew elmeeyeet az kerezttyen 

25  hyttről ky el vohatnaa. Ottan azért Quincianof feyedelem eley- 
ben vytetee ewtet és monda ewneky. Mynemew nemből vág 
the. Monda ewneky: Nem chak termezet zerent való zabad, De 

216 meeg || Wgyan Nemes nemből ees, kyt mynd az en nemzetem 
meg byzonoyt. Monda ewneky Quincianos, Ha zabad wagy myre 

3otetteted te magadat zolgalo zemeelnek. Arra felelween monda: 
Merth Criftuf Iefufnak zolgalo leanya vagyok, annak okáért 
mwtatom magamat zolgalo zemeelnek. Monda Quincianof, ha te 
magadat zabadofnak mondod, mykeppen lehet hogy zolgalo leeg 
Reá felele:

35 Mert az a’ nagy zabadfaag, kyben az Criftufnak ew 
zolgalattya meg byzonywltatyk. Monda Quieianof Valazd el a’ 
myt akarz, Awag áldozzál az Ifteneknek, awag kylemb kylemb 
gyettrelmeket zenwegy. Kynek monda zyz zent Agatha azzon.

*
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i n u

Legyen ollyan az te felefeeghed mynth az te venus Iften 
azzonyod Es te ollyan leegy, mynt az te Iupiter iftened. Ottan 
meg haragweek raytta es arczwl veretee ewtet mondwan: Az 
byronak bozzwfagara ne akar’ vakmerofeggel chachagliny. Aga
tha felele: Chodallak teghedet belch embernek lenny, es ellyen 5 
nag heytffagra ywthny, hogy azokat mongyad te Iftenydnek, 
kyknek nem kywanod fém the fém felefeeghed kowethnetek, 
mert azt mondod hog bozzwfag, ha az e\v eeleteknek peldaya 
zerent eelneel. Mert ha az te Iftenyd byzon Iftenek haat yot 
kywanok teneked: ha kedeeg wtalod az evv tarffaífagokat, haat10 
en velem egy akaraton vagy. Monda Quincianos, myt háznál en 
elettem ez eellyen fok bezeed, Awagy aldozyál az Ifteneknek 
awagy kylemb kylemb gyettrelmekel | Veegheztetlek ky ez vy- 
lagbol. Agata monda, ha fene vadakkal fenyeghetz xpufnak 
neweet halwan meg zylygyewlnek, ha tyzzel fenyeghetz, ottan 15 
menyből az zent angyalok ydweífeghes harmatot zolgaltathnak, 
ha verelfeeghet awagy keent nalam vagyon az vygaztalo zent 
lelek kynek myatta myndent meg wtalok. Ottan az temleczbe 
vytetee myert ellyen nylwan való bezeeddel feddy vala ewtet.
Az zent azzon kedeeg nagy eremmel es vygaffaggal megyen 20 

vala wr Iefuf xpufert, mynt egy vendegffegben wr Iftennek 
ayalwan ennen magaat.

Mafod napon kywe hozatwan monda ewneky Quincianos : 
Agatha tagad meg az xpufth es ymaggyad az Ifteneketh, ky 
mykoron nem akarnaa, fel vonyataa ewtet az oztorwra es kéz- 25 

dee gyettrethny. Monda zyz zent Agatha azzon: En ez gyett- 
relmekben wgyan gyenyerkedem, mynt ky yo hyrth halland. 
Awagy ky azt latangya kyt fok ydótewl foghwa kywant 
lathny, Awagy ky fok kenczet talal. Mert ínyképpen az tyzta 
gabonát addegli az kafban nem tehetnek, myglen annak elette зо 
az ew pylwayabol yol ky nem tyztoyttyaak, Azonkeppen az 
en lelkem fém mehet be az mennyey paradychomba, martyrom- 
faghnak palmayawal myglem ereden meg nem gyettrended az 
en teftemet. Ottan haragra remewlween Quincianos, parancho- 
laa, hogy zyz emleyt gyettreneek, es annak wtanna el methneek. 35  

Kynek monda zyz zenth Agatha azzon. || Oh yrgalmatlan, kegyet- 217 
len es kemeen enghedetlen, nem zegyenled el mettethny azth, 
egy azzonyallatban, kyt tenmagad zoptaal te anyadban. Enne-
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kém vagyon egheez emleem belől en lelkembe, kybol mynden 
en erzeekenfeeghymet eeltetem, kyketh Criftufnak zenteltem 
mynd en yffywfagomwlta foghwa. Az kegyetlen feyedelem 
eímegh ottan az temleczbe vettetee, meg tylthwan bogy íe or- 

5 wof hozyaa ne menne fe enny ynnya ne adnanak Es у me 
eeffelykoron hozyaa yewe egy veen ember, kynek elette yew 
vala egy kyfded germek vylagot hozwan, kylemb kylemb orwof- 
fagot hozwan. Es monda ewneky yollehet az kegetlen byro teghed 
nagyon gyettret legyen, De maga te nagyobban gyettreed ewtet 

Joaz te bátor feleletyddel. Es yollehet akkoron ott valek myko- 
ron gyettretel vala, annak okáért lataam hogy az te emleed 
gyogywlafth vehet. Monda ewneky zyz zent Agatha azzon: az 
en tagaym íoha tefty orwoíTagot nem vettenek, Es zemerem 
vona ennekem hogy kyt eddyglen meg tartottam, yrnaram el 

íövezteneem. Monda ewneky az veen ember: zerelmes leányom, 
en ees kereztyen vagyok ne zegyenled en tewlern. Monda zent 
Agatha: honnan zegelhetem, mert yme te veen vagy es meg 
zeghetet, en kedeg oly kegyetlenewl zaggattattam el hogy 
fenky en tewlern gyenyewrwfeghet nem vehet. De halaat adok 

2o teneked en zent atyam, hog zorgalmatoffagod vagyon en rólam 
Monda efrneg ewneky. De myre nem hagyod magadat megh 
vygaztanom. Monda zent Agatha mert vagyon wram az aldot 
wr Iefus xpus ky chak bezedewel myndent meg vygazth | Es 
chak bezedeewel myndent megh eppeyt. Ew ha akarya, enghe- 

25 met es megh vygazthat,. Es mofolywlvan azon az veen ember 
monda En ew apoftola vagyok es ew bochatot enghemet te- 
hozyaad, es hogy twggyad, mert az ew neweeben tellyef 
egheeffeeghet vetteel. Azon kezben zent peter Apoftol el enye- 
zeek előle. Azth lathwan zent Agatha azzon, ottan le efeek az 

3ofeldre es halaat ada raytta wr Iftennek, mert lataa hogy myn
den tefteeben tellyeffeegghel meg vygazot vona, Mykoron 
kedeeg az nagy vylagoffagot lattaak vona az őryzók, meg ret- 
teneenek es mynd el fwtanak nythwa hagywan az temlecz ay- 
taat, Es kery vona egy ew kózzolők hogy el menne. Es monda, 

3ötawol leegyen en tewlern hogy el fwflak es az zent bekefeegh- 
nek koronaiat el vezeíTem es az en öryzoyniet nyomorwfaghban 
haggyam. Annak wtanna Negyed nap wtan monda ewneky Quin- 
cianos hogy ymadnaa az Ifteneket, ne zenwedue aunal ees na-
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gyob gyettrelmeketh. Monda ewneky zent Agatha. Az te be- 
zeedyd bolondfagok es heyaba valók. Oh nyawalas heyt bolond 
ember, kynek femmy ertelmy nynchen, mykeppen akarod hogy 
en ez kőweketh ymaggyam, es menynek feldnek byzon teremte 
ifteneeth, ky enghem meg vygaztot el haggyam? Quincianos 5 
monda: ky vygaztot meg teeghed ? Agatha felele : Criftus Iften- 
nek ffya. Quincianos monda, meeg ees áz Criftufth merezled 
ее newezny kyt en nem akarok yngen hallany ees'? Zent Aga
tha monda: Yala myg en eelők, mynd zammal |j Mynd zywem- 218 
mel xpufth zolom es hywom. Quincianos monda: ymar meg ю 
latom ha a’ Criftus teeghed meg vygazt, es paranchola terett 
azyw cherepeket el hymteny es közbe bőzbe farat zeneth hym- 
teny Es azon mezeytelen teftel forgattathny. Mykoron az lenue 
ottan nagy féld yndwlaaf leen, es az egheez varainak nagyob 
rezeet el veztee Es Quincianofnak keeth tanachos feyedelmvt is 
meg ólee. Az koz neep kedeeg nagy keya’taílal egybe gyewle 
mondwan, mert Agatanak hamyf yteletyert lenneenek mynd ez 
eellyen dolgok. Ottan Quincianos meg rettenwen egy felöl az 
féld yndwlafbol maf felöl az gywl veznek keya’taílabol Agataat 
az temleczbe ragattataa hol oth ezenképpen ymatkozeek. Oh en 20 

eedes wram Iefus xpus ky enghemet teremtettel es en kyffded- 
feghemtewl foghwa mynddenvezedelemtewl foghwa meg otalmaztal 
en teftemet mynden fertelemtewl meg tartottad, ky euny gyett- 
relmeket en velem megh gyeztettel es myndenben pacienciat 
attal, vegyed el ymaran az en lelkemet es engheg enghe- 25 

met az te zent yrgalmaflfagodra ywthatnom, mykoron ez yma- 
chagot el vegezte vona, ky bochataa ew lelkeet, azon ydő- 
ben mykoron yrnanak wr zyletetynek wtanna, keth zaaz ewth- 
wen három eztendoben, Decius chazarnak wrafanak ydeyben.
Es az hyw kereztyenek veveen az ew tefteet draga kenettel 30  

meg keneghethwen, nagy tyztofleggel el temeteek Mynt kedeeg 
el temetteek vona egy zeep barfomban es zep otozettel ekw- 
fewlt yífyw tebben honnem mynt zaaz|ad magawal oda yewe 
myndeneknek latafara, kyk mynd wr Iftennek zent angyaly vala- 
nak. Es teen egy zeep feyeer marwan kewből zerzet tablaat az 35 
koporffonak feyeehez es myndeneknek zeme latafara el enye- 
zeek Yala kedeeg az táblán ellyen yraf meg yrwan, zent el- 
meeye, zabad akarattya, Iftennek tyzteffeeghet es hazayanak
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zabadwlafaat, meel' yr§,f ezenképpen ertetyk, zent elmeye, az 
az tyzta zywe lelke volt ennen magaat zabad akarattal atta 
az martyromfagra, Iftennek myndenben tyzteíTeeghet adót es 
hazayaanak zabadwlaft tetth Es ez chodaat ky hyrdethween 

5 mynd az pogan neepek mynd az fydook felette gyakorlyaak 
vala az ew koporlToyaat ewtet tyztehven Quincianos kedeeg 
kele ffel bog ew kenczyt es kazdagfíaghyt meg kerefnee, es 
mykoron mennee az wton, terteneek hogy az lowak egy mafth 
rwghnaak, egy folyo vyz parttyanak, eggyyk fogawal le ragadaa, 

io az mafodyk wgy rwgaa, hogy az vyzbe efeek, es azonkeppen 
zernyw halallal hala megh es mykoron kerefneek meeg az tef- 
teet fém taíalhataak megh. Mykoron azért ymaran eztendew el 
mwlt топа, eg nagy heegy az varaf kywl kettee valeek es 
nagy febes tyz langh fakada ky az heegybol es az varafra 

is kezde yewny, ragadaak az neepek az velomot zyz zent Agotha 
azzonnak koporffoyarol es ellene fel fygghezteek az tyz ellen es 
ottan meg alia es nem yewe az varafra, es meg zabadoytaa 
ewket az ew zent erdeme es nagy halaat adanak raytta wr If 
tennek es az zent azzonnak. Amen ||

219 Z yz  z e n t  D o r o t t i a  A z z o n n a k  e e l e t h e .

Agy ennekem en wrani Iften en zywembe lelkembe eref- 
feeghet hog meg wtallyam ewtet es hatalmat hogy meg gyez- 
heffem ewtet Ez ygheeket eredet zerent mondaa: zent Iwdyt 
azzon: mykoron holoffernefth meg ólee. Akkoron tewee ez fe- 

2ólewl meg mondot ymachagot az wr Iftenkez. Azonkeppen zyz 
zent Dorottya azzon keree es ymadaa wr Iftent hogy batoroy- 
tanaa es ereífeytenee meg ew zyweet lelkeet, hogy ez vylaghy 
embery vezedelmes gyarlofaagh el ne haythatnaa es meg ne 
chalhatnaa es hogy fabricioft meg wtalnaa, theoffiloft ez zent 

3ohyttre fordoytanaa. Megh halgataa azért ewtet ees az wr Iften 
es baromban ada ewneky batorífagot Elezer ew lelkeeben ma- 
fodzor ew hytyben, harmadzor ew martyromfagh zenwedefeeben. 
Elezer ew lelkeeben leen bátor es alhatatos mert mynd lelkeet
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tefteet, akarattyaat es tyztafagos eeleteet az ew mennyey ye- 
gefeenek wr Ihüs xpufnak eeppen es egheezzen halalyg meg 
tartaa es fabriciof feyedelmet meg wtalaa, az wr Iftennek zenth 
fyanak zerelmeert

Mafodzor bátor leen az zenth hytben ees, merth nylwans 
való vallafth theen az egy erek elew Iftenrol es az ew zent 
ffyarol mondwan. Az pogan neepeknek balwan Iftenek ezyfth es 
arany, De az menynek feldet | Az egy wr Iften teremtette, az 
balwanyok kedeeg mynd erdeghek Annak okáért ynkab akara 
meg maradDy wr Iftennek hytyben honnem az balwant ymadny. ю 
Harmadzor bátor es ereíT leen az keen zenwedefben, yollehet 
íermezetyben gyenghe zyz vona. De maga annee ereffeeghe 
leen wr iftennek malazttya myat hogy ynkab akara zernyw 
keent es halalth zenwedny xpuf Iefufert, honnem Fabriciofnak 
enghedny es balwant ymadny es eelny, kyketh mynd nylwab- 15 

ban meg lathatwnk az ew zent eeleteeben
Dychewffeeghes zyz zent Dorottya azzon zarmaztateek 

romay tyztólendew dwf es thanach nemből, kynek ew attyanak 
vala newe doro. Annyanak thea, mynd ketten ayo’tatos hyw 
kereztyenek. Myert az ydoben romaífagban vala nagy haborw- 20 

fagh az kereztyenek ellen: tanachatot tartanak ennen magok
ban : hogy femmykeppen ne ymadnaak az balwant keleenek. 
ffel es meenenek ky romabol el hagywan mynden yozagokat 
es erekfeegheket. Es meene el kapadociaban ew azzon feleffee- 
ghewel es keth hayadon leánywal kyknek newek vala Cryften25 

es kaliften es lakozeek Cefarea new varaiban. Es ott hamar 
való ydoben ada ewnekyk wr Iften egy lean magzatot egy 
newezteteek ew attyanak es annyanak newekről Dorotheanak 
Es tytkon kerezteleek meg zent kereztyen hyt zereent, es te- 
leek be zent leieknek malaztyawal mynd kyfdedfeghetewl 30  

foghwa, kynek ereywel naponkeed gyoropodyk vala lelky nemes 
yozagokban || Felette eekes vala zyneeben, termeteeben zeep, 220 
the hytyben annal ees zeeb, zyweeben ayoytatos, lelkeeben zer- 
metes, mynd Criftus lefutnak valaztatos yegyefe es zerelmes 
zolgalo leanya. Anne ifteny yozagokat.lathwan pokolbely erdegh 35  

tyztaűaghnak ellenfeghe felette meg yrellee es mynden chalard- 
fagos mefterffeghewel wtanna erede. Es azon feldnek feyedel- 
meet fabriciofth dychófeges zyz zent Dorothea azzonnak zerel-
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meere kyzlelee es yndoytaa hogy ewtet tefty hazafifaag zerent 
maganak venee. Ottan azerth az feyedelem erette kylde es 
kezde ewneky nagy fok kenczet es kazdagllagokat ygerny hogy 
chak ewneky torwenzerent enghedne Halwan azokat az eedes 

* zyz zent Dorotea azzon, mykent az wczan labbal nyomot faartb, 
wgyan meg wtalaa, es nagy byzwan vallya vala ennen magaat 
xpufnak yegeztethween. Hogy azt hallotta vona Fabricius feye
delem ottan nagy haragra yndwltateek es ottan az oztorwra 
vonyataa. Annak wtanna, ónnal olwaztot kaad feredobe vette- 

10 tee, kyben wr Iefuf xpufnak feghedfeeghe myat oly gyenerw- 
feegghel feredyk vala mynt egy balffamomba.

Lathwan azért az pogan neepek ez chodaat, ennen ma
gokban fokán Criftufhoz temek vala, fabriciuf kedeeg aloyth- 
wan hogy erdeghy twdomannyal tennee ottan efmeg az tem- 

löleczben vettetee es kylencz ее nappaa fern eenny fém ynnya 
nem adata. De az zent angyalok vele valanak kyk vygaztall- 
yaak vala ewtet. Mykoron azért az feyedelem zeky eleyben ky 
hozatta vona naggal | Zebbnek lattateek honnem mynt annak 
elette volt vona, es nagon chodalkoznak vala raytta hogy 

2oanne napyg nem eet ytt vona es ollyan zepfeegew vona. Monda 
ewneky fabricius ha chak az en iftenymet nem ymadandod, az 
oztorwra vonyatlak es megh kenoztatlan. Monda zenth Doro
thea, ymadom az wr iftent de nem az erdegheket. Az te ifte- 
nyd kedeeg mynd erdeghek. Es ottan le efween az feldre, fifel 

25 emelee ew zemeyt az mennyeknek orzagara es ymadaa az egy 
erekkee elew луг iftent, hog mwtathnaa meg az ew nagy ha- 
talmaffagaat, es myndenek yfmerneek meg, mert chak ew vona 
az byzon iften es nem eegyeb ewnalanaal. Azonkezbe emelte 
fifel egy nagy ozlopot fabriciuf es felewl reea egy balwant. Es 

3omykoron zent dorottya azzon ymathkozneek nagy fok zent an
gyalok уеллтеепек es mynd az ozlopot mynd az balwant wgy 
tóreek el hogy meeg az fottyaat fern talalaak megh. Es na
gyon ordoythnak vala az erdeghek az eghben mondwan, 0  do
rotea myt haborgatz mynket ezenképpen. Mykoron kedeeg az 

3 5  pogan neepek ez eellyen dolgokat lathnaak es hallanaak nag 
fokán temek vala Criftufnak zent hytyre, es nagy fokán ottan 
martyromfagot zenwednek vala wgyan azon ew verekben meg 
kereztelkódween. Bodogfagos zyz zent Dorottya ázzon kedeeg
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az kegyetlen feyedelem ffel vonyata az ortorwra labbal ffel es 
az zep zyzeffeeghes tefteet az vaf gherebenekkel zaggattattya 
vala. Annak wtanna nagon meg oftoroztataa veretee es tyzes 
fáklyákkal fyfteltetee eghettetee az ew j| ZyzeíTeegbes gengHe 221 
emleyeeth. Es azonkeppen bolt eleuenewl az temleczbe vetteteek . 5  

Mykoron mafocl nap ky we hozatta vona lataak baath femy Terelem 
ferny macula ew raytta nynchen. Es nagyon el ameelkodanak raytta. 
Monda efmegh az feyedelem ewneky О zeepfeegew lean ymaran 
awagy maftan teer meg. Nam fokát zenwettel had el ymaran 
ez kemeenfeghedet es azonkezbe kydee el az keth nennyehez 10 
kyk halainak feelelme myat az Criftuftwl el haylottanak vala 
Criften es kaliften, mykoron azért hozyaa yettenek vona, yntyk 
vala ewtet zent Dorottyát hogy enghednee az feyedelemnek es 
eelne. Monda zent Dorottya azzon ew nekyk kyny bezeeddel, 
my ezelfeegghel zolnanak ollyan vezedelmes bezeedet ewneky, í5 
rywyd bezeeddel meg vylagofoytaa ew zywoket ygaz bezednek 
myatta es meg tereytee ewketh Criftufhoz. hogy azt hallota vona 
fabricius feyedelem mynd az keth nennyeet hattal egybe kő- 
tóztetee es az tyzbe vettetee Es monda zent Dorottyának myg- 
len halogatz mynket te erdenghes allat Awag aldozyal az ifte- 20 

neknek hogy eely. Awagy nyak vagafnak fentenciayawal halz 
meg. Zent Dorotta nagy wygh kedwel monda. Vala myt meg_ 
gondolhatz myndenre keez vagyok az en wram Iefus xpufert.
En erekkee eelo yegefemert kynek ew generwfeghes kertee- 
l>en zeep rofakat es almakat zeedek, es ez napfagtwl foghwa25 

erekkewl erekkee ervvlok vygadok ew vele, kyert myndent ere- 
meft zenvedet. Azt halwan az kegyetlen nagyon ffel fwalkodeek 
es paranchola zolgaynak hogy az ew zeep orczayaat botokkal 
es palczakkal arczwl verneek, myglen mynd el faradnanak 
raytta es meg fe yfmerneek ha volt orczaya awagy nem. | Es azon- 30 

keppen maf napra tartateek, mykoron reegghel ky hoztaak vona 
lataak haat mynden zepfeege meg wywlt, mert az edes ydwe- 
zoytew meg vygaztotta vala ewtet. Ottan reá adaak az halai
nak fentenciayat. Es mykoron az varafbol ky vynneek, Lathwan 
ewtet Theoífilos Notarius az orzaghnak yro deakya mondass 
mewethfegbe ewneky. О Dorotea howa meeg maftan, felele 
zent Dorottya, az en yegefemnek vyragzo kerteeben, monda 
kylgy ennekem rofakat es almakat kyk ott teremnek. Monda
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eremeft teezem. Mykoron azért az nyak vagafnak helyeere yw- 
tottanak vona, ymathfagot teen es keeree wr iftent hogy 
vala ky az ew neweenek tyzteiTeeghere awagy az ew ha
laknak emlekozetyre beytel ymachaggal es myfe zolgalaf- 

5 fal ayo’tatofíaggal meg emlekozendyk myndden nyomorw- 
fagaban meg zabadwllyon, yeleffen zegyenfeegben, zeghen- 
feegben es hamyf vadolafban Es ew eeleteenek wtolfo vegheen 
byzon töredelmeflfeghet es mynden byneknek boczanattyaat er- 
demlyeek Az zylew azzonyallatok kedeeg kyk az ew neweet 

lofegheedfegewl hywangyaak, hamarfaggal meg zabadwllyanak az 
ew faydalmokbol. Es mykoron ew zent ymachagaat el ve- 
ghezte vona. Ottan zozat yewe menyből hogy myndenekben 
meg halgattatot vona. Es hallaa annak wtanna: yewel ymaran 
en valaztottam, yewel en zeep yegeíem, mert vala myt kertel 

isinyndent meg nyertei. Hogy azért lee haytana nyakaat az 
hoohernek yme elette terme egy zeep fordor hayw germek zeep 
feyeer otozetben es mezeytelen labbal, k}Tnek rwhazattya oly 
fenef vala/ mynt ha az eghy Cyllagokkal meg hymtetteek vona 

222 hozwan egy ко farban három rofa |J Zalat es barom zeep almaat. 
го Es monda, yme zerelmes hwgom dorotea ezt az te yegeíed kyl- 

dette paradychombol, monda zent Dorottya keerlek yo wram 
vyged Teoffilos notariofnak, mert meg ygeerttem ewneky. 
es hogy meg mondotta vona el enyezeek előle es az hooheer 
ottan el vagaa nyakaat. Es azonkeppen zent martyropafagot 

25zenwedween; xpufhoz mene az erek dychofeeghnek eremeeben. 
gerttya zentőlew hónak hatod napyan. Theoífilos notarius ke
deeg az у dobén az kyraly palotában yl vala yrwan nemyne- 
mew ok lewTelet. Es yme meg allapeek előtte az zeep germek, 
es ffel felee vyvee hywa ewtet es monda ewneky. Ez rofakat 

30 es almakat az en hwgom Dorotea kylde teeneked az ew ye- 
gefeenek kerteebol, mykeent megh ygertte volt. Es ottan el 
enyezeek előle. Ez germek kedeeg vala Iftennek zent angyala 
annak okáért hywaa ewtet hwganak. Mert ez felden való tyz- 
taffagos eelethnek myatta myndden rokonfaga lehet az zent 

35 angyaloknak kyrol wgy mond zent Ieronimos doctor, ez vylagon 
tefty fertelmeteffeegknel kil elny nem embery eelet. De angialj. 
Mert a’my zyzeíTeeghes eeletben eelnek az zent angyalok men
nyeknek orzagaban termezet zerent wgyan azon eeletben eel-
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nek ez wylagon kyk zyzeífeegket tarthnak. De maga wr iften- 
nek zent malazttyanak myatta. Annak okáért mondáiknak Crif- 
tuf Iefufnak zent yegefynek es az zent angyaloknak kwgay- 
nak. Mykoron azért latta vona ez nagy chodaat theoftilos no
tarius, ottan nagy ffel zowal kezdee dycherny es magaztalnys 
Criítufth zent Doroteanak Ifteneet mert byzon ew vona az . 
mynden ható wr Iften ky februáriéinak j Hawaban mykoron 
mynd ez zeles feldeu nagy ereíf hydegkek vannak Es mykoron 
femy zeld aagk fern fanak lewele fém vyraga nem leelettetyk, 
akkoron katalma vagyon, kynek akarya zeep rofa vyragot es ю 
wyonnan alma gymelczet kyldket kynek zent newe aldot legyen 
mynd erekkwl ereke. Az zeep rofanak kedeeg yllattyanak 
myatta fok korok betegkek vygaztanak meg. Nagy fok poklo- 
fok es kezwenyefek gyogywlanak meg, kynek ew vallafanak es 
predicacioyanak myatta oly mynt mynd az egkez varaf xpufnak 15 

zent kytyre fordwla. Latkwan azt az kegyetlen fabriciof foga- 
taa meg Teoffilos notarioftk es mykoron az ew akarattyarol el 
nem kaytkatta vona, fokal nagyob es teb keenokkal gettretee 
meg es vegkezee ky ez vylagbol konnem zent Dorottya azzont. 
Mert vegre mynd yzenkeed el meteltetee es vadaknak mada- 2 0  

raknak kanyataa meg eenny. De mynek el ette az kalaltk zen- 
vednee, myert twdaa kog Criftufnak zent hytyert es newert_ 
megk kel kalnya, zent kereztkfeegknek myatta meg tyztwla 
mynden byneybol es wrwnk Iefufnak Criftufnak zent tefteet ve- 
reet kozyaa veween es ew eeleteet mynden egykazy zenthfeeg- 2 5  

gél meg ereffeytkwen batorffagofban mene az zent martyromfagra. 
Es anuak az erek dychófeeghnek zent orzagara wrwnk Iefufhoz 
xpufhoz hol oth ymaran es vygad erekkewl erekkee az teb dy- 
ckófeghes zeniekkel, kjüknek zent érdemeknek myatta myne- 
kwnk engheggye azon dychofegket veketnewnk Atya ífyw zent8o 
lelek Amen. ||

Z e n t  B a l y n t h  m a r t y r n a k  e e l e t e .  223

Bodogífagos zent Balynt, ew ydeyben vala egy tyztólen- 
dew pap yambor, De mykoron nagy haborwfag vona az zeghen 
kereztyenek kózóth myndent ereffeyt es batoroyt vala hogy 35
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femyt ne feelneenek, de halalyg meg maradnauak az zent hyth- 
ben. Mykoron Claudiuf czazar azth hallotta vona, ELeybe vyte- 
tee es meg kerdee ewtet mondwan. My oka Balynt hogy az 
my baratffagwnkat hattra vetetted, es a’ my Iftenewnket nem 

5 ymadod ez te zerzetednek heythfagaat el hagywan. Monda zent 
balynth : Oh ha wr ifteunek zent malazttyaat twdnaad eellen 
bezeedet te nem zolnaal, De ez balwanyoktwl te elmeedet el 
vonnaad, es az egy erek eelew myndenhato Iftent ky meny
ben lakozyk ymadnaad. Monda egy, ky az chazaar élőt aal 

íovala, zent Balynthnak. De myth mondhatnaal az my Iftenewnk- 
nek zenthfeeges votokrol ? Felele zent Balynt En ew rolok femyt 
nem zolok, hanem hogy mygh el vylagon eeltenek nyawalyas 
halando emberek voltának, es mynden fertelemel tellyefek..

Monda ewneky Claudius chazaar. Ha az xpus byzon Iften, 
is ínyre nem mondaz en elettem ygazat ? Felele zent Balynt tw 

laydon czak az xpus a’ byzon Iften, kyben ha hyendez, keth- 
feegnel kyl Idwezwlz, az koffeegh meg oregbewl es mynden 
ellenfegheden gyezedelmet veez Monda az chazaar mvnt az ott | 
Állóknak. Oh romay neepek hallyatok ее mely ygazat zool ez 

2o ember ? Ottan monda az tyztartho. Oh chazaar nam meg chalat- 
koztaal, mykeppen hathattyok el kyt mynd kyfdedfeghewnktwl 
foghwa tartottwnk? es azth halwan ottan efmeg el valtozek 
az chazarnak ew zywe. Es adaateek zent Balynt egy feyede- 
lemnek oryzettre. Mykoron azért hazahoz vytte vona monda 

25 zent Balynt: En edes wrain Iefus xpus ky byzon vylagofifaag 
vagy, vylogofohad meg ez hazat, hogy teghed byzon iftent meg 
yfmeryenek. Monda az feyedelem azt halwan: czodalok raytad 
hogy eellyen belez ember leween az xpufth vylagoffaghnak 
mondod ?• De myth mondok yme egy leányom vagyon, ky fok 

30 ydőtwl foghwa vak, ha meg vygaztanga az xpus, ha enghedek 
az te parancholatodnak. Ottan azért zent Balynt ymachagot 
teween, meg vylagofoytaa az ew vak leányát Es azth lathwan 
mynt ew haza nepewel xpufnak hytyre haytaa. Hogy az ha
lottá vona az chazar zent Balynthnak ottan nyakaat vagataa. 

35 Azon ydoben, mykoron yrnanak keth zaaz Nyochwan három 
eztendoben xpufnak zyletetynek wtanna, kynek ew dyeheretes 
erdemeenek es martyromfaag zenwedefenek myatta engheggyen 
my nekewnk ees wr Iften leiekben es teftben való zepletelen
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eeletet, hythbeu való ereffeeghet: malazthban való ky mwlafth 
es halalwnknak wtanna az erek dychőfeghet bol ott zent Ba- 
lynt eel erekkewl erekke Amen. ||

\ 1 ..
Z y z  z e n t  I w l i a n a  A z z o n n a k  I n  n é p é r ő l  224

Mykoron zyz zent Iwliana azzon mynd ew yffywfagatwl 5 
foghwa az aldot wr Iefufnak xpufnak tyzta eelethben es ygaz 
bytbben ayoytatos zywel leiekkel zolgalt vona, az ew akarat- 
tyanal kyl es erewzak yegezteteek hazaffaag zerent Ewlogios 
feyedelemnek, ky poganfagban eel vala. Zent Iwliana azzon 
azért yo Idweffeghes tanaczot lelween wr Iftennek malazttya w 
myatb, Semykeppen nem akara kylemben engheday, hanem hogy 
az ew yegyefe kereztyennee lenne es az zent hytet ffel vennee.
Azt halwan az ew attya ottan le vonyataa róla ew rwhayaat 
es ereilen veretee marok vezzőkkel, es annak wtanna az ewT 
yegyefeenek kezeeben adaa. Eedes Iwliana ínyért wtalz enghe-15 
met eellyen yghen megk: Monda ewneky: ha az en wraraat 
iftenemet ymadandod, eremeft enghedek, ha kedeeg nem, fólia 
en wram nem leez. Monda ewneky az feyedelem: yo ázzon azt 
femykeppen en nem tehetem, mert az Chazar ottan el veeteth- 
nee feyemetb. Iwliana felele: ha ezenképpen feeled az halando 20 

chazart myert kywanod hogy en ne feellyem az halhatatlan 
hatalmai wr Iftent. Azért teed el mynd vala myt akarz, merth 
enghemet te meg nem chalhatz. Ottan azért azt halwan, le fo~ 
gataa ewtet az feyedelem es nagy zernyen veretee. Es ffel 
napon hayanaal foghwa fel fyggheztetee, es olwaztot onath | en- 25 

tete ew feyeere, De mykoron ew пеку femyt nem artot vona : 
megh keteztetee vaff lanczokkal, es az feteet temleczbe vette- 
tee, hol ott hozyaa yewe pokolbely erdegh angyal kepeben es 
monda: Iuliana en iftennek angyala vagyok, ky enghem kyl- 
det te hozyad hogy ynchelek teghed az ifteneknek áldoznod so 
hogy fokayg ne kenzaffaal és eellyen gonozwl meg ne hally. 
Azt halwan zyz zent Iwliana le efeek az feldre es nagy fyraf- 
fal ymathkozwan monda: En eedes wram iften keerlek ne hagy 
enghem el veznem, De yelenched meg ennekem kychoda az ky
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ennekem eellyeneket mond. Ottan zozat leen ew hozyaa meny
bob hogy foghnaa meg azt ky ewneky eellyenek zolna es val- 
lathnaa meg ewmagawal ky vona. Mykoron azért le ragatta 
vona es meg kerdette vona, ky vona. monda ewneky bog erdegb 

svona, es ewtet azért kyldette vona az ew attya hogy meg chal- 
naa. Monda Iuliana: kychoda az te atyad, felele Beelzebub a’ 
my atyank, ky mynket mynden gonoffagb tenny bochaat. Es 
vala mykoron heyaba yarwnk ottan nagy gyettrelmet teetetb 
rayttwnk. Annak okáért twdom hogy az en vezedelmemre yet- 

10 tem ede myert teghedmegnem gezhetlen. Az teb bezede kozót 
kedeeg monda, hogy akkoron ynkab el tawoznak az kerezttyeo 
emberektewl, mykoron awag zenthfeeghet veznek awag ymacha- 
got mondnak es az Iftennek zent annyaat Idwezlyk. Ottan azért 
zent Iwliana ewneky mynd keth kezeet hattra kotozee es az 

is vaaff lanczal, kywel meg kStózteek vala nagy ereffen oftorozaa. 
Az erdegh kedeeg nagy reewafíal kery vala ewtet mondwan.

225 En nemes azzonom jj Iwliana Ne teegy erekkee való mewetli- 
feghet rayttam, mert ymaran latom hogy femyt nem tehetek 
az kerezttyeneknek; Azt ees twdom, hogy nagy yrgalmafok az 

гоkerezttyenek : myre azért nem teez’ yrgalmafíagot en velem? 
Zent Iwliana kedeegh azonkeppen mynd az pyaczon veeghyg 
vonyaa es annak wtanna egy nagy meeí faarban vetee. Annak 
wtanna, mykoron az feyedelem eleybe ywtot vona: ffel raga
dnak ewtet es veteek egy eles terrel be fyzet kerek közzé, hol 

25 oth anneéra forgataak, hog mynden hwfa, mynden teteme el za- 
kadoza egymaftwl, es azonkeppen el zakadozwan, holt elewenewl 
el hagyaak. De ky myndent meg eelezthet, az wr Iften ew zerel- 
mes yegyefeet el nem hagyna. Azonhoraban le zalwan wr Iftennek 
zenth angyala, az kegyetlen vezedelmes kereket mynd el toree 

3o el banya egy maftwl, es zent Iwliana azzonth tellyeffeegghel 
meg vygaztaa. Mynt azt lattaak vona a’ neepek, kyk ott yelen 
valanak, nagy fokán kynek az wr iftenben, el hagywan ew pogan- 
fagokat es az kegyetlen feyedelem ottan tebbet honnem mynt 
ewt zaaz embert őletee meg, es zaaz harmyncz azzonyallatokat, 

35 kyk mynd az ew verekben meg kereztelkődwen martyromfagot 
zenwedenek es azzon mennyeknek zenth orzagara meneenek.

Annak zent Iwliana azzon vetteteek egy nagy tyzes olwaz- 
tot ónnal telly es fazeekban: kyben | Mykent egy nemes kyes
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feredoben feredyk vala. azt lathwan az feyedelem ottan meg 
atkozaa az ew balwan iftenyt, hogy nem vona femy hatalmok 
czak egy leannak ees gyezedelmeere, hogy az ew bozzwyokat 
raytta meg alhatnaak. Ottan azért reea adaa az fentenciat hog 
nyakaat vaghnaak: mykoron kedeg vytethneek, azon pokol-5 
bely erdeg kyt ew annak elette oftorozot vala, nekyk yeleneek 
egy fekete gerinek kepeeben nagy keya’taffal mondwan Semyt 
ne engheggyetek ewneky el fe bochaffatok, mert az ty iftente- 
ket meg zydalmazta, enghemet ees ez eeyel yghen vere : fyzef- 
fetek meg azért ewneky ees a’ myt eerdemlot. Mykoron zent10 
Iwliana ffel emelte vona ew zemeyt, hog meg lathnaa ky vona 
az, ky ollyan bezeedeket mondana. Az erdegh ottan nagyon 
kezde fwtliny es kyaytany yay yay ennekem bodoghtalannak, 
maydan aloytom, hogy efmegh yghen veer efmeg lee fogh hogy 
meg ketezyen. Mykoron azért Wr Iefufnak xpufnak zent y e g e - i s  

feet meg olteek vona, es nyakaat vagtaak vona, es azonkezben 
az feyedelem az tengherre zallot vona, ottan nagy zeel veez 
tamada. Es harmyncz harmad magawal kyk azon hayoban vala- 
nak el mervvleenek, es zernyw halallal halanak: kykuek my
koron ew tefteketh az tengher vyze ky hanta vona, vadak, 
madarak zaggataak megh. Zent Iwliana azonnak kedeeg zent 
tefteet az hyw kereztyenek nagy tyzteffeeggel temeteek el, . 
ellyeu zent martyromfaggal mene wr Iftennek zent orzagara, 
kyt mynekwnk ees enghegyen atya fyw zent lelek Amen. ||

Z e n t  P e t h e r  A p o f t o l  z e k b e n  va l ó  ffel m a ga  z t a t a - 226 
f a n a k  y n n e p e  N a p y a r o l .

Ez may zent Epiftolaat yrtta megh zent pal apoftol Effe- 
fombelyeknek yrth lewelenek mafod rezeeben meel' epiftolanak 
elette emlekőzyk wr iftennek hozyank való zerelmeeröl mond
wan. Az myndenhato wr iften ky nagy kazdagh az ew yrgal-30 
maffaga zerent, az ew mondkatatlan zent zeretetyert, kywel 
mynket zerete mykoron meg holtwnk vona az byneknek meg 
eelezte mynket xpus Iefuffal es ffel tamazta az ew zent ffyawal.

NYELVEMLÉKTÁK. IV. 22
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kynek malazttyawal ymaran ydwezwltetewnk az az meg talál
tok az erek Idweffeegliet kyt el veztettewnk vala bynnek my- 
atta, Ennek wtanna kówetkkozyk ez may zent epiftola betewzerent. 

ATtyamffyay ymmaran nem vattok vendeegók es yewe- 
5 veenyek, de vattok az mennyey zenieknek zamos palogar tarffay 

es iftennek hazaban lakozoy: ffel eppewltethwen zent apóitok
nak es proffetaknak fondamentomyn az nagy felflo zegh kewhoz 
criftns Iefufhoz, kyben mynden rakott eppwlet newekodyk wr 
iftennek zent templomawa, kyben ty ees ífel eppwllyetek wr 

io iftennek | haylokawa zent leiekben. —
Zerelmes atyamffyay my lehet az aldot kegyelmes wr lefuf 

xpufnak tanwfaga wtan fondamentom zerent nagob es nylwab- 
ban való regula: kereztyen zent hythnek meg tartafara mynt 
ez zent Apoftolnak zent bezeede es tanwfaga, kynek ellene 

15 femy tewólghef ferny tantorodaaf, femy erethnekfeegh nem 
alhat: mert mynden ooh tórwenbely es wytőnvenbely ygaz Ifteny 
ygaffagot be foglal, mondván ffel eppwltetkwen apoftoloknak 
es prófétáknak mondafyn es tanwfag teetelyn az felffew zeegli 
kewhez Magyarazwan lyray Miklós doctor ez ygheeket wgy mond: 

го ínyképpen az reghy Iftoriaban vagyon meg yrwan Mykoron ooh 
torwenben rakyak vala az Salamon templomaat. Vala nernyne- 
mew kew ooth akkoron kyt az kew rakó mefterek femynemew 
kerre nem ygyenghethetnek vala hogy yo es alkolmas vona: kyn 
nagyon chodalkodnak vala De veghre mykoron el ffel raktaak 

25 vona az kew ffalth, kynek zegkeletyre femy kowet nem talal- 
nanak, ona leen eegyenlew es kellemetes wr Iftennek zerzeefe 
myat, kyn peldaztateek az my eedes wrwnk Iefus xpus, mert 
azonkeppen leen valaztatos es eegenlew az keth falnak zeghe- 
letyt egybe ragaztany, az az, az ooh terwent az wy torwenhez, 

3o az fido népét az pogan nephez, az zent hythnek myatta, kyről 
wgy mond zent Dauid pptha ees az foltkar kénynek zaaz tyzen 
heted reezeben. Az keweth kyt meg wtalanak a’ mywefek, az 
alkottateek az zegkeletknek feyezetyre: Wr iftentwl leen ez ze- 

227 reztethwen. Annak okáért czodalatos my zemeynknek elette || Ez 
35eellyen proffetalafnak yegyzeeferol es ygaffagarol emlekozyk 

etth zent pal apoftol, meef fondamentomon_ ha ky rakaftk es 
eppewletot tezen, az az, akar fydo legyen akar pogan, ka my
koron kereztyenfeegre teer, haat ottan meg fokafwl az zentek-



nek zamok, mert ottan be yrattatik az eelew kényben. Es ottan 
az wr Iftennek zent templomává zenteltetyk, Es lezen zent le
ieknek valaztot edenye, kynek zent malaztyawal mynden yot 
tehet ember wr Iftennek tyzteffeeghere, es ennen maganak erek 
ydwefíegheere 5

Az o n  l n n e  p ne к E w a n g e l i o m a .
Ez may zent ewangeliomnak eredety leen ydew zerent wrwnk 

Iefuf xpufnak ífel tamadafanak wtanna, mykoron ymaran har- 
madzor yelentli vona meg ew zentk tanoythwanynak, es ebedet 
zerzeth vona ewnekyk azon tengher porttyan. Wgyan azon he-10 
lyen, mykoron eettek es ittak vona; wgy mynt nagy eremee- 
ben ew zent tanoythwanynak lelky es tefty vygaztalafokra 
zolwan meg kerdee Simon petert ky az teb tanoythwanyoknak 
feyedelmek es elettek yaroya vala valaztathwan: myt ertene 
hythzerent ew róla mondwan: Ymaran kőwethkőzyk az zenth 15 
ewangeliom kyt meg yrth zent Ianof kenweenek hwzon eekgyed 
rezeben. |

AZ ydóben Monda Iefus peternek Symon Ianof zeretz 
ее enghemet ynkab ezeknel? Monda ewneky wgy vagon wram, 
te twdod mert zeretlek teeghedet. Monda ewneky oryzyed az 20 

en baranymat Monda ewneky efmegh. Symon Ianos zeretz ее' 
enghemet? Monda ewneky wgy vagon wram te twdod mert 
zeretlek teeghedet. Monda ewneky oryzyed az en baranymath 
Monda ewneky harmadzor: Symon Ianos zeretz ее enghemet ? 
meg zomorodeek raytta peter mert harmadzor ees mondaa zeretz 25 

ее enghemet es monda ewneky: Wram te myndent twtz, te 
twdod mert zeretlek teghedet. Monda ewneky oryzyed az en 
yohaymat. Byzon Byzon mondom teeneked) mykoron kyfifeb 
vonal, meg owedzed vala temagadad, es ott yarz vala hol aka
rod vala. Mykoron kedeeg meg veenewltel vona elteryezted 30 

te kezeydet, es maf ówedez meg teghedet es oda vyzen howa|/
Te nem akarod. Azt kedeegh mondaa iefus ewneky meg ye-228 
lenthween my halallal megh kellene dyehoyteny iftent

Imaran ez zent ewangeliomnak wtanna laífok meg myert 
zerzette anya zenth egyház ez may zent ynnepeth Mely ynnep 35 

magyarwl neweztetyk zent peter zekben helyheztetew ynne- 
penek kynek három okaat talallyon mynd eghez ooh terween-
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ben es wy tőrwenben, kykben barom zekőketh talalwnk ye- 
lefkeppeu. Elfew kyraly zeek, erről emlekózyk mafod kyralyok 
yarafarol kénynek tyzen harmad reezeben, hol otn wgy mond: 
Dauid kyral ylwen ew kyraly zekyben. Mafod papy meltofa- 

5 gos zeek, erről emlekózyk elfew kyraly kényw: Ely pap vl 
vala ew papy zekyben. Harmad meftery meltofagos zeek, erről 
emlekózyk az zent ewangeliom zent Mathe kenyweenek hwzon 
harmad rezeben, Moyfefnek yteelew awagy tanoytoo zekyben 
ylenek az tőrwen twdo es zerzetes fydok. Bodoghfagos zent 

io peter apoftol azért dycheertetyk az ew zekeben helyheztetef- 
feeghenek meltofagabol, kywel ewtet wr iften ffel magaztataa, 
mynden rendbely zeknek tyztelfeghewel. Elezer kyraly feknek 
meltofagawal mert ew mynden kyralyoknak. felette emelteteek 
ez vylagon, mykoron ewtet vicarioffaa es kezenfeges papawa 

is zentelee Iefus, пеку adwan menynek feldnek es pokolnak ha- 
talmaat. Az halainak es eelethnek kwchaat. Boczanathnak es 
kőtőzeefnek ereyt Semy azért hatalmaffagh nem leelettetyk zent 
peter hatalmának felette, ka ky ellene tőrekődyk|Inkab el tőre- 
tyk honnem gezne. Mafodzor papy meltofaghnak zekyben ees 

2oyle es ffel magaztateek mert elezer ewtet zentőle papawa 
es mynden' papoknak feyedelmeeye, azt kedeeg erdemlee Crif- 
tufhoz való bwzgofagos zerelmeert es byzon vallafaert, meely 
regulaat ayanla az papoknak, kyk közelben yarwlnak kezeiben 
alnak es nylwabban nvayafkoduak wr IefulTal eeyel es ,nappal 

25 az zent yraf zerent vele bezeelwen mykent az mennyey zent 
angyalok. Ha ky kedeeg az ew zent regulayaat nem kőwety, 
wgyan kywe yzettetyk menyorzagkbol mynt az pokol ludas az 
apoftolok kőzzöl, Harmadzor yle es ffel magaztateek doctorflfag- 
nak zekyben. Mert ew leen mynd eghez kerezttyenfeeghnek 

3o elflfew doctora es meftere,- kyt meg yfmerhetwnk ew bezeedeből 
yrafabol es predicallafabol. Mykoron azért Idwezeytenknek 
menybe menetynek wtanna Anthiochyaban ment vona az hyw 
kereztyenek nagy magaf allo zeket zerzenek ewneky. Es fiel 
ylteteek ewtet hogy mykoron predicallana nylwabban halhat- 

35 naak es ertketneek ew bezedeet. Mykeppen doctorok mongyaak 
oth mondaa elfew mifeyeet ees. Hogy kedeeg el kezdette vona 
az zent predicaciot meg ballaa Theofifilus az varainak feye- 
delme monda zent peternek. Peter my okáért ygekőzől el hay-



tany ez en nepemet? Ottan azért fogataa meg es vettetee az 
temleczbe es megli hagyaa hogy fe enuy fe ynnya ne adnanak. 
Mykoron azért ymaran el kezdene fogyatkozny ehfeglmek 
myatta; ffel emelee ew zemeyt es kezeyt a’ menyorzagra es 
monda. Oh en wram Iefus Criftns nyomorwltaknak feghedelme, 5 

fegheych meg enghemet ez || Maftany nyomorwfagban el fogyat-229 
kozoot, kyhez zozat leen mondwan: Petér aloytod ее hogy el 
hagyattaal te en tewlem. Az en meltofagomnak teez ellene, ha 
nem felz en ellenem eellyeneket zolny, yme közel vagyon ky 
az te nyomorwfagodrol tegyen. Halwan azért zent pal apoftobo 
hogy peter az temleczbe vona, es ottan ffel yewe Theoffilus feyede- 
lemhez es tetteteef keppen monda ewneky, hogy myndenben yo mef- 
tér vona, es belez mefter vona, mynd palotákat twdna rakny, kepeket 
yrnya es aranyozuy, azt halwan az feyedelem keree ewtet, hogy 
maradna meg ew vele az ew wdwaraban. Annak wtanna egy 15 

kewes ydew el mwlwan, mene be zent pal peterhez tytkon az 
temleezben. Es mykoron latta vona petert, hogy mynd halalyg 
el fogyatkozot vona, el fakada fyrwa es nyakara efeek peter- 
nek monda. Oh en zerelmes atyamffya peter, ennekem eggyetlen 
egy eremem es en vygafagom. En edes lelkem vegy vala my 20 

vygaztalafth az en ede yewvetelemen. Zent peter ees ffel eme
lee zemeyt es lathwan bog ereffen fyrna, ew ees el fakada, de 
egymafnak nem zolhatnak vala. Ottan azért el fwtaraeek zent 
pal es etelt hozwan nagy nehezen adhata ennye, hog vala my 
kewef erőt venne. Azonkezbe el ky mene zent pal az feyede- 25 

lemhez es monda Oh theoffyle byzonyawal ygben nagy az te 
yo hyred newed es az te tyzteffeeghednek meltoffaga. De gya- 
kortaa tőrtenyk, hogy ember mynd azokat el vezthety gonoí- 
faghnak myatta, kerlek azért gondollyad meg myt tetteel te ez 
el mwlth napokban, mykeppen | Az wr Iftennek zolgayaat kynek зо 
peter newe, kyről nagy dolgokat mondnak, myert ollyan roz- 
zaf, ollyan nyawalyaf wtalatos ennen kywl de maga bezedewel 
nagy dragalatos es hatalmas, ha ollyant kel teneked meg tem- 
leczőznod. Nem de ynkab ha zabadfaga vona fókákban liaznos 
lehethne teeneked En hallottam az köz neepektwl hogy korokat 35 

beteghőket meg vygazthat es hallottat ffel tamazthat. Monda 
az feyedelem : pal, chak bezeed az a’myt mondaz, mert ha hal
lottat ffel tamazthat ky ees zabadoythatnaa ennen magaat az tem-
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leczból Felele zent paal. Mykeppen az ew Criftufa hallottaybol 
ffel tamadot mykeppen mongyaak, de az kerezthffarol nem akara 
le zallany. Azonkeppen peter ees az ew meftereenek peldaya 
zerent, peter ees ha meeg tehetnee es nem akarya ew magaat 

5 meg zabadoytany. Monda ewneky Theoffilns feyedelem, ha wgy 
vagyon a’mynt mondod, tegye azt hogy az en fyamat tamaza 
ffel, kvnek ymaran tyzen neeg eztendey vagyon hogy meg holt 
es el zabadoytom ewtet. Azt halwan zent pal be mene zent 
peterhez az temleczben es meg mondaa ew пеку mykeppen ffel 

10 fogatta vona ew erette az feyedelem ffyanak ífel tamaztafaat. 
Monda zent peter atyamffya nehez dolgot fogattal. De maga wr 
Iefufnak ereywel kynnyeth. Azonkezbe ky hozaak zent petert 
es mykoron az koporífoot meg nythwan ew erette ymathkozot 
vona: ottan az yffyw ífel tamada. Es nagy erembe leenek raytta 

is mynd az ew zyley mynd az kéz nepp: dycherwen wr Iefuf- 
230 nak nagy ereyth || Az nagy Ifteny dolgot lathwan fokau hynek 

wrwnk Iefufnak hytyben Es nag zeep zent egyhazat rakanak 
kyben nag magaff predicallo zeket zerzeenek. Es zent petert 
belee ylteteek, hol o-tth heet eztendeek predicalla. Onnan roma- 

2o ban mene hol otth hwzon ewtli eztendeek predicalla, De az 
elfew ffel magaztafarol zerzette anya zenth egyház ez may zent 
ynnepeth, az zent hythnek es mynd eghez kereztyenfeegnek 
wyonnau való dychófeghes emlekózetyre, es my lelky ydwef- 
feeghes haznalatoffagwnknak elówe meutere, kyt mvnekwnk en- 

25 gheggyen .ew zent malazttyanak myattya atya ffyw zent lelek 
Amen. ' -

Z e n t  M a t t y  a s  ар  о f t o l  v a l a z t a f a n a k  I n n e p e r  ól.

Ez may zent epiftolaat yrtta megh zent lucach Apoftolok 
varafarol való kénynek elllew rezeeben, mef epiftolanak elette 

30 wgy mond. Mykoron Idwezeytenk lefus ew latafokra ífel ment 
vona ew zent attyanak orzagara. Es annak wtanna efmeg mynd 
az zent apoftolok tertenek vona Ierwfalembe efmeg az weeg 
wachoralo hazba. Azzonvwnk zyz mariawal es az teb zeniek
kel zent azzonyallatokkal es egyetemben ott ymathkoznanak,
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nag ayo’tatoífaghal meg emlekőzeenek róla hog az apoftóloknak 
zamok meg kyffebbődőt vona, ymaran ett kezdetyk el ez may 
zent Epiftola.

AZ ydőben fel kelwen peter az atyaffyak kőzőt monda 
Yala I Kedegk ott akkoron az nepeknek fokaffaga egyetembe 5 

oly mynt zaz liwz. Atyamffyay be kel tellyefedny az yrafnak, 
kyt meg mondot zent lelek az föltár kénybe dauidnak zaya 
atal Iwdafrol, ky azoknak elettek yaro leen, kyk meg fogaak 
Iefufth, ky zamlaltatot vala my kőzynkbe es vettetőt vala fors zerent 
ez ifteny dologra, ky es veen mezőt az alnokfaghnak ywtalmabol i° 
es ffel akadwan kettee romla, es mynden bely kywe hwllanak. Es ky 
nylatkozeek ez dolog myndeneknek kyk Ierwfalembe lakoznak wgy 
hogy neweztetlmeek az mező ew nyelvokon: akeldemak, az az 
wernek mezeye Kyrol meg vagyon yrwan az folthar kényben- 
Legyen ew lakodalma pwztafaag es ne legyen fenky ky lakoz- 15 

yeek ewbenne es ew pyfpekfegheet maf vegye, zykfeeg azért 
ez neepek kőzzől kyk velewnk vannak gywlekőzwen mynden 
ydőben : kyben kőzynkbe yewt, es kywe ment wrwnk Iefus el 
kezdwenlanofnak kerezthfegetwl foghwan, mynd az napyglan|| Kyn 231 
ffel vyteteek my tewlewnk az ffel tamadafnak byzonfagara mywe- 20 

lewnk egynek lenny. Es allatanak kettőt előwe. Iofeffőt, ky 
neweztetyk Barfabafnak, ky vezeteek newezerent mondatyk ygaz- 
nak Es Matyafth, es ymachagot teween mondanak. The vr iften 
ky myndeneknek zywőket yol yfmerőd, mwtaffad meg myne- 
kwnk eggyket ezek kőzzől mellyket akarod valaztany ez yelen- 2 5  

nen való zolgalattra es apoftolffagra, honnan ky efeek Iwdas 
hogy ew dolgára menne. Es adanak forífot ewnekyk, Es efeek 
az forff Matyafon. Es zamlaltateek az tyzen egy Apoftolokkaí.

Az o n  z e n t  I n n e p n e k  E w a n g e l i o m a
Ez may zent ewangeliomot yrtta meg zent Ianos kenywe-зо 

nek tyzen ewtőd rezeeben. Mikoron vona harmyncz barom 
eztendős es ew zent halalanak mafod nappal elette. Mely zent 
ewangeliom élőt uwgy monda az zent tanoythwanyoknak. En 
vagyok az byzon zelew thew, Es ty zelew vezzők vattok. Ha 
ky en bennem lakozyk es en ewbenne. Az hoz fok gymelczet35 
mert en nalamnal kyl femy yoth nem tehettek, ymaran ennek 
wtanna kőwetkőzyk ez may zent ewangeliom |
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AZ ydoben monda Iefus ew tanoythwanynak Ez az en 
parancholatom bogy zereffeetek egymaft, mykent en ees zeret- 
telek tyteket. Nagyob zeretety énnél fenkynek nyncben bogy 
az ew lelkeet veffee ew baratyert. Ту en baratym vattok. ba 

5 te’endytek azokat, kyket en tynektek parancbolok. Imaran nem 
mondlak tyteket zolgaymnak, mert az zolga nem twggya myt 
tezen az ew w ra: Tyteket azért mondalak baratymnak, mert 
myndeneket kyket ballottam en atyamtwl meg yelentettem tynek
tek. Nem ty valaztottatok enghemet De en valaztottalak tyteket 

io es el bochattalak tyteket, hog el mennyetek es gymelcbet boz- 
yatok, es az gymelchetek megh maraggyon, hogy vala myn kee- 
rendytók en atyamat en newembe meg ággyá tynektek.

Mynekokaert ez may zent ewangeliom kózenfeggel mynd 
apoftolokrol ertelfeek, Annak okáért anya zent eghaz méltán 

i5olwaűa ez zent Mattyas apóftolnak ees emlekozetyre es ynne- 
peenek tyzteffeghere. Ez zent Mathyaf new kedeeg fydo zoo es 
mynd deakwl mynd magyarwl fokképpen magyaraztatyk es 

232 ertetyk Elezer || Mondatyk Iftennek avanlot awaglfteDuek ayan. 
deka, awag alazatus awagy kyfded. Az elffew méltán mondatyk 

20 ew róla, mert akkoron len Iftennek ayanlot mykoron ew wr 
Iften ez vylagbol ky valaztaa es az bethwen ketb tanoytbwanyok 
kozzee zamlalaa. Az mafodyk es méltán mondatyk, mert ew len 
Iftennek ayandeka mykoron Az apoftolfagnak meltofagara va- 
laztateek es ffel emelteteek kyfded ees leen ennen zemey élőt 

25 annak okáért nagyotb erdemle wr Iftennek Alazatus leen, annak 
okáért mynd ez vylagon mynd az mafykon ffel magaztateek. 
Mykeppen kedeegb zent Amboruf doctor tnouga barom keppen 
való alazatoífagh vagyon. Elffew gyettrelem zerent való alaza- 
toffagh mykoron ky nomorwfagotb zenwed mondatyk meg alaz- 

sotatthnak lenny. Mafod yfmeret zerent való alazatoflag ky zar- 
mazyk mykoron ky ennen magaat meg tekenty meef arant 
vagyon ew eeleteeben, ba Idwefifegbnek awag vezedelemnek 
helyeen vagon awagy mykoron mynden tyzteffeegre aloyttya 
ember ennen magaat meeltathlannak lenny. Harmad lelky ayoy- 

35 tatoffag zerenth való alazatoffagb, mykoron ember megh gondollya 
az wr Iftennek nag batalmaff votat, yo votat yteelet zerent 
való rettenetef votat, es annak okáért meg alazya ennen mägaat.

Az elífew len zent Mattyas apoftolban Martyromfagot zen-
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wedwen. Az mafodyk ennen magaat megh wtalwan Az harma- 
dyk az Ifteny meltofagos felífeeghet ayo’tozwan es kewanwan 
Annak okáért veghre valazttateek es vetteteek wgy mynt yo 
es yambor Iftenffelew ember az gonoz embernek az az Iwdaf- 
nak helyeeben es tyztyben De mynek okáért ez zent Apóitól- 5 

nak eeleteeről es veeghezetyről nagy fokán kylemb kylemb 
keppen zollyanak, | Rywydeden wgy veghezyk hog mywel ez 
zent Mattyas apoftol volt nemzety zerent Lemnek nemzetyből 
es Betbleemnek varafabol, Ieles embernek nemeeből tamadwan, 
kyt mykoron ofcolaban attanak v-ona ew zyley, harmaffaggal ю 
nagy twdos ember leen benne az torwennek ertelmeeben. es az 
zent proffetaknak mondafokban. Ew eelety zerent nagy tekelle- 
tes es eelteff elkőczben tarttya vala ennen magaat, mynden ez 
vylaghy hewfagot el tawoztathwan, mynden lelky yozagok- 
ban zoktattya vala ennen magaat, hogy myndden eelete es zokaffa 15 

zerent alkolmafb vona az lelkyekre honnem ez vylaghyakra, es 
mynden dolgában, mynden bezedeeben alhatatoff vala, es myn- 
denek zemey elóth zererelmes. Mykoron azért wrwnk Iefuf xpuf- 
ban hyt vona, es az zent apoftolfagra veteteth es valaztatot 
vona, Idwezeytenknek menybe menetynek es az vygaztalo 20 

zent lelek yewetelynek wtanna, az fydofagbban kezde predical- 
lany, myert tellyes vala zent leiekkel es belez doctor vona az 
Iftennek tőrweenyeben, Nagy fok ezodakat tezen vala az neep 
kőzőt, korokat vygazt vala, vakokat, fanthakat gyógyít vala es 
hallotakat tamaztli wrwnk Iefnfnak ereywel es hatalmawal. 23 

Azonkezben vyteteek az papy feyedelemnek eleyben. Es myko
ron nagy fókákban vadoltathneek, Monda ewnekyk: mynd ezek
ről, kyket en ellenem mondotok nem yllyk es nem zykfeeg 
ennekem felelnem mert myert en kerezttyen legyek az nem 
byn, De ynkab dychőfeeg es Idweffeges dologh. Monda ewneky 30 

az papy feyedelem: ha vala my haladeek || Enghettetyk tene- 233 
ked akarz ее penitenciat tartany ? Monda ottan tawoly legyen 
en tewlem hogy az ygaffagrol el teryek kyt egyzer meg yfmer- 
ttem es meg fenyeyteek ewtet hogy az hytet tebbre ne predi- 
callaua. De mykoron meg nem zenneek róla fogaak meg ewtet 35 

az fydo nepek ees vonyaak az tanaezban es keth hamyf tanokat 
allathwan ew ellene reá adaak az halainak fentenciayat hogy 
megh kőwezneek Es az torwennek paranczolattya zerent elezer
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az keth hamyf tanok veteenek kőweketh ew reea. Es annak 
wtanna az koz neep meely koweketh halalanak ydeyn velee ka- 
gya temettethny, kyt halalanak ydey romay tőrwen zerent 
őleenek megh eles feyzywel vaghwan el ew nyakat Es lialala- 

5 nak wtanna treweryfben vyweek temethny. Nemely yrafban 
kedeegh wgy leelettetyk hogy raywel ez zenth Matthyas predi- 
calwan xpus hytit Macedóniában egy erdenghes ada merghet 
meg ynnya, meel’ ytal myndent meg vakoyt vala zeme vylaga- 
twl, kyt mykoron wr Iefus xpus neweeben meg ytt vona femy 

io Tereimet nem erze. De mykoron az merges ytalnak myatta 
harmad ffel zaaz emberneel tebbet vakoytottak vona megh. 
Zent Mattyas * apóitól myndenekre kezeet vethween meg 
vygaztaa ewketh. Azonkezben az yryg pokolbely erdegh egy 
kyf germek kepeeben meg yeleneek az koz nepnek es tanaczot 

is ada ewnekik hogy zent Mattyafth meg ölnek, mert az ew tyztef- 
feegheknek ellene yarna. Mykoron azért harmad napeek keref- 
teek vona myertb ew koztok yaar vala femykeppen meg nem 
lelbeteek Harmad napon azért meg yelentee nekyk ennen ma- 
gaat mondwan | En vagyok kynek ew kezeyt hattra kőtőzytek 

2o es azonnal meg fogaak es kőtelek veteenek nyakara nagyon 
keenozwan -es azonkeppen az feteeth temleczben veteek, hol ott 
az erdeghek ewneky yelenween chykorgattyaak vala fogókat 
ew reea hog meg retíenteneek ewtet, de hozya közel nem 
mernek vala kőzelgethny Az aldot wrwnk Iefus azért ky az ew 

2öhyw zolgayt veegre el nem feledy, nagy feneffeeggel hozyaa 
yeween ffel emelee az feídről es meg oldozwau az ew koteleyt, 
es nagy eedeffeggel ewtet meg vygaztalwan meg nytaa az tem- 
lecz aytayaat es ky boczataa, hogy ky menne es az zent hytet 
predicallanaa, mynden feelelemnel kyl. De mykoron nekyk meg 

3ovakwlwan az ew gonoffagokban ellene mondanának meg ka- 
romlwan w r Iftennek ygheeyeet es hytyt monda ewnekyk zent 
Mattyas apoftol, vm meg hyrdetem tynektek hogy eelween mynd 
tefteftewl lelkeftewl pokorra zallotok. Azonnal ez bezeed megh 
mondwan meg nyleek az féld ew labok alath : es mennyen 

35valanak el nyelee. Az tebby kedeg azth lathwau, meg feelel- 
meenek es az zent hyttre tereenek es yol eelwen mennyeknek 
orzagara meneenek kyt mynekwnk ees aggyon atya fyw zent 
lelek Amen
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Ze n t  G e r g e r p a p a  I n n e p e e r o l

Ez may zent Innepnek epiftolaya es zent ewangelioma 
vannak meg yrwan es magyarazwan zent Miklós pyfpek Inuepe 
napyaan || Annak okáért Ez may zenthnek ew tyzteflfegheere 234 
es meltofagos emlekozetyre lelky ayo’tatoífag zerent laCfok meg 5 - 
az ew zent eeleteet mykeppen mwkalkodot kerezttyen anya
zent egyháznak eppewletyben Myert ez dychőfeghes zent gergel- 
nek ew newe bewtwzerent magyaraztatyk predicatornak awag 
hyrdetónek, awagy nemes es dragalatos predicatornak es doc- 
tornak, awagy vygyazonak. Mert yol vygaza myg eele ennen 10 

maganak Iítennek, es alatta való byw kerezttyeneknek leen vygazo 
ennen,jnaganak tyztta es zepletelen eelethbeneelwen. Wr Iítennek, 
wr Iftenrol zenetlen gondolkodwan. Alatta valóknak ewnekyk ze- 
netlen predicalwan, yeleflen ez barom lelky yozagoknak myatta 
erdemle meeg ezen vylagon yeles malaztot wr Iftentwl. Az maf 15 

vylagon kedeeg wr Iítennek zynról zynre való latafaat, kyről 
zent Agofton doctor atyank ees wgy Az oly ember latbattya 
wr Iítennek zent zyneet az maf vylagon, ky eeth ez vylagon 
lelky yozagokban eel. Iamborfagban yokatk tanwl, zenetlen 
ymatbkozyk, es kynek ew zywe lelke wr Iítenhez ayo’tozyk, го 
es mennyeknek orzagara kywankozyk, kyt mynekwnk ees 
engbeggyen atya ffyw zent lelek Amen.

Bodogífagos zent Gergel papanak tamadafa es zyleteefe 
leen Senator nemből, kynek ew attya vala romay dwf palogar, 
es newe Gordianof, annyanak kedeeg Sylwana | Vala newe. My-25  

koron meeg ew yffywfanak ydeyn nagy deaky belchefeegre 
feerkőzeek, annak felette fok yozaag es ez vylaghy yozaag 
ywtot vala ew reea. De mykoron yol twdnaa hogy myndenek 
el mwlnanak gondolaa ennen magaban hogy el hadna es ennen- 
maga zent zerzetben menne, mykoron azért hertelen reea петзо 
fogbatnaa magaat, nagy fok gondok es kefeertetek gyakortaa 
baborgatbnaak, hogy nem czak ew meg tereefenek remeenfe- 
gbeet, De meg mynd zywet lelkeet es elmeyeet ez vylaghy 
gondok foglalnaak. Mykoron azért az ew attya meg holt vona 
baat Calaftromokat rakattata Siciliaban, es betedyket azon roma- 35 
nak varafaban, zent Andraf appoftolnak neweeben, kyt mynden 
keezeffeeggel es rwhakkal gazdagon meg eppeytee. Es wgyan
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ott zeghen baraat rwhaban lakozyk vala, es rywyd napon 
nagy tekeelleteffegre ferkozeek, hogy ha ymaran eggyk vona 
az tekelletes emberek kozzol kyrol annak wtanna mykoron az 
papaffagban vona wgy mond vala Oh en bodogtalan lelkem 

5 ky az az ew foglalattvanak myatta meg febhetween es gond 
vyfeleíeenek terheewel meg nehezwlween, yol ezeeben ywt my- 
nemew volt vala ha az Calaftromban lakozwan mykoron mvndeu 
ez vylaghyakat laba alaa haytot vala es myndenek wtalatofok 
valanak, kyk ez vylagon vannak, es femyt nem zokot vala 

íogondolny, chak az meennyeyeket, mykoron meeg az zernyw 
halainak ees ew keennyayt, mynt ha ez vylagra zvletet vona 

235 es mynden mwkayanak || Erdemeet wgy kywannya vala es oly 
kemeenfegghel gyettry vala ew tefteet, hogy az ew gyomrának 
betekfeeghe myatta yngen fém alhatna es gyakortaa halalara 

i5 kozelghethnee ew gyettrelmenek myatta. Egy napynapon myko
ron ew cellayaban zenth yrafth yrna, meg allapeek elette wr 
Iftennek angyala egy vezett fyllett ember kepeeben, alamyfnak 
kerween, kynek mykoron zent Gergel haat ezyfth pénzt hagyot 
vona adny es el meent vona, azon napon maíodzor efmeg eley- 

2o ben yewe es nagy fok mondaa hogy veztet vona, meg annee
zamw pénzt hagya az faífarnak adny ewneky. Harmad napon
elmeg eleybe yewe es kyaytaffal kery vala zent Gergelt hogy 
tenne yrgalmaffagot ew vele. De mykoron meg twtta vona az 
faffartwl hogy teb femy nem vona az Calaftromba az ezyft tal- 

25 chanal, kyben az ew zyleye eethket kyldet vona ewneky. Azt 
halwan ottan пеку paránczolaa adny. Az zeghen ember azt el
veewen ottan nagy eremmel el mene. Az kedeeg vala iftennek
angyala: mykeppen annak wtanna meg yelentee ennen magaat. 
Egy napynapon zent Gergel doctor es papa az romay pyaczon 

3o mykoron el menne lata nemynemew zeep zynew germekeket 
arwlny kerdee meg az kalomarokat honnan es mely orzagbol 
hoztaak vona, mondanak azok Britania orzaghbol, kynek lakos 
nepey mynd eellyen zeep zynewk, kerdee megh ewket ha ke- 
rezttyenek volnának, j Mondanak. Nem de poganok. Azt halwan 

35 zent Gergel ppa nagyon fohazkodeek es monda, yay myt hal
lok, meely zeep zynew neepeketh byr az fetetffeeghnek ew 
feyedelme pokolbely erdegh. Annak wtanna kerdee meg, my 
newel newezteth neep az koz neep, mondanak [Illyricy newek
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az az haraghban lakozook, monda yol mondathnak Illyricv nedv
nek, mert Iftennek haraghyabol kel ewketh ky zabadoy- 
tany.] Angiiéi Dewek monda, yol neweztethnek anglicinek, wgy 
mynt Angelici, mert angyaly zynnel ekwfwltethtenek meg. Az tar- 
tomannak ees meg kerdee neweet, es mondanak Deyry newe, 5 

monda yol mondatyk deyrinek mert Iftennek haraghyabol kel 
ewket ky zabadovtany. Efmeg kerdee meg az kyralnak neweet, 
es mondanak hog alle vona newe, méltán mondatyk allénak, 
mert az orzagban allelwyat kel enekólny. Annak wtanna ottan 
nagy fyetettel wr papahoz mene ees nagy nehezen nyerhetee ю 
meg, hogy az orzagban menne predieallany es az népét ez 
zent hyttre tereyteny. Mykoron azért ky ment vona romabol, az 
romayak, niynd pápához meeneenek panazolny mondwau: meg 
bántottad romát, el tórtted hogy mvert gergelt el boczattad.
Azt halwan wr papa meg haborodeek raytta es ottan wtanna 15 

kylde hogy hatra tereyteneek, mykoron meg ertette vona lelek 
zerent hogy wgyan lenne dolga, hamarffaggal fyettety vala ew 
tarffayt hogy hamar ffel kelneneenek es el fyethneenek, De || Wr 236 
papa kówety el erween parancholat alat hattra kezereyteteek 
terny nagy bauattal. Ottan azért zent Gergelt az Calaftrorabol 20 

ky vewee es Cardiuaroffaa zentolee. Annak wtanna egy ydóben 
az Thyberif vyz oly yghen megh aradaa, hogy romának az 
kew falan ees be megyen vala es nag fok hazakat ontta el,' 
mely vyzen vewe nagy fok zamtalan kygyo es egy nagy far
kan. De mykoron mynd az vvzben holtanak vona, azoknak dó- 25  

gkeetwl meg dógleteek az eegh es tamada nagy deegh halaal, 
es oly vezeel torteneek rayttok, hogy wgyan zem latomaft ty- 
zes nylak yewnek az égből, es vala kyket meg lewnek vala. 
ottan meg halnak vala ky mvndennek elette pelagius pápát ólee 
meg es annak wtanna az teb kóffegre zalla. Lathwan azért апуазо 
zent egyhazat paztornal kyl lenny eegy maf akarattyawal valaztaak 
zent Gergert az papaffagra, mynden akarattyanal kyl. Mykoron azért 
ffel kellene ewtet zentólny es az zernyw halai nagyon gyettrenee 
az koz nepeth, Predicaciot teen az koz neepnek es proceffiot 
zerzee, es letanyat hagya mondany. Es hogy mynd nyayan iftent35 
ymadnanak kenyerogween, yntettee voná ewket. Azonkezben 
annera ffel yndwla es el hatalmazeek az deeg halalal, hogy azon 
proceffio yarwan keth negyween emberek mwlaDak kvwe. De
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mynd azon atal ees пега zeneek ynteny az zeghen neepet Iftent 
ymadny, mynd addyglan myg nem az zernyw halai meg zen- 
neek es | Wr iften ew yelek yrgalmaffagot tennee. Mykoron az 
proceffiot el veeghezteek yona, ottan az zent lambor el akara 

sfwthny az varaiból, De nem tehetv vala nylwan, mert mynd 
eeyel nappal óryzyk yala az kapwkat ew erette hogy ky ne 
mehethnee. De mynd azon atal ees el valtoztatwan ew rwka- 
yaat, nemynemew arof neepektwl meg nyeree hogy egy f'ene- 
kes kadban ky yynneek ewtet, mynt azért az meg leet yona, 

10 ottan az pwzta erdőre fwta es ott az ferwben es wdwkban 
kezde lappangozny. Mykoron kedeeg nagy zorgalmatoífaggal 
kerefneek, Egy zeep fenef tyzes kew laab yeleneek meg ew 
feye feleth azon helyen hol ott el bwtth yala, kyn egy be re- 
keztet yambor meg lataa, hogy az mennyey zent angyalok lee 

is zalnak yala es fiel mennek vala. Es azon keppen harmad nap 
wtan oda menwen mynd az fok neep fogaak meg es azonkep- 
pen az papafagban fiel emeleek. De mykoron mynd azon atal 
meeg az degh halai romaffagot gyettrenee, egy hofwety ynnep- 
koron proceffiot es letaniat zerze es paranchola yarny mynd 

so az varaf kerwl, es az proceffionak elette h .gyaa azzouywnk 
zyz marianak kepeet hordoztathny, mykenth zollyaak, kyt meeg 
regben zent lucacz ewangelifta vrth wala, kynek zyne elot vala 
howa fordoyttvaak vala, az dógletes egh mynt az ferw fyfth 
wgyan el fwth vala, es az egh tyztan marad vala. Es az egh- 

25 ben az edes zyz marianak kepe eloth az zent angyalok az eedes 
237 vygaffagos enekleeft enek|[elween. Oh Mennyey kyralue azzon 

ewrwl alleluya. Mert kyt eerdemleel te mehedben hordozny 
Alleluya ífel tamadot hallottaybol mykent meg mondotta Al
leluya. Ottan az wtan zenth Gergel papa wtanna ragaztaa ez 

3oygheeket mondwan keerwnk ymagy Iftent eerettwnk alleluya.
Ottan azért zent Gerger papa lataa az Crefcencia war fe

lett iftennek zent angyalaat, ky az veeres tórth meg torólween 
hywelyeeben teewee. Az yegen azért meg ertee луг Iftennek 
akarattyaak es az zyz marianak eüedozeefeet, mert meg allot 

35 yona ymaran az deg halai, Annak okáért az varat annak wtanna 
newezeet angal varaanak. Mynd ezek megk leween mykent an
nak elette keevantha vala zent Gergel, kylde el keth yambor 
predieatorokat, Agoftont es Iauofth Anglya orzagban es az ew



zent ymaczaganak es erdemeenek myatta Criftofnak zent hytyre 
tereytee.

Annak wianna fok vona az ew zent eeleteenek meltofa- 
gaat rend zerent ky yelenteny, mynemw alamyfnaf alazatatos 
volt, mynt Ifteny es attyaffywy zent zeretetben eelt, meely ke- 5 
gyelmes es yrgalmaf volt ew eeleteeben, mynth ollyan Ifteny 
zent malazttal telth ember, mykeppen anya zent egyhazat eppey- 
tette, es gyoroporoytotta ew zent vrafanak myatta, fok vona 
mynd elówe zamlalny. De hogy myndeneftvvl fogwa el ne hal- 
gaffok cendeffeeggel mwlny az ew erdemef woltaat wgy olwaf-10 
fok eeleteeben. Myerth zokafa vala hogy koronkeed az ew azta- 
lara vendeghőket | Hyw vala es alazatoffagbol ennen maga tett 
vala vyzet myndennek kezeere egy пару napon yewe egy yfme- 
retlen wendeeg ew hozyaa es mykoron reea vetette vona ew ze- 
meyt czodalkozwan ew zep zyne valtozafan akara vyzet en-15  

theuy ew kezeere es ottan el enyezeek ew előle; mykoron 
ezen ewmagaban gondolkodneek, azon eeyel meg yeleneek ew- 
neky az wr Iften es monda almaban, ennek elette való ydőben 
enghemet vendeeglettel az en tagaymban, De teghnap wgyan en
nen zemeelyembe fogattaal be enghemet. Azt erthwen zent Der- 20 

gel papa Mafod napon hagyaa az aztalnoknak hogy tyzen keth 
zegen zarandekokat hozna be az ew aztalara, mykoron meg 
zerzette vona be mene zent Gerger papa es lataa haat tyzeii 
barman vannak, mykoron meg kerdette vona az aztalnokot ha- 
nyaii volnának felele hogy czak tyzen ketten volnának. Vyzou 25 

ellen zent Gerger hogy tyzen hármán volnának Efmeg vyzon 
ellen mondwan, twggya tyztőlendő atyaffagod, hogy czak tyzen 
ketten vannak; mykoron zenth Gerger ppa rea’ok nézné lataa es 
ezebeu vevee, hogy eggyknek gyakortaa valtozneek ew zyne, 
néha yffywfagra néha veenfegre mykoron ffel kőlth vona az зо 
ebeed maganak vywee az yffyat es monda ewneky : ky vagy, 
honnan es ky neked newed ky ottan felele es monda ewneky 
nagy bólcz batorlfaggal, myre kerded az en newemet, ky nagy 
chodalatos. De maga byzonnyal twggyad hogy en vagyok az 
zegen И Zarándok kynek az ezyfth talczat adaad kyt teeneked238 
anyad kyldet vala eetekkel tellyes. Annak okáért nylwan twg
gyad hogy az naptwl foghwa mykoron te azt ennekem adaad 
valaztot teghed wr iften az ew egyhazának feyedelme’e es
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peter apoftolnak wtanna yarowawa lenny Monda zent Gerger 
ppa honnan twdot te azt hogy wr iftennek az akarattya. 
Monda ewneky mert ew en angyala vagyok, es maftan enghemet 
valaztot tehozyad hogy teeghed meg otalmazzalak. Es en ata- 

s lom vala myt keerz, myndenben meg kalgattaffal ezeketh meg 
mondwan ottan el enyezeek előle. Tőrteenek egy ydoben hogy 
Trayanos chazaar egy nemynemew hadban fyetetelTeegghel menne 
kynek Iowa hataan ylween eleybe kele egy ezwegy azzonyallat 
fyrwan es monda keerlek bogy az en ffyamnak vereet kyt ar- 

íotatlan meg oleenek, yteellyed meg. Mykoron Trayanof czazaar 
eremefth lett vona raytta chak bogy egheeffegben meg ternee 
az hadból. Monda az azzonyallat ky tellyefeyty be az the foga- 
dafodat ennekem ha te az hadba meg balandaz. Monda ky én
nekem wtannam leezen. Monda myt baznaal az teneked 

is ha maf teend ennekem ygaffagot. Monda az chazaar femyt. 
Monda az azzonyallat. Nem de yob lezen teneked ha ennekem 
ygazat teween erdemeet wegyed honnem mafnak baggyad Azt 
balwan az chazaar к egyelnie Hegre yndwltateek es le zalwau 
lowa hátáról wgyan ott meg ytelee az artatlan werth. De my- 

2o ért ez azzonyallathnak. ew ffyat ölte vala meg. Azon trayanof 
cbazarnak ew ffya lowa labawal rnegk nyomtathwan az wczyan 
Adaa az ew ffyaat áz azzonyallathnak ffya helyet nagy fok 
kazdagffaggal. | Annak wtanna Imaran fok ydok el mwlwan Tra
yanof cbazarnak halala wtan Bodogffagos zent Gergel papa 

*5 Trayanof pyaczyan el menne. Es ez eellyen kegyelmes yteelety- 
nek ygaffagos voltáról meg emlekozőt vona ywta zent peter 
apoftolnak egyházához, Es ez eellyen kegyes embernek vezedel- 
mes votan nagy fyrafth teen es kenyergefth Azon eeyel meg yelen- 
tee wr iften ewneky mondwan Yme be tellyefeytettem az te ke- 

3orelmeefedet. Es trayanofnak erekkee való kennyaat meg en- 
ghettem De towabba ez eel'entwl meg tarczad magadat hog vala 
mef karköziéért ne kenyereg Eeth kylemb kylemb zent doctorok 
fok keppen zolnak mykeppen az leheteth hogy az karhozot 
ember iftennek yrgalmaffagaat erdemletíe. Rywideden azth 

85veeghezyk hogy myertk az veeghetetlen yrgalmazo wr iften 
myndeneket twd es yfmeer mynek elette lenneenek, yol twdaa 
azt ew felffeegke hogy yeweudóre lenne oly diyw zeretew.zol- 
gaya ky ew erette ymadna es kynek kerelmeefeet be kellene
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telly е fey tény. Azért nem adaa ew reea veegli keppen az erek 
karhozathnak fentencyayaat, De meghtartaaaz ew zent yrgalmaf- 
faganak bewfeghes voltawal, mynd addeglan zenwedween az 
pokolnak kennyaat myglen az ew zeretew zenthy ew erette-ymad
na, kynek ezen vylagon Bodogflagos zent gergel papa nem5 
mwlataa el erdemeet mert wr iftennek akarattyabol wgy monda - 
ewneky wr iftennek kowety Azt mongya azt wr iften ínyért 
az karhoztbeert kenyergeel: valaz’ ez keth dolog kőzot awagy 
pwrgatoriomba keth napyg gyettreffel, awagy myg eelz ezen 
vylagon kylemb kylemb tefty betegbfeegheket zenwegy. || Aztb 239 
lialwan bodoghfagos zent Gergel es megb gondolwan mynd az 
ezen vylagby kenth, mynd az maf vylaghyat. Inkab valaztaa 
ezen vylagby nyawalyaat Annak okaertb mygli eele kylemb ky
lemb beteghfeghoket zenwede, kykról éggyk epiftolaban megb 
emlekőzyk róla mondwan, oly nagy kozwenbe es faydalmakbán 15 

gyettretem myndden napon bogy mcegb ez vylaghy eeletem ees 
keen ennekem. Naponked el fogyatkozom es chak az halainak 
orwoifagat fohazkodom. De fern eelbetek fém halhatok. Mynee 
fok chodaak es méltó dolgok lettenek wr Ifteníwl meeg eelete- 
beu ees, fok vona mynd elowe forgatny Mykoron azért wr If- 20 

telinek akarattyabol byrlta vona az papaffagct tyzen barom ez- 
tendeeg haat honapyg es tyz napyg. Es myndden lelky yozagos. 
mywelkodettel tellyes vona meg zabadoytaa ewtet az wr ez 
vylagby keenbol es vewee ky ez gyarló eeletbbbl Azon ydobcn 
mykoron yrnanak vala wr zyleteefeenek wtanna. bath zaaz bath 2 

ezteiidöben Foca romay czazarnak wrafaga alatb.
Mynemew nagy chodakat es remeenlefeketb tett es tezen 

az ew zenth balalanak wtanna az ew zent erdemeert wr Iften 
fok vona rolok meg emlekozny, kykbol menee nagy dycboffc- 
gbe, erdeme, es hatalmaffaga byw népeknek fcgbedelmeere, 30 
mennekuek zent orzagaban meg yfinertettyk az ew zent eele- 
teenek tekelletes voltából, kyt mynekwnk ees aggyon atya 
fyw zent lelek erekkwl erekkee Ámen. |

3 5  Я.
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Z e n t  B e n e d e k  A p a t h n а к I n n c p e r ó l :

Ez may zenth Innepnek Epiftolaya megh vagyon yrwan 
ennek elette zenth Anthal napyan.

Ez may zenth ewangeliomot kedeeg yrtta meg zcűth Lu- 
5 each ewangelifta ewangeliomrol zerzet kenyvvenek tyzen kettőd 

rezeebeu. Es leen eredety azon ydóben mykoron Idwezeytcnk 
vona harmyncz egg eztendós emberfeghe zerent es eztendö- 
nek forgafa zerent my ydóben efyk zent Margbyt azzon napya. 
Ezen ewangeliomnak el ette wgy yr ezen zent lueacz. Monda 

íolefus ew zent tanoytbwanynak. Ne akaryatok felny kyfded 
nyay, mert kellet az ty mennyey zent atyatoknak ty nektek 
adny az mennyeknek orzagaat Ennek wtanna kówetbkózyk ez 
may zenth ewangeliom.

E z e n  z e n t  I n n e p n e k  E w a n g e l i o m a
is AZ ydóben monda Icfus ew tanoytbvanynak legyenek az 

ty ebotok ffel ewedezwen es eeggew zewethnekek ty kezetek
ben es tymmagatok hafonlatofok ew wrokat varo emberekhez, 

240 mykoron |j Haza terven az menyekzekből, hogy ha mykoron 
haza yewend es zergbetend azonnal meg nyíTaak ewneky Bo- 

20 dogok az oly zolgaak kykct mykoron haza yewend az wr wy- 
gazwau talaland. Bvzon mondom tynektek hogy fEel ówedzy 
enncn magat es le telepettety azollyanokat es el raenwen zol- 
gaal ewnekyk. Es .ha az. maf ydcw korban yewend el, awagy 
ha az harmadygbau, meg azon vygazafban talalangya ewket 

25Bodogok az ollyan zolgaak Aztb kedeegh twggyatok. Mert ha 
twdnaa az eh'alados ember, mely borában az orw el yewne, 
byzonyawal vygazna es nem badnaa megb afny az ew hazaat. 
Ty ees azért leegyetek keezek mert mel' borában yngen Гет 
aloyttyatok embernek ew ffya el yew. 

so Ez may zent ewangeliomot magyarazwau BodogíTagos zent 
Gergel’ doctor wgy mond.

Ez may zent ewangeliomnak leczkeyeet zerelmes atyam- 
ffyay ky mynd yol ertv, de hogy annal ees nylwan való 
legyen, rywydedcn laífok meg yghenkeed hogy fe az twdatla- 

35 noknak Ге az tw do foknak ne legyen nehez Myert az zent ewan
geliom elezer arról emlekózyk myt teegyenek azok kyk az
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tcfty tyztaűagot meg akaryaak tartany ówedezyetek íifel wgy 
mond az ty ehotokath az az | Lyray Miklós doctornak mou- 
dafa zerent mynd lelkyet mynd teftyet, az az mynd embernek 
elmeeycben való gonoz gondolatokat mynd tefteeben való gonóz 
yndwlatokath. Mely vezedelmes Indwlatok az fyrffywnak age - 5 

kábán tamad es azzonyallatlmak ebaban zyletyk kyról wgy . 
monda wr Iften lob priakanak zolwan. Az ew ereye ew eha- 
ban vagyon Es ew ereffege ew hafanak agekaban vagyon. 
Wgy mond azért zent Gergel akkoron ewedezzek ffel az my 
ehwnkath mykoron az tefty go no 11a got tyztaűaghnak tartaűawal ю 
megb ehnyttyek. De myert ygben kyíded yo gonoz nem tenny.
De annak felette yozagos mywelkódetckben ees foglallya ember 
ennen magaat. Azért mongya az zent ewangeliom Es eeggew 
zewethnek leegyen ty kezetekben: Az az hogy yo mywelkodet- 
nek myatta my atyankffyanak baratynknak yo IdweíTeeges >r> 
példát mwtaffwnk, kyról wgy mond Idwezeytenk ffeenlyenek 
az ty vylagbtok embereknek elettek hogy laffaak az ty yo my- 
welkódettóket es dycheryeek belőle az ty atyátokat ky men
nyekben vagyon. Azért ez kettew kózót wr Iftennek eggyk az 
mafyknaal kyl nem kellcmetes. Hogy ha ky yollehet yot my- 20 

welkódyk de maga az gono (Tagot feni liaggya el, Awagy ky 
bátor zyz legyen. De femy eegyeb yo mywelkődetben ennen 
magat nem foglallya. De ha mykoron mynd az kett yoot be 
tellyefeytendy Az ollyannak eegyeb nem zykfeek hanem hogy 
zenctlen az mennyorzagra ygekózzeek. Es femy bynnek gonof- 25  

fagawal magaat ne liaggya |j Megb ferteztetny, Es femy ez vy- 241 
laghy oly dologban magaat ne foglallya ha meeg tyztcffeges 
vona ees, kywcl az yo mennyey ygekozetet es zandekot meg 
к ее fi el le Se ez vylaghy hew dychófegliet ne kereffcn De myn- 
den remenfegeet az -edes Idwezeytew Iefufnak yewetelyben зо 
ve flee.

Azért mongya az zent ewangeliom liafonlatofok legyetek 
az oly emberekhez к у ew wraat vary a haza yewny az menyek- 
zóból. Az eedes wr Icfuf akkoron meene az menyekzóben, 
mykoron ífel tamadwan hallottaybol es ew zent orzagara ffel зг, 
menwen az mennyey zamtalan zent angalokat ew bozyaa 
eeggyefeytee, ky akkoron teer meg mykoron az nagy vteleth 
uapyan myndeneknek latafara meg yelenyk. Akkoron kedeeg

23*
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mondatyk zergethny, mykoron betegffeeghnek myátta az halai
nak horayaat ezewnkbe hozya, kynek ottan meg nyttyok az 
aytoot, mykoron eremeft es zerettel varyok cs femyt nem fe- 
lewnk ky menny ez vylagbbol. Azért mongya az zent ewange- 

5 Horn. Bodogok az oly zolgak kyket mykoron el yewend az wr 
wygazwan talal. Akkoron azért vygaz, mykoron ember az by- 
zon yylagoflfaghnak tekeentetyre ew lelky zemeyt nythwan 
tarttya, Vygaz ky mykoron aztli tarttya tetemenyeewel kyt ky- 
zen hytywel, Vygaz, ky ew tewle mynden reftfeghnek es twdat- 

lolaníagnak fetethfegheet kywe rekezty, kyról wg mond zent paal 
apóitól: Ebreggetek ífel ygazak es ne akaryatok veetkkozny. 
Efmeg wg mond: Ideye ymaran mynekwnk my aljmwlbol ffel 
kelnewnk. Wgy mond towabba az zent ewangeliom Byzon mon
dom tynektek hogy ífel owedzy enuen magaat: Es le telepcttety 

is az ollyanokat, es el menwen' zolgal ewnekyk, Az az meg fyzety 
ewnekyk myndden erdemmel es erekkee nywgodalommal az erek 

. dycköfegben: kyról meg wgy mond Idwezeytenk Iefus: Es el 
yewnek nap keletiről es nap nywgattrol es le telepednek Ab
rakaimmal es yfaakkal es Iacobbal menyeknek orzagaban. Akko- 

20 ron kedeeg eleglieyt meg mykoron az ew feneíTeghes bodogfa- 
gawal be tellyefeyt. Es mykoron az emberfegbnek zemeelyeeben 
el yewend az wtolfo yteelettre, meg yelenty ennen magaat az 
yoknak éremekre, kyt annak wtanna meg lattyok ew zent fel- 
ffeghes es dycliófeghes Iftenfegezerent ees.

25 Az.wtan teezen zeep ynteeftli es tanwfagot Idwezeytenk 
az zent ewangeliomban mondwan: elowe liozwan embernek 
mynden Ideyt ha el yewend az elelfew awag mafod awag har
mad ydőnek' korában es ollyan keppen talaland: bodogók az 
ollyan zolgaak. Az elfew ydo germekfeeg, kyt ha ember byn- 

зо п е 1 kyl atal hagand meg talallya az wr iftent. Mafod yffywfaag^ 
harmad allapatnak ydeye Negyed veenfeegh, vala mynemew 
elkoczben ember ez ydoket el mwlattya azon keppen vezy kaz- 
naat példát vethweu annak wtanna, mykeppen kellen embernek 
tenny. Mert ha twdnaa az clialados ember, mykoron az orw el 

35yewne byzonyawal vygazna es nem hannaa az ew hazaat meg 
afny Ту ees azért azonkeppen legyetek kezek niertli nem twg- 
gyatok mef borában embernek ew ífya el yew kynek mynd 
ew halalauak ydeyn vala ky addyglan yot tehet haznaat vezy,
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ha nem teyend towabbaa femy ydey ícm tehetffeghe reea nem 
lezen Amen. ||

I m a r a n  el  k e z d e t i k  z e n t  B e n e d e k  A t y á n k n a k  242
e e 1 e t li e.

Dychofeges zent Benedek atyánknak ew tekeelletes es 5 

zenthfeges eeleteet myndden regulaf neepeknek peldayokra zer- 
zette es yrtta megh Bodogffagos zent Gergel papa mynt hyweb- 
ben es ygazban lehetet nagy fok Jámbornak byzon bezede wtan, 
hyre newe halvan kylemb kylemb choda teetele lathwan, ky- 
nek ew regulaűagabol wgy mynt myndden zerzetefek fokképpen 10 

való ereffeegbet es eeleteknek mongyaat vetteek Tamada kedeeg 
ez zent ember , azon ydoben, mykoron xpns Iefus zyletetynek 
wtanna yrnanak Neegy zaaz hwzon heet eztendoben. Ez zent 
zerzet mynden zerzeteknek elette való, yollehet voltának annak 
elette ees Barátok pwztaban lakozook, De fenkynek newezetyis 
raytok nynehen. Annak wtanna regben Ezer Noczwan neegy 
eztendoben tamada az neema barátoknak zerzetek Karthwfyaban 
Annak wtanna efmeg regben Ezer zaaz hwz eztendoben tamada 
az bodogh azzon zerzete premonftratenfium Az prepoft zerzet- 
Annak wtanna laffan laffan mynd az teb zent zerzetek wr If - 20 

tennek zent malazttya myat; Es az zent Iamboroknak teekelle- 
tes es ereff eeleteknek myatta az aldot wr Iftennek erek dyehe- 
retyre, ew lelkeknek ydweffeghekre. Es fókáknak kowethfe- 
gliekre. | Hala azért az felwl megh mondot ydoben egy tyztónledew 
eeletw ember mynd malazttal mynd newezettel Benedek az 25 

az bodogh, ky mynd ew kyfded germekfeeghetwl foghwa ween 
erkeczet hordozwan es myndden ez vylaghy zeplofegtwl meg 
otalmazwan az ew elkőczeet Mykoron azért yollehet ez vylagon 
eelne tefthzerent es myndenre zabadfaga vona mynd azon atal 
meg wtalaa ez vylagot mynd ew chalardfagos vyraghywal egye- зо 
tembe Es leen tamadafa Nurffyanak tartományából, Es ew ger- 
mekfeghenek ydeyn adateek ofkolaban romában deaky twdo- 
maura. De mykoron lathna fokakat hogy kylemb kylemb gonofíag- 
wtan yarnanak ottan wr Iftennek malazttya zerent meg rantaa 
labat: az gonoz eelethnek es twdomannak zokafyrol hogy ew35 
velők erekkee el ne vezne. Meg wtalwan azért ottan az dyaky 
twdomanth es el hagywan mynd erekfeegyt mynd ew attyanak
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hazy hely yozagokat, kywan vala chak az wr Ifteunek zolgalny 
Ez zent Embernek yollehet mynden dolgayt cn nem twdoni zent 
gergel mondafa, De neegy tanoythwanynak cw bezeedekböl yf- 
merttem kyket maftan yrok.

5 Mykoron azért ez zent ember pwztaban akarna menny, az 
ew daykaya kőwetlmy akaraa ewtet, myert yglien felette zerety 
vala, ywtanak egy varafban, kynek Effede vala newe. Es mykoron 
tyztöffegben tartanak ewket mene el az azonyallat es az zomzeed- 
uaal keere egy tekenecbeet hogy kybcn gabonaat tyztoytana meg 

loorlcny, torteeneek hogy mykoron az aztalon háttá vona lataa 
243 haat lee cfetli es kettee hafadoth || Mykoron azt latta vona az 

azzonyallat nagy ereffen kezdő fyrny raytta Megh twdwan aztli 
zent Benedek nagyon kezde ew ees raytta bankodny es fiel ve- 
vee az tekenechgnek ínynd kett rezeet es nag fyraffal ymaezagra 

is adaa enncn magaat. Mykoron ffel költ vona lataa haat az teke- 
nelche ollyan eeppen vagyon mynt annak elette es ferny zeghees- 
nek yegye ew raytta nem tetzyk’ Ottan azért megh adaa az ew 
annyanak meg vygaztalwan ewtet. Ez dolog nylwan leen mynde- 
neknek es nagyob chodaert ffel fyggezteek az egyház aytan na- 

2o gyob emlekozethnek okaerth. ky nagy fok eztedeyglen ott fyg- 
ghet. Mykoron azért tyztelny kezteek vona az ew Iamborífaganak 
okáért, Az Iften embereenek kedeeg ferny nem kellene ez vylagy 
hew dycliófeeg, el wrozkodceg cw annyatwl es el fwtamcek az 
pwztaban tythkou ennen maga. Es kezde lakozny egy too fenek- 

25 ben, myert ott fok vyz. vona, romafagtwl Negwen meelffelden- 
Azon wton mykoron fvvthna talalaa megh Barath lambor kynek 
romanof vala. newe, es meg kerdee zenth Benedeket liowa men- 
nee, Es mykoron meg yfmertte vona mynd zandekaat akarat- 
tyaak, meg tartaa tytkón nala ez dolgot es fegheedíeghe leen* 

3o Es ottan barat kapaat ada ew reeaya, es meneere lehet vala 
felöle zolgal vala ew пеку ew zykfeglreeben. Zent Benedek 
azért egy kew zyklanak odwaban rekeztee enncn magaat eyel 
es nappal ymatkozwau es beytelween es penitenciat tartluvan. 
Azonkeppen három eztendecg ott eele chak az romanof atyanak 

35twdafara, ky nem mézzé lakozyk vala egy Calaftiomba. Napon- 
keed | Kedeeg vala myt ew eeteleben el enyezthet vala, fráter 
Benedeknek az pwztaban eenny vyzen vala. De myert az iften 
emberecwel zem zenibe ne mehet vala, myert wth hozyaa nem
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v;ila, felwl az kew zyklarol hozzyw kötélén koztta vala az 
Cella eleebeu le boczatany vala myt eenny vyliet vala: az kö
télnek kedeeg alfl’o vegkeere kötőt vala egy kyfded ckeughetwt 
kynek zawara zent benedek kywe ycw vala az cellából es nagy 
Ifteny balaa adallaal meg eely vala. De kamar való napon az 5 
agh ellenfeeg meg kaboroytaa ez eellyen atyaffywy zerelmes 
vygaztalaftk es az ckeugketwt wgy ytee'az kew zyklarol egy 
nagy kewel kogy ottan el tőreek. Annak wtauna egy kewef 
ydew el mwlwan meg eelegkedween az lambor romanof atyá
nak eeleteen es meg fyzetee ewneky zerelmes zolgalattyaak az iü 
erek bodogffagban. Annak wtauna yeleneek meg wr Iften egy 
kofweet Ynnepeeben, ky kylemb kylemb eetkeket zerzet vala 
ebedeere, mynt ollyan tyzteffeegknek napyan. Es monda: yme 
tke tennen magadnak nagy gyenerwfegas eetkeket zerzettel. Az 
en zolgam kedeeg nagyon ekezen. Ottan az lambor plebanus 15 

ífel kele es kezdee kerefny az Iften embereet az nagy fyrew 
érdekén keegyeken es kew zyklaknak odwaban. Mykoron azért 
meg talalta vona, elezer ymackagot teenek az wr Iftennek es 
mykoron le yltenek vona lelky edes bezeednek wtauna, monda 
az lambor plébános, kel fiel eegyewnk ymaran, mert ma hof- 2 0  

weet napya vagyon es nem illik teeneked beytelued. felele ew
neky es monda: yol twdom kofweet vagyon mert teegked 
erdemlettek latknom. Azt kedeeg zent Benedek j| Nylwau nem 244 
twggya vala ka koíTweet napya vona, ínyért tawl lakozyk embe
reknek yfmeretetytwl. Monda efmeg az lambor plébános byzonya- 2 0  

wal ez may napon kofwet Inuepe vagyon, azért nem yllyk tee
neked beytelued mert wgyan ees azért kyldettem ede kogy az 
wr iftennek ayandekaat egyetembe megk eellyek Megk aldwan 
azertk az wr iftent eetelt veenek, es annak wtauna az lambor 
plébános efmeg az ,cw egyházához meene. Annak wtauna tala-30 
laak meg az barom őryzew paztorok ees, mykoron azért vala 
mynemew vadnak aloytottaak vona az nagy gazban lakozwau 
femy tyztőfieegket nem teeznek vala ewneky Hol ott kedeegk 
meg yfmerween wr Iftennek embereet, fokán Iarnak vala ew 
kozyaa lelky tanwfaghnak okaerth es ky mynd enny es ynnyass 
vyzen vala az pwztaban. Annak wtanná egy ydőben mykoron 
eunen maga vona, Neky yeleneek pokol bely erdegk egy fekete 
ezoka kepeben es kezde elette repefgkettny mynt ka zylyg vona,
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De myiit zent kerezthnek yegycet vetette vona ottan el mene, 
Es annak wtanna ol' nagy tefty gyarló fagos kefeerteth tamada 
reea, kyt foka az aldot ember ew eelteben nem erzetth vala> 
Es aunera el hatalmazeek raytta, hogy ymaran el akarya vala 

5 az pwztaat, az zent eeletet, az yo zandekot, akaratot, kyt el kez
det vala. Azth latliwan az wr Iften nem bagyaa el az ew zolga- 
yaat, de lelekzerent meg harmatozaa ewtet az ew zent malazt- 
t'awal, hogy meg yfmernee mynd ennen magaat, mynd pokolbely 
erdeghnek kefeertetyt, Ottan azért magaban terween, ottan az 

10 nagy ferew chalan kozzee es towyfk kózzee meene, merő me- 
zcytelend es | Mynd addeeg forgatna ennenmagaat közte, mygh 
nem mynd talpatwl foghwa werbe keweredneek. Es azonkeppen 
az nagy faydalomnak myatta meg ehnyttee az gonoz kewan- 
faghnak langazo tyzeet. Az wr Iften ees az napfagtwl foghwa 

>5 wgv zabadoytaa meg ewtet -az tefty nyawalyaf gondolathnak 
zykrayátwl hogy fólia towabbaa mynd halalyg feni bántotta- 
Ottan azért mynt meg zabadwlt vona ez vylaghy nyawalyaf 
gyarlofagtwl leen mynden lelky yozagoknak meftere es ky 
menween az pwztabo.l, fokán kezdeeg kowethny lelky tanwfagh- 

2onak ees ydweffeghnek pkaerth, es fókák el haggyaak vala ez 
vylagot es ew tanoythwany leeznek vala. Mykoron el hyrhetet 
vona az ew zentkfeeges' eelete, hallaak megh egy Calaftrombely 
at.yaak, kyknek ew. feyedelmek ymaran kywe mvlt vala, es ye- 
weenek hozyaa eegyetembe es valaztaak feyedelmee, ky yolle- 

25 hét ellent tarth vala benne mondwan zerelmes atyamifyay, 
twggyatok’ hogy nem ffeer egbe az en erkeczem az ty zokaf- 
tokkal. Azért legyen bekefeegtek benne. De mykoron meg gez- 
tetet vona eel vala az kalaftromba az ew yambor zokafa zerent 
es fenkyt nem hagy vala feflet elkechben eelny. Aztli latliwan 

- 30 az fráterek hogy nem yarhatnak az ew gonoz zokafok zerent 
meg banaat hogy feyedelméwl vetteek vona magoknak es gon
dolnak hogy megh eetethneek ewtet. Mykoron tanachot tartot- 
tauak vona, adanak meere’ghel egyeleytet ytalth ew пеку. Es 

245 mykoron az vwegli poliaar borth eleyben vytteek vona || Mynt 
35 ollyan feyedelemnek, hogy az zerzethnek moggya zerent megh 

aldanaa, zent Benedek keze о ftel emelween zent kerezthnek ye- 
•geet vetee ew reea, Es az edeegy kyben az wezedelmes halai 
el enyeztethween az zent kerezthnek veteefere ottan yzen keed



tóreek. Ottan meg ertee az iftenes ember, hogy balalos ytal 
volt ewbcnne. Es ottan ffel kelween monda. Meg bochaíTa ty- 
nektek wr Iften atyamffyay. Myre akarattatok eellyen dolgot 
tenny en rayttam. Nem de nem mondám ее tynektek hogy nem 
alkhatnaank meg eggywtt, eelween. Mennyetek el es az ty zo- 
kaftok zerent kereffetek tymagatoknak feyedelmet es lelky 
atyaat, Mert en nem lezek yma-an ty atyatok fólia. Ottan efmeg 
annak elette lakozot pwztaban mene es mykeppen zokta vala, 
lakoztaath wr Iftennek zent zemey elot magaban teree.

Mykoron azon pwztaban lakozwan fok lelky yozagoknak 
tekeelletefíeegkewel wr iftennek zent malazttya myat bel telth 
vona es meg bewcfedet vona. Es az ew yo hyre newe, ky hyr- 
hetet vona. Es fok tanoythwany lettenek, wr iftennek feghed- 
feeghewel, tyzön keth Calaftromokat rakattata, kykben myndc- 
nykben tyzen két zam, barátokat zerze wr iftennek dycheeretyre 
Es ew magawal chak kewefetb tarta meg, kyket teb es nagyob 
teekelleteffegre akara ffel magaztathny lelky yozagokban. Wgy 
anneera hogy meeg az romay dwfok ees ewneky horgyaak vala 
ffyokat yo erkóchre tanoytany kyk közzól valazta nala tartany, 
hogy I Ewneky zolgalnanak. Mawrofth es placidofth Maurof 
myert hogy yo eertef elkóczew vala, kőwety vala az ew mee- 
ftereet mynden tekeelleteffeegben, placidos keedeg meeg kyfded. 
gennek ydót tarth vala. Vala kedeeg azon ydoben ottan közel 
való Calaftromban ky nem alhat az karban Ifteny dycheereth- 
nek ydeyn. De mynt az fráterek ymachagra attaak vona ennen 
magokat, ottan ky meegyen vala az egyházból es kywl bwdofyk 
vala, mykoron fok yteefnek wtanna magaat meg yobboytotta 
vona, vyweek zent Benedeknek, kyt nagy ereffen meg fedde es 
az Calaftromba kylde. De mykoron harmad wtan meg azon- 
keppen chelekodneek; efmeg meg yzeueek zent Benedeknek. 
Ottan monda: ym ennen magam oda meegek es meg feddem 
ewtet. Mykoron oda ment vona az veternyeet el veghezwen 
zokafok zerent ky mynd ymachagra tewe ennen magaat, meg 
tekeentee zent beucdek az frátert, ky meg nem maradhat vala 
az vmachagnak helyeen, haat egy kyf fekete germek kapaya 
all’anaal foghwa ky kezdee vonny. Monda zent Benedek az ott 
való feyedelemuek, kynek pompeyauos vala Es frater Maurof- 
nak. Nem de nem lattyatok ее, kychoda az ky ez frátert kywe
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vonzya. Mondanak. Nem. Monda zent Benedek ymatkozywnk 
hogy ty ees lathhadatok meg, ky wtan meegyen ez ky fwto 
fráter. Mykoron két eglieez napon ymatkoztak vona frater Mau- 
rof erdemlee megh, De az feyedelem pompeyanos nem latliataa 

246 meg. Mafod napon az ymachagnak wtanna, meene || Ky, es talalaa 
kywl bwdofwan az fraterth Ottan ífel fogataa es egy marok 
vezzewel meg veróghetee. Es az naptwl femy kyzlelety nem az 
feketee germek myat. De mynden teekelleteffeggel meg marad 
vala az ymachaguak lielyeen. Es femy hatalшadagot nem tehet 

io vala raytta ymaran pokolbely erdeg, mynt lia ew veretetb vona 
meg az Iften einbereetwl

Annak wtamia egy napynapon tórteeneek hogy az kyfded 
placidos frater mene vyz hozny, mykoron meg mereytenee az 
edeent le hayolwan ennen maga ees nyakra efcek az vyzben, 

i-í es ottan el ragadaa az vyznek febeffeeglie. Es mykoron vona 
wgy mynt egy lewefueere az zaraztwl zent benedek ennen ha- 
zool az ennen cellayaban ymatbkozwan, ottan meg yfmeree zent 
lelek myat az dolgot es nagy kyay tattal kezdee hywny frater 
Maurofth, mondwau hamar fieff fráter Maure, mert az germek 

го az vyzben efett Oh meely nagy chodalatos dolog kyt foha zent 
peter apoftolnak fenky nem hallót. Ottan frater Mauros ott leen 
es aldomafth keerween, az ew zerelmes meftereeuek parancho- 
lattyara. el fwtameek es az germeket ki vona az vyzbol lia- 
yanaal foghwa, femyt yngen fém goudolwan ha feldeu awagy 

2 5 vyzen yaarth vona. Mykoron kedeeg az zarazra ywtoth vona, 
magaban terween hata íneghe tekeente es meg yfmeree az dol
got, hogy az vyzeu yaart vona es cl chodalkodeek raytta. Azt 
halwan zent. benedek, nem voice azt az ew erdemeetvvl • lenny 
De azon. fráternek hamar való cnghedelmeüeenek velee lenny, 

3o hogy ínyért az lambor frater Mauros ottan enghedelmes volt 
vona, az ew parancholattyara, az germek kedeeg nylwan meg 
vallaa, mykoron ky vonyattatoni vala az vyzbol felettem | Latom 
vala az en lelky atyámnak palaftyaat, kyn nylwan ertetyk bog 
az ew zent erdemeenek myatta lett vona az ollyan yeles dologh. 

35 Az tcb dolgay es choda teetely kózőt emlekozzywnk meg az ew 
zent hwgarol ees. Dycliofeghes zyz zenth Scolaftica azzon, hal- 

' wau az ew attyaffyauak és wranak yo hyrect neweet es ifteu- 
ben való zent eeletect, menecl vala liozyaa eztendönkeed lelky
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nemes vygaztalafnak es tauwfaglmak okáért, kyhez kywe yew 
vala liozaa ennehany fráterrel tanof az kalaftromtwl es ott zool 
bezeel vala ew velee, Idwefleegról, wr lftenrewl es az mennycy 
dychőfegról es annak wtanna el tawozwan egy maftwl boczw 
veetellel, ky mynd nagy ifteny eremet kalaftromabáu megyen 5 
vala. Terteeneek egy ydóbcn hogy mynd az egheez Dapot ifteny, 
es ydwelYecges nyayas bezeedben mwlattak vona el: es eftlnve 
leeween wgyan azon zallafon veenek eetelth ytalth. Es mykp- 
ron keefevv efthwe ylneenek az áztál feletli, monda az zent 
azzonyallat ew attyaffyanak. Keerlek tcghed ne baggy el en- w 
ghemet az eethzaka magamnak, De zollywnk bezeellywnk vala 
az mennyey dychofecgrol, felele ottan ew пеку mondwau. Myt 
zolaz zcrclmes hwgom, twdod ее hogy nem yllik ennekem fém 
vala meely fráternek cella kywl lialny, azért nem tehetem kee- 
relmecfedet. Azth halwan az zent azzon ottan azon aztalnaal ew 15 

kezeyt egybe kwcholwan az aztalra liaytaa feyeet es ymachagot 
teen az myndenhato wr iftenhez es meg liaytaa, mykoron ífel 
emelte vona ew feyeet, yollehet annak elette nap zeep tyzta 
ydew vala, De ottan oly vyllamafok meeny dórgheefek es zápor 
effek tamadanak hogy fém chak az iftcn || Zolgay haza me- 247 
hetnek vala De meeg chak az aytoon fém leepheteenck kyve 
azth tcwee akkoron az eedes keeny hwllatafuak hatalma es az 
zent ymachagnak erey, hogy mynd az hatalmas wr Ifteut meg 
engheztelee mynd az termezetet el valtoztataa: Mykoron zent azth , 
nyhvan meg crtette vona kezde nagy banattal bozzonkodny, 25 

mondwan Az mynddenhato wr iften meg bochaffa teenekcd yo 
ez teetemenycdet, my okáért teed ezth? Monda ewneky yme 
teeghed keerelek es nem erdemleem hogy meg halgaff wr iftcnt 
keereem es meghalgata enghemet. Azért ha az kalaftromba akarz 
menny, meeny el yniaran, es hagy el eughemet, Azért nem kewe 30 

к cetelem eggywt maradanak es mynd azon eeyel nagy eedes be- 
zeellefben maradanak megegmaífal. Mafod napon ky mynd Bolczw 
veeweeu hazokhoz tereenek. Mykoron harmad napra ywtottanak 
vona es zent Benedek cellayaban ymatkozneek ífel emehveen ew 
zemeyt az menyorzagra, lataa az ew hwganak zent fcolaf- 35 

tica azonnak lelkeet mynt egy zeep galambot az eghen ífel 
menny wr Iftenuck zent orzagara. Ottan nagy eremmel halaat 
advvan az wr Iftennek, meg yelentee az attyaknak hogy kywe 
mwlt vona ez vylagbol. Ottan erette kylde es az zerelmes hw-
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ganak dycliewfeges vytezkedew tefteet azon koporffoban tcete- 
tee, kyt enuenmaganak zereztetet vala, hogy kyknek egy ifteny 
zerelmes akarattyok vala mygh eeleenek Azonkeppen holtok 
wtan ees mynd teftel mytid leiekkel el valnanak egymaftwl.

5 Nem fok ydew el mvvlwan annak wtanna, Egy kalaftrom- 
bol zoktak vala ew hozyaa yewny egy apathwr eg Seruandos 
new fráterrel, ky chak ffel pap vala meeghen, bog egy | Maf- 
twl lelkv Idweffeges nayaffagot venneenek, myeert lelky 
eedeífeeggel mennyey bolcheffeeggel es zent leieknek malazt- 

io tyawal tellyefek valanak, az wr iftennek zent orzaganak dy- 
chewfegheeről nagy edeffeeggel bezeelhethnek vala, mert kyt 
foghatando keppen nem lathatnak vala awagy lelky fohazko- 
daffal es edeffeeggel koftolhatnaak. Mykoron egy пару napon 
ymarau efthwe lett vona egy nemynemew toronnak felffew ree

ls zcben meene ífel zent benedek Az alífo rezeeben kedeeg Ser
uandos dyaconus ffel pap nywgoweek el. Mykoron az fráterek 
mynd el nywgottanak vona, zent Benedek kedeeg ymathkozneek 
es kywe neezne azon toronnak ablakan, es a’ myndenhato wr 
iftent kenyerghethnee, yme azonkezben az eeyely chendeffeegh- 

20nek ydeyn el tekente es lata nagy feneffeeget le zalwan ky 
mynd az egheez eey feteetffeget meg vylagofoytaa, mvnt ha 
nappal vona. Es mykoron azon chodalkozneek, lata nagy choda 
dolgot az nagy fenéffeegben, kyt annak wtanna meg bezeelle 
az fráterek élőt. Wgy lattatyk vala ew zerney élőt, mynt ha 

2segy nap feenben mynd éz zeles vylagh eleybe hozatot vona es 
mynd ez egheez vylagot meg latta vona. Es ez aldot ember 
mykoron ez latafban el amelkbdot vona, Lataa azon feneffeegben 
kapwau bely German pyfpeknek lelkeet fok zamlatan z'enth 
Angyaloktwl menyorzagra vitethny. Ottan azért ez choda lataf- 

зопак akara bvzon tanoot kerefnv : nagy ffel zolwan kezdee ky- 
2 4 2 „aytany Seruandos Dyaconofth, ky azon toronnak alffo || Rezee

ben Nywgozyk vala: mykoron ffel menth vona hozyaa ew ees 
meg lataa egy kewef reezeet az nag feneffeeghnek, mert ymaran 
ffel ment vala az nagyob reeze. Mykoron azon chodalkozneek 

as zent Benedek kezdettewl foghwa mynd veeghyg vota keppen meg 
bezeellee ewneky az nagy choda dolgot Ottan azért zent Be
nedek azon horaban el kylde, hogy meg twdnaak mynt vona 
dolga az kapwan bely pifpeknek, kynek ew lelkeet mennyor-

ÉRDY CODEX (217—.248)
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zagra lataa menny. Mikoron az kowet oda meent von a, lataa 
liaat kywe mwlt ez vylagbol. Azt ees meg twdaak hogy azon 
lioraban mwlt vona kywe, mykoron zent Benedek meg yfmeree 
menyorzagra ffel menny Mynd ez eellyen Ifteny zerelmes ember
nek fok zamtalan cbodalatos dolgayt fenky be nem foghat ty a -r> 
es meg fém yrhattya. Mynemew kedeeg nagy meelfeeges bel- - 
cbefeeg volt ewbenne mynden meg yfmertíety az ew regulaffa- 
ganak nemes voltából, es ftatutom zerzeefenek mefterffeges zer- 
zeefebol

Azon eztendőben azmff mykoron ky mwleek ez vylagbol ю 
fok tanoythwanynak meg yelentee ew ky mwlafanak napyaat. 
Hatod nappal azért ew halalanak elette megh afataa az feerth, 
Es ottan ereeíf few faydalom efeek ew reea. Hatod napon vy- 
tetee magaat az oratoriomban, es mykoron wrwnk Iefufnak zent 
tcfteet zent veereet hozyaa vette vona, kervvle allanak az ew is 
cedes zerelmes tanoytbwany, ky kezeeyt labayt, ky edes zemeyt, 
zayaat orczayaat appolgattyaak vala nagy fyraffal Es azonkep- 
pen az edes ymachagnak közötte el bochataa az ew edes lel- 
keet I Azon borában Mynd tawol valook mynd közel valók fok 
tanoytbwany almokban meg lataak ez zent embernek kywe mv- 20 
lafaat. Azonkeppen lattyaak vala. Haat az ew cellayatwl fogbwa 
mynd az menyorzagyk nagy zeep wtb vagyon, kytb kylemb_ 
kylemb zeepfeegbel be vontának vala, es nagy feneflf larapafok 
valanak mynden felöl kewrwle, es ygenefeu nap keletire vala 
ffel emelkodwen, kynek felette aal vala egy tyztelendew fyr- 25 
ffywy zemeely, zeep feeyeer őtozetben, es monda azoknak kyt 
ez choda dolgot lattyaak vala, twggyatok ее kyee ez wtb, kyre 
reea felelween bogy nem twdnaak. monda. Ez az zeep wtb, 
kyn ez may napon az tyztendS iftennek embere Benedek men
nyeknek zent orzagara meegyen. Ottan azért meg уЛпегеекзо 
bogy zenth Benedek ky mwlt vona ez vylagbol. Es temetteteek 
el kereztóló zent Ianofnak egybazaban nagy tyzteffeeggel, bol 
ott naponkeed fok cbodakat teezen wr iften az ew zent erde- 
demef voltáért. De meeg az pwztaban lakozoo wdvvban ees 
chodaak leeznek. bol annak elette penitenciat tárttá, ba kynek зг. 
erdeine es liyty azt erdemly ew Idweffeegekre, es byneknek 
bocbanattyokra, kyt mynekwnk aggyon atya fyw zent lelek. 
Dyehöfeges zent baromfaag erekkwl erekkee Ameu.
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A z z o n y w n k  z y z  Ma r i  an a к f o g a n a t t y a n a k
249 l n n e  p o r  о 1 || E p i f t о 1 a,

Ez may zent epiftolakat yrtta meg zent Ifayas proffeta 
ez elfooth kenywenek tyzeu eeggyed reezeben, az wtanua valót 

5 heted reezeben, kyknek betewzerent valo magyarffagy ezenkép
pen vannak.

AZth mongya az menybely wr iften. Vezzew tamad yefleenek 
gyokereebbl es vyragh yew ffel ew győkereeból es zaal ew reea 
wrnak zent lelke, belcheffeeghnek es értelemnek lelke, tanaelmak es 

io ereffeghnek lelke, twdomannak es kegyeiTeegnek lelke es bel telty 
ewtct ifteny fedelemnek zent lelke. Nem ytecl zeni latatli zerent 
Sem fedd valakyt fyleknek hallafa zerent. De yteel ygaífagban 
zeghenyeket, es fedd kemeen-feghben ez feldy eggyegyewkeert. 
Es megh very ez feldet ew zayanak vezzeywcl Es ew ayaky- 

ir.nak lelkeewel meg oly az kegyetlent. Es lee az ygaffaag ew 
eelianak zoroytoya es az hyth ew agekanak bwedzety.

E p i f t о 1 a
AZ ydokben zola wr iften. akaz kyralnak | Mondwan. Kecr’ 

teeneked chodaat wr Iftentewl awag pokolnak fenekeere 
20 Awagy menynek magaflagara. Es monda akaz kyral. Nem kerek 

es nem k’efeertem az en wramat iftenemet Es azt halwan monda 
zent Ifayas proffeta Halgaffatok azért Danidnak haza. Nem de 
nem kyfded dolog ее. tynektek embereknek bozzwfagofoknak 
leennetek mert bozzwfagofok vattok az en íftenem ees V An- 

25 n'ak okáért vm choda yegyet ai,ad tynektek ennenmaga az 
menybely .wr iften. Mert yme zyz meheeben fogad es fyat zywl 
es hywattatyk ew newe emanwelnek. Vayat es meezet eezyk 
hogy twggyon gonozt el táwoztatlmy es yooth valaztany.

E w a n g e l i  om.
so Ez may zenth Ewangeliomoth yrtta meg Bodogflagos zenth 

Lucacz ewangelifta kenyweenek elffew reezeeben kynek betew 
zerent valo magyarífaga ezen keppen vagyon. ||

250 AZ ydoben kyldeteek el Gabriel arch angyal iftentewl ga- 
-^lyleanak varafahan kynek newe nazaret ffrífywnak yegzet zyz-
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hez kynek Iofeff vala newe danidnak liazabol Es az zyznek 
newe Maria. Es be menwen az angyal ew liozyaa monda. 
Idwez leegv malaztal tellyes. wr vagyon te veled, te vagy aldot. 
azzonyallatoknak kezette: ky mykoron azth hallotta vona, meg- 
haborodeek az ew bezeedeen es gondollya vala mynemew vonás 
ez kezenet. Es monda az angyal ewneky Ne feef maria merth - 
malaztot leltel wr iftennegl, yme fogatz te meehedben, es ffyat 
zylz’ es hyvod ew neweet Iefufnak Ez nagy leezen es az men- 
nyey felfleeghnek ffyanak hywattatyk, es ággyá ewneky az wr 
iften, ew danid attyanak zekyt, es wralkodyk Iacobnak haza- ю 
ban mynd erekkee es az ew orzaganak veeghe nem leezen. 
Monda ottan maria az angyalnak Mykeppen leezen ez, mert en 
flyrffyjwt nem yfmerok. Es felelween az angyal monda ewneky, 
az zent lelek hozyaad yew es az felífeeghnek yozagos erey 
meg arnvekoz teghedet. Annakokaert ees az zentfleeg ky te tew- is 
led zyletyk, hywattatik iftennek ffyanak. Es yme Erfebeth az 
te rokonfagod ew ees magzatot fogadót ew meheeben ew veef- 
feegheebeu. Es ez hónap ymarau hatod ewneky, ky hywattatyk 
magnal kyl, mert femy dolog nynchen lehetetlen wr iftenneel.
Es monda maria yme wrnak zolgalo leauya: legyen еппекетго 
az the bezeedet zerent.

Ez az dychewfeges zent Nap kvt wr iften,'proffela mou- . 
dafa zerent kywalt keppen teremte ez vylagon az tel) napok 
kózöt Annak okáért mynddennek nag lelky eremmel es zerel- 
mes ayo’tatoíTagal kel ylleny es tyztelny. Mert ez may napon 25 

vonyaa le ew zent meheben az zepl^telen zyz maria atya myn- 
denhato wr Iftennek zenth ffyaat, az edes Iefnft. Ez may napon 
meez illatok mwtataanak az kemeen eghek, mert atyTa wr Iften 
le vethween ew hozyank való nagy kemeenfeges haraghyaat, 
yrgalmaffagot hvmte ez zegen vylagra. Ez may napon eggve- 30 

fewlteteek egybe az ky yelenthetethlen Ifteny tcrmeezet em- 
bery termezettel az edes zyznek zepletelen meheben. Ez may 
napon az zent Danid kyralnak nemzeteebol tamadot zeep zyz 
valaztatcek hogy Iftennek zent annya lennee Es menynek föl
det aldot kyralne azzonya j| Ky т у  erettcwnk zenetleu efedezyk 251 
dycbofeges zent haromfaag wr Iftennek elette Annak okart nem 
yllyk mynekewnk ees cnny fok zamlalhatatlau yozagokrol el fe- 
lethkozucwnk es halalatíanokóak lcnuewnk. Mert ew myatta
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eelhetwnk bekewel ez vylagon ew myatta tehetwnk yoot ew 
atala eerdemhehvnk malaztot ew myatta meketewnk my liala- 
lwnknak ydeyu az erek dychófeghnek orzagara ees.

Myndenn.ek elette azért kel mynekwnk mynden ayo’tatos 
5 zerelmeílegel gondolny, mynemew nagy meltofagos leen ez 

may zent közönét, Azzonywnk zyz mariahoz, yelelTen ez három 
dolgokból Elezer Iften felöl, mert mykoron meg gondoltta vona 
wr Iften az ew teremtet allatyt el vezny érékké es mynd ez 
egheez embery nemet el karhozny, meg kenyerwle raytta, es 

joyrgalmaffagra remwlween gondolaa, hogy meg zabadoytanaa 
erdegnek keenos kóteleeból, es nagy haragból kywel el vetette 
vala ew zyneenek előle Adamnak es ewanak byneyeert mynd 
ez vylagot, kyre femy wtat nem leele eegyebet zeut Bernald- 
nak mondafa zerent, hanem hogy ennen maga el yewne .es ez 

is gyarlofagos halandó bynes ■ tefthnek termeezetyt fel vennee, 
myert az ew felfíeeges ifteny termeezetyben zenwedeefre méltó 
es alkolmas nem yona. Annak okáért zylethny akara zepletelen 
zyztwl, bynef embernek magabol, hogy mynden byneket méltó 
lenne meg bochatany. Ez eellyen nagy ifteny dolgot tanachot 

го es zerzeeft akarna tanacholny es kózleny atya mynden wr ifteu- 
nek bolchejTeege ew zent angyalawal es Adamnak zepletelen 
magzattyawal az edes zyzeffeeges zyz mariawal, hogy be telneek 
az ew edes zenth bezeede kyt reeghen zent Ifayaf proífetanak 
zaya atal meg hyrdetet vala ez vylagra mondwan, az en gye- 

25 nyerwfeeghym embereknek ew fiyaywal vannak, kyn erteíhn'ek 
Iefus es maria Annak wtauna mynden | Ifteny zent malaztban 
eelew hywek kyk méltán mondatthnak Ifteny ygaffaag zerent 
való teremtet embernek ffyay, kyk az erek dychewfegre; kcz- 
dettewl fogkwa valaztatofok az wr iftentwl De myert meeg az 

30yol eelew neepek ees nem mehetnek vala iftennek zent orza
gara, azt banaa meg az edes Iefus azt bozzwlaa meg hogy az 
ew zeretóy az ew hywey es taghyay ew vele lehethnek vala. 
nem vygadhatnak vala: Kezereyteteek hogy emien magaat 
meg alaznaa ew eerettek, teftet venne es halando lenne 

35latando lenne es az ew zent halalanak myatta az erek 
dychewfeegnek wtaat kyt ember el teeweztet vala meg 
kerefnee es ember ffyaynak megh zerzcnee^Ez eellyen nagy 
zeretethnek gheryedetes zabadűagarol *yrwan zent pal apoftol 
Effefombelieknek yrth leweleenek niafod rezeeben wgy mond
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Az myndenhato wr iften ky nagy kazdag ew veeglietetlcn vr- 
galmafiaga zerent, az ew mondhatathlan nagy zent zeretetybol 
kywel mvnketh zerete mykoron meg holtwnk vona bynbe, meg 
eelezte mynket az ew zent ffyaban wr Iefnfban criftufban hogy 
ymaran myndden eeletwnk es mynden nyayaffagwnk mennyekbe s 
legyen es ne ez felden, oda ygekózywnk oda vagyogywnk, mert - 
ymaran nynchen ez vylagon meg maradafwnk, kyról wgy mond 
zenth Agofton doctor atyank: Embery allathnak ew teremteefe- 
nek oka es veegezety az erek bodogíTagnak dychofeghe, az 
okáért teremtet, az vegre teremtet, wgy mynth ennen magatwl ю 
az wr iften. Mynd ez eellyen dolgokból, hogy az ew zent terem- 
teethy el ne vezneenek kezereyteteek ez may napon Azzonywnk 
zyz mariahoz ew zent angyalaat kyldene, Es meg yzenny Adam- 
nak leányának, merth el yettenek az ydok mykoron es mykeppen 
Iften ez vylagot meg valtanaa || Es pokolbely erdeghnek byrodal- 252 
mából ky zabadoytanaa, es ezen embery gyarló termcezethnek 
bynes tefthnek zemeelyebeu ewtet az ew wrafagabol le eytenee 
es mynden hatalmaat meg tornee, mykeppen az reghy proffetaak 
yewendew keppen meg proffetaltaak vala.

Imaran laffok meg mykeppen yewe Iftennek zent angyala 20  

azzonywnk zyz mariahoz Rywydeden mykeppen zent doctorok 
zolnak róla Ez eellyen Ifteny dolgokat wgy mynth az zent pro . 
ffetaknak kenywókben vagyon meg yrwan. Azzonywnk zyz maria 
gyakortaa olwafta vala, annak okaerth yol hyzy vala es varya 
vala nagy edes ayoytatoíTfaggal es kewannya vala tellyes zywel 25 

leiekkel hogy ha az ydőt eerhethnee bog mywel eremefth akarna 
zolgalny az zepletelen zyznek myndden zykfegheben. De aztli nem 
twggyavala mymodon lenne, mert fém yrafban nem olwafta vala, 
fém zent angyaltwl nem ertette vala mykeppen lehetne hogy ter- 
mezetlmek felette Iften emberree lenne, es zyz zylethnee, ennen зо 
magarol kedeeg femyt yngen fém veel vala hogy ew lenne az 
Iftennek valaztot annya, hanem cliak hogy annak alazatos 
zolgalo leanya lehetne, es lathatna tefty zemeywcl az edes 
mennyey magzatot.

Mykoron azért ez may napra ywtot vona, es ez eellyen ifteny 3 5  

dologrol gondolkodneek, Az wr iftennek zent angyala kywel 
gyakortaa bezeel vala nagyob fencffceggel es rctteneteffcggel пеку 
yeleneek es mykeppen el vala valazthwan zent háromfaag wr iften 
tanachabol az kówethfecgct azonkeppen ky yelentee mondwan. Id-
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wez leegy malaztwal tellyes wr vagyon te veled. Azth halwan az 
eedes maria meg rettene mynd az zent angyalnak latafan, mynd 
az ifteny Idwezletlmek nagy votan. Annak wtanna mykeppen 
egymaffal bezeellettek nylwan meg vagon yrwan az zent ewan- 

Ggeliomnak rezeben | Ez zent Idwezlethnek meltofagarol kerdecs 
tamad zent doctorok közöt bogy ba myndden Idwezletlinecl 
meltob legyen ее. Nekyk azt mongyaak hogy nynezen meltob 
Idwezlet, mynt Idwezeytenknek Idwezlety, zent Ianos yrtta meg, 
mykoron fifel tamadot vona wr lefus halottaybol mondwan: pax 

íoYobis, bekefeeg hozyatok, mert ez Idwezlet zent Agofton doctor 
atyánknak mondafa, nynehen nagyob kezenfeeges yo embery 
nemnek Idweffegeere mynt az zent kekefeeg kyt wr lefus zerze 
Iften közöt es embernek ffyay kozöt kyröl teb magyarazaafth 
tettewnk hofweet nap wtan való vafaarnap kerezttyen zent doc- 

iő torok kedeeg kyk ez may zent ewangeliomot magyarazyaak fok 
okokkal byzonyoyttyaak, bogy mywel enneel meltob es nagyob 
közönét es Idwezlet nynehen, kywel wr iftennek akarattyabol az 
zent Angyal Idwezlee ez may napon Azzonywnk zyz mariat. Elfew 
ok. meltofagos hatálmaffag, mert elezer zerezteteek es yzente- 

2oteek el az egheez zent haromfagnak tytkos tanacbabol zent 
angyaltwl. -Mafod ok az zolgalatknak meltofagos volta mert femy 
teremtet állatot nem valaz^anak reea, hanem az mennyey fel- 
ffew kar hely zent angyalth. Harmad ok az Idwezlet zemeclnek 
nagffaga ky leen az edes zyz maria Negyed ok az Idwezleth- 

2:> nek cbodalatof volta, kyben elezer ky yelentetyk az zepletelcn 
zyznek artatlan volta; mykoron azt mondaa Idwez légy; mert 
az ygbe aue ideft fine ve dicitur yaynaal kyl valónak mouda* 
tyk, mert fordoythwan az elfew ewa anyánknak newee.t, ky 
yaynak Es keferwfeeghnek annyanak magaraztatyk, Azzonywnk 

зп zyz maria kedeeg Ifteny malaztbnak es aldomafnak zent annya
nak hywattatyk Mert a’ meely atbkot be hoza ez vylagra azt 

253 az zyz maria kywe rekeztee es aldomaft boza helyette. || Annak 
okáért moudaa Mafodzor malazttal tellyes, kyn az ertetyk hogy 
folia az edes zyz maria bynbe es bynes nem volt. De koron

ar, keed wr iftennek elette kellemetes volt es malaztos. Harmad- 
zor, ky yelentetyk az ew meeg ez vylagon való nagy dychew- 
feges volta, mykoron azt erdemlee hogy Iftennek ffyanak zent 
annya lenne, hol ott azt mondaa az zent angyal wr vagyon te
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veled, zent agofton doctor atyank liozyaa teezy, mynd elmeed- 
ben lelkedben es melledben. Negyedzer ky yelentetyk az ew 
kywalthkeppen tyztőletes volta, mondwan: aldot vagy te az- 
zonyallatoknak kozette, ennen vett fondamentom zerent neweze- 
tet maganak, hogy mynden hyw kerezttyenek bodog azzonnak 5 

newezyk es hywyaak. Ewtód oka es meltofaga az zent Idwez - 
letnek mert mynden rendbely kózónethnek zeer tartafa ew beune 
leelettetyk Akar ember dycheerye az mennyeyeket akar ez vvla- 
ghyakat, annak okáért mynden felöl meltoffagofuak yteeltetyk 

Példa. Ez zent Idwezlethnek Idweffeeges yozagarol eellyen 10 

peldaat yr zent Anfelmus doctor. Vala egy ydóben egy ember^ 
ky azzonywnk zyz marianak zerétetyeert mynden napon chak 
Aue mariat olwaf vala Terteeneek zarandokfaagh yarny menny, 
mykoron egy vadon erdőre kewlt vona fogaak megh ewtet az 
tolwayok goudolwan hogy peenz vona nala, meg oleek ewteth 15 

es temeteek el az wthfelon es az zarándok yftapoth yteek le 
feyee foloth emlekozettre ido37artaba az azyw eftap azzonywnk 
marianak erdeme myat meg fogoneek es nag zeep leften fia 
leen ew benne, mykoron azon el mennee egy  pyfpek, tekeente 
ffel az fara es lataa haat az fanak lewclen | Mynd aue maria 20 

vagyon meg yrwan, el chodalkozwan raytta kerdee meg azon 
lakozoo neepeket, my dolog vona, Es meg yelenteek ewneky " 
az dolgot. Azth halwan el amelkodanak raytta es ottan az lam
bor pyfpek meg afataa az feerth es yme nagy chodanak cho- 
daya tellyeífeeggel eppen talalaak az zarandeknak tefteeth 25 

fekwny az koporffoban, es az nagy faanak gyekere haat za- 
yaban vagyon, kynek leweleen az Aue maria vala meg yrwa 
Ottan meg yfmereek fftennek malazttyabol, hogy az ember ew 
eelteben gyakortaa olwaftha az Aue mariath. Es dycheereek az 
wr iftent es azzonywnk mariat, ez choda dologh lathwan, Es зо 
annak wtanna az zeghen hyw kereztyenek gyakorta mennek 
vala azon lierre es azzonywnk marianak erdemeert fok yrgal- 
mat tezen vala wr iften az zegen neepnek zykfeeghe zerent 
Mynd ez eellyen dolgokból yfmertetyk meg meeí meltofagos 
legyen ez zenth j^dwezleth, wr iftennek es azzonywnk zyz та-зл 
rianak meel kellemetes, zegen bynes Adamfifj^aynak meely yd- 
AvelTeeges, kyt mynekwuk ees nyeryen az edes zyz anya 
maria.

w*
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Towabbaa való tanwfaghnak okáért lafibk meg mynemew 
zenthfeeges eelethben eeltb ez vylagon az edes Iftennek zent 
annya mynek elette atya луг iftennek zent fifyaat ew zepletelen 
nieheben fogadnaa. De bogy nylwabban ezewnkbe veheifek, 

5 Doctoroknak mondafok zerent tyzen ketb regulaat talalhatwnk 
annak yfmeretyre kykben myndden zentlifeeges eeleteet meg 
yfmerhettyek, kyknek harmaath fondamentom zerent talallyok 
meg az zoltaar kenynek xxxiii. reezeben, harmaat aranzayw 

254 zent у Ianofnak mondafy kőzot magyanmvau az zent ewange- 
io iomot Harmaath zent Bernald doctornak mondafy kozot es 

\vtolfo harmaat, zent Gerger es Rikhardos doctoroknak mondafy 
kozot. Mondám hogy az еНелу három regulat, kyket аггопулупк 
zyz meg tarta mynd елу kyfded yffywfagatwl fogliwa az zol
taar kenynek az felewl meg mondot helyeen hol oth zent Da

is uid emlekőzween az mennyey zent eelettrol zent lelek myat 
wgy mond ky \ragyon oly ember ky eeleteth kywan es zereth 
yo napokat lathny. Az wtan ennen maga reea feyezy es ivgy 
mond Teryen el az gonoffagrol es teegyen yooth keretien bc- 
keffeeghet es abbán cellyen Az ygaz zenthfeegnek azért ellTew 

2oregulaya hogy ember' teryen el az gonoffagrol az az myndden 
byntli meg ivtallyon es ellene allyon myre mert myndden go- 
noz véetek cllcnkódyk az yo eelethnek es az menyey bodog- 
fagnak. Mert wgy vagyon meg yrwan zent Ianos latafarol való 
kényben Semy förtelmes be nem meegyen az wr Iftennek zent 

25 orzagaban. Ez elfeiv regulaat nagy tekeelleteffeggel meg tar
tan az edes zepletelen zyz maria ky fólia nem vethkózőt fern 
halalof keppen fém bochauándo keppen, mykenth zent doctorok 
vallyaak, mert mynek okaerth meg ew foganattyatwl foglnva 
telles volt Iftennek malazttyaival; femy bynnek helye eiv benne 

30 nem volth.
Mafod regula mondatyk lenny mivkalkodafnak neheíTcege- 

beu, mert \vg zent dauid pptha: Es teegy yot: kyról wgy mond 
zent Gerger doctor: kewes yo embernek cbak gonozth nem 
tenny, De annek felette yoban foglallya ennen magaat, Ez ma- 

35 föd regulát ees meg tartan nagy zorgalmatoffaggal, mert mynd 
ew tellyes eeleteet ez vylagon reendelee eeyel es nappal yoza- 
gos mywelkodetekben, azért folia ewtet fenky nem latta refth- 
feegben es twnyaQagban hewolkodnv, De néha kezy mwkabau
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foglalta címen niagaat | Nelia ymatbkozot, Nelia zent Ir'afth 
olwafotb, Nelia Ifteny es niennyey zent gondolatokban foglalta 
enuen magaat. Nelia lialaa adafban es kenyergefbcn, es egy 
horaat feni liagyot cl mwlny yozagnaal kyl. Ezenképpen myn- 
denuek yo példa volt ez vylagOD, mynt kellyen eelny Idweffceg 5 
zerent.

Harmad regula mondatyk liaborwfagban való bekefeeg 
tartaaff. Azért monggya zent Dauid proffeta. kereff bekefeeghet : 
niynemew kedeeg bazna legyen zent Iacab apoftol ky yelenty 
leweleenek elffew rezeeben, mert az bekeffeegnck tekeelletes10 
dolga vagyon, zent Gerger meg wgy mond. Az zenieknek es 
yo eeletw neepeknek ez vylagon való lambor eeletek nyomo- 
nvfagoknak zenwedeefeeben yfmertetyk meg Wrwnk Iefus xpuf- 
nak mondafa zerent Bekeffeeg zenwefben tarttyatok az ty 
lelkcteketb. Ez nemes yozägbnak ees regulayaat nagy egheez-15 
zen meg tartotta az eedes zyz maria. Mert az ew bekefeeg 
zenwedeefeet femy gonoffaag meg nem gyezhctte. Wgy olwaf- 
tatyk ew róla, bogy yollebet nag bozzwffagot zenwedet legyen 
az bynefektwl es az gonoz Sydoktwl ew edes zent ffyanak keen 
zenwedefekoron De rnynd anne nyomorwfagnak ydeyn fém fe- 2 0  

leltb cbak egy bozzw bezedet ees erette, ky zenwedhet énnél 
nagyobat ez vylagon? foba fenky. fogbya ky fogbattya, ba - 
kynek a’ Iefus maria keel tanwllya es tarcha meg ez regulat. 
Ymaran yarwlwan az maaf rendben való barom regulának zentli- 
ífeeges tauwfagara: wgy mond aranyzayw zent Ianof m agya-25 

razwan zent Matbe ewangeliftanak ewangeliomat. Három kywalt 
keppen való dolgok vannak kyk ezen vylagon, kyk az mennyek
nek orzagara meltowaa teeznek es meg zentelnek embcrtb. Elffew 
eröff tefty lelky tyztafaagh, Mafod yozagos mywelkodetbnek 
bewfeeges volta, Es az yo tcetemeenben zentli lelek malaztyanak 30 

yelen vota, у Zertartaaf zerent. Negyed zenthfegbnek regulaya 255 
meg tekeellettetyk zywnek es gondolathnak t.yztta kewanfaga- 
bau, bogy embernek ew zywe es elmeeye femy ez yylagbya" 
kath, femy teftyeketb femy el rnwlandokath ne kywanyon, kyben 
az ew tyztba lelky zerelme meg fertezteffeegb, kyrol zent Ifa- 35 

yas proífeta wgy mond wr Iftennek zawaat zolwan, keuywenek 
elíTew rezeeben. Mofoggyatok meg legyetek tyztaak, bannyatok 
el myndden gonoz gondolatot en zermeynmek előle. Meg wgy
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mond wrwiik Idus az zent ewangeliomba, zent Mathe yrtta meg 
kenywcnek ewtod rezeeben. Bodogok az tyztta zywek mert ewk 
megh lattyaak wr iftent zynról zynre. oh шееГ nagy meltofaag ez 
ha ember ezeeben, meel’ kynnyen meg yfmerhety mynden ember 

5 evvbenne ha ydweíTeeghnek helyeen vagyon awag nynchen. Wgy 
mond róla bodogffagos zentAgofton doctor atyank. Mynden ember 
ollyan Iftennek elette, mynemew zeretet vagyon e\v benne. Ha 
leidet zeret, haat féld, ha a menyorzagot zerety haat menyor- 
zagh, ha Iftenth zerety ha iften kyrol wgy mond zent Danid 

io az zoltar kenybe zent lelek myat. En mondom, mert mynd ifte- 
nek vattok. Ez nemes zent regulaat meef nagy zorgalmatoffag- 
gal meg tartotta legyen az edes zyz maria meg yfmerhettyek 
zent Amborwf doctornak bezedeebol mondwan. My lehet neraef- 
leb, az iftennek annyanaal ? My lehet fenefféeghefb ew nalanaal ? 

is kyt az erek meunyey feneffeegli meeg kezdethnek elette ennen 
magúnak valaztot? My lehet tyztaffagofb ewnalanaal ky xpuf 
lefufth mynden fertelemnél kyl zylthe, merth mynd tefteeben, 
mynd elmeeyeben tyzta es zepletelen vala. Semy kamyfif cha- 
lardfaggal zele ew tyzta gondolattyaak meg nem homalyo|foyttaa. 

2o Meg wgy mond, koronkeed yo es tyzta gondolattal yar vala, 
zyweben alazatos vala bezeedeben eerteff, lelkeeben bolcz zola- 
faban . rythka, zent yrafban tanwfagos, kezy mwkaban zenetlen 
foglalatos, zemeermes bezeellefben chak az wr iftent zorgalma- 
tos vala kerefny es tellyef zywe zerent zerethny, ymc azért 

25zerelmes atyamífyay meely tekeelleteüeggel es példa zerent 
eelt az édes zyz maria ezen vylagon ees. Semy yften ellen való 
dolog nem leeletteteek ew benne myg eele ez vylagon. Ewtod 
zenthfeegknek regulaya vagon az ygaz es zenth ygekózetben vet- 
tethwecn. Ha ember mynden dolgában regula es mood zerent akar 

yo eelny reea kel ygekőzny, reea kel neezny my leezen az veeghe, wgy 
yfmery meg ha yo awagy g'onoz, ha ydweffeeges awagy karhozatos. 
Errol mongya zent Amborus doctor, az oly ymachaag wr iftennek 
zemey nem kellemetes, kyre ember nemygyekozyk mykoron ymath- 
kozyk merth azt fém twggva myt mond, azth fém twggya myth 

■oskeer iftentewl. Bel vagyon yrwan az torwen kénben es, mert 
wgy mond az wr iften ynkab neezy es vezy az vgyekozeteth 
honnem az teetemeentb. Az okáért mongya“zent paal apoftol: 
vala my dolgot teeztek, myndent wr iftennek dyeheeretyre te-

3 7 1
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gyeetek Ez alclot zeiit regulaat ees nagy zorgalmatoffaggal meg 
tartaa az ecdes zyz maria. Mert femyben nem akaraa magaat 
foglaluy, lianem honnan wr iften dycheertethneek, mykeent zent 
Amboruf doctor mongya

Hatod zenthfeegnek regnlaya. vagon vettethwéen az vy-5 
gaztalo zent lelek malazttyanak eelefeeben es nala tartafaban. . 
Kezenfeghes zent doctoroknak ygenlew vallafok hogy fólia em
ber meg nem zentőltethetyk hanem chak zent lelek malazttya
nak ótlefe myat [| De hogy femy yooth ne tebeífen ember Iften-256 
nek malazttyanaal kyl wgy mond róla zent korintombelieknek ю 
yrth mafod leweleenek harmad rézében. Nem vagywnk eleghek 
chak valamyt gondolnwnk ees my ruagwnktwl, wgy mynt my 
magwnktwl, de mynden tehetffeegewnk az wr iftentewl vagyon. 
Azonrol az tórween kényben meg wgy vagyon meg yrwan, 
hogy meeg az wr iftennek zent parancholattyaat fém tarthattya 15 
fenky meg malazthnaal kyl Azért vetteteek ky Adam es ewa 
paradyehombol, azért vetteteek le Luciper ew angyal arűfywal 
menyorzaghbol hogy wr iftennek malazttyanak ellene veethkó- 
zeenek. Azért ember fém mehet oda zent malaztnaal kyl. Ez 
eellyen edes zent malaztot az eedes zyz maria foha el fém vez- 20 

tette De myndenkoron tellyes volth zent malazttal, mykeent az 
zent angyal zayabol hallook az zent ewangeZiomba.

Iinaran yarwlwan az harmad rendben való zenthfeghes 
regulának tanwfagara kyról zent Bernald emlekózyk es zerze- 
rent heted. 25

Heted zenthfeeghnek regulaya eetelben ytalban való meer- 
tekletes eelet. Wgy vagon erről meg yrwan az tórwen kényben:
Az torkoffaag femy mennyey dolgot nem haagy embernek gon- 
dolny, menewel ynkab fém tenny Ezenről emlekőzyk wrwnk 
Iefus az zent ewaugeliomba, zenth Lucach yrtta meg kénywe- 30  

nek hwzon eeggyed rezeeben. Oyyatok ty magatokat, hogy az 
ty zywetek meg ne nehezwlteffenek meg torkoífagal es rezegh- 
űeeggel. Zent peter apoftol meg wgy mond: Atyamffyay yoza- 
nok legyetek es vygazyatok mert az ty ellenfeegtek kewrwletek 
forgolodyk kerefween kyt meg marhaffon Ez ellyen yozanfagk- 3 5  

nak regulayaat az edes zyz maria nagy meertekleteífeggel meg
tartotta ínyként zenth Amborwf doctor yrya, hog foha ew 
termezetynek felette foha nem eelth. |
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Nyolczad zenthfegknek regulaya vagyon az tyzta zent ze- 
retethnek gheryedeteífegheben. Az byzon zeretetb oly nagy yo- 
zaag bogy femy ew nálánál kyl nem baznof. Sem liyth fém 
remeenfeeg, fém ygaffaag, fém eegyeb yo teetemeenyek embernek 

5 Idweffegbere Bodogbfagos zent Bernald doctor wgy mond, bogy 
mynden leieknek zentbfeeges volta meerettetyk zeretetbnek me- 
nee voltához, wgy bogy ba nagy zeretety vagyon liaat nagy 
ennen magaban, ha kyfded, kyfded, ba femy zeretety nyucheu 
femy. Ez zent yozagot mynere tartotta legen az edes zyz maria 

io meg yfmertetyk az mennyey zent magzatlmak zyleteefen. Ha 
fenky azt nem erdemlette mennyen felden, myth az aldot zeple- 
telen zyzeknek es zyzeffeegnek zent anuva azért Iftennek wtanna 
fenky fém mennyen fern fehlen fém voltb fém lezeu nagyob 
zent az edes zyz es zerelmes anya marianaal 

i» Kylenczed zentbfeegnek regulaya vagyon teekelletes ala- 
zatoffagnak fondamentomaban kyt ennen maga wrwnk Iefus meg 
byzonywnk az zent ewangeliomba, zent Lucacb yrta meg: Va- 
la ky ennen magaat meg alazya fiel magaztatyk, zent Gerger 
es zent liwgo pifpekek wgy magarazyaak, vala ky menneel 

20ynkab eetb magaat meg alazya, annewal ynkab nagyob lezen 
menyorzagban Mynere ezt ees az zyz maria meg tartotta legen, 
az ennen zaya atal zarmazot zent yghcekból meg yfmerbettyek; 
mondwau. Mert meg tekeentee wr iften az ew zolgalo leányá
nak alazatoflagaat. Annak okáért moudnak ymaran engbemet 

25 bodogbnak mynden nemzetbfeegbek. Yme zerelmes atyamfiyay 
mynemew' zent dolgoknak- myatta kerefte az edes zyz maria az 
zenthféeghnek meltofagaat es ínyképpen zerzeth peeldaat yo 
eeletre mynden menyorzagra ayo’tozo neepeknek. j|

257 Negyed zentbfeegbnek rcgulaffaga kowetbkozyk, kyrol 
3o zent Irafbely zent doctorok Rikbardos zent Bern. zent Gergel 

Avgy moudnak: zerzerent ymaran kowetbkozyk tyzed regula az 
az atyaffywfaghnak Idwefieegbes eppewiety aAvagy vygaztalafa 
es mafnak у о peldaat adny, maftb у óra ynteny, mafnak yo 
tanacbot adny, maftb yora tanoytany, mafnak zykfeegbeben 

3ő yelen lenuy, maftb ygazgatliny es meg tantoroytany. Mynd 
ezekről wgy mond zent Gerger: Annee halarra méltó az ember 
meenee gonoz peldaat gonoz fanwfagot, gonoz eeletet wtanna va
lóknak baag. Az edes zyz mariarol fólia kedeeg nem olwaffok



ferny yrafban, hogy mafth meg tantoroytott vona. De vyzuu 
ellen vala ky latta es yfmertte myndeuuek yo példa volt es 
Idweíícghes vygaztalaaf, az yo lialaa adatnak zokafa ees ew 
tewle zcrzettetetk Deo gracias, kynek ees zokafa vala, ínyndén 
dolog wtan lialaat adny wr iftenuek. Tyzen eeggyed zenthfeegh- 
nek regula’a mondatyk mynden lelky yozagokban való eko- 
fewleef Erről wgy mond zent Gergel doctor. Nem eelegh Id- 
wezwlew leieknek gonoz nem tenny. De annak felette yootli 
teegyen. Merth ha az wr iften adót yorol es malaztrol zamot 
vesznek haat az refthffegeerth ember el karhozyk. Megh wgy 
mond: nem eelegh embernek chak egy yozagban eeluy ha 
Idwezwlny akar, De fokban es myndenben hogy mynden byn- 
nek ellene alkation. Annak okáért az zyz maria mynden yoza- 
gokkal tellyes vala, mert femy bynnek zykraya ewbenne kelt 
nem lelhete. Tyzen kettőd zenthfeghnek regulaya az wtolfo 
veeghyg meg maradafnak rendeeben vetteteth. Wgy mond róla 
zent Gcrger doctor, heyaba kezd es tezen ember vala yoth, ha 
az veeghezetynek elette el haggya. De ky az yoban veghyg 
meg marad az Idwezwl, | Wgy mond wr Iefns az ewangeliomba. 
Azertli mongya zent Bernald doctor ees hogy chak azoknak 
ygeerte wr iften az erek dychőfeeglmek erdemeet ky az yoban 
veghyg meg marad. Mely zentfeghes regulának tekeelleteffeg'licet 
az edes zyz meely eghezzen meg tartotta legyen mynd hala- 
lyg. Az ew zenthfeeghes erdemes volta meg mwtatta. Yme 
azért hol vannak az nemes lelky regulaak kykben az edes zyz 
maria rendőlee az ew eeleteet ez vylagon.

P e 1 d a.
Vala egy у dobén egy ayoytatos zemeef ky zenetlen kery 

vala ew ymachagaban az zyz mariaat hogy ewneky meg yclen- 
tenee, mynemew dolgokon es mykeppen ymatta az wr iftent 
ez vylagon eelteben. Es mynemew yozagokert erdemlette ew 
az nagy zenthfeeghet. Meg halgataa ewtet az edes zyz maria 
es пеку yelenween monda. Mykoron meeg en kyfded valeek 
EEífcly koron en ffel kelők vala, es az templomba menwen 
ezek valanak az keerelmeefym. Elezer hogy az wr iften adna 
énnekem oly malaztot, kynek myatta az ew zent parancholatyt 
he tcllyefeythetneem, Es myndent zerethetneek kyt ew zeret, 
Es myndent gyvvlollietneck kyt ew gylewl,
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Mafodzor hogy vvr iftent myndeunek felette es barátomat 
az ew zent akarattya zeretlmeem. Harmadzor bog az lelky 
yozagokban, alazatoffagban bekefeeg tartanban, kegyeffegben, 
tyztafagban haznalhaffak es ew zent zyne élőt kellemetes le- 

ö heífek. Negedzer hogy eerhetlmeem az ydot mykoron az zep- 
letelen zylnee az Iftent es ez vylagnak meg valtoyaat es er- 
demleneek ewnekyk kegyef zolgalatot tehetnem De mykoron 
azt ennekem engkette vona az wr iften, az wtan nem keerttem 
hanem halaat attain naponkeed az wr iftennek rayta. Ewtodzor, 

10 hogy mynd ez zeles vylagon való teremtet neepet tarchon 
meg wr iften az ew hyw zent zolgalattyaban Wgy monda ef- 

258 meg annak || Wtanna, hogy mynden ifteny malaztot es mynden 
lelky yozagot az kywalt keppen való meg zenteleefnek ma- 
lazttyanal kyl kywel enghern wr iften zefetet. Nem kyfded 

íőmwkanaal kyl kerefghettem, De zenetlen ymachaggal es gher- 
yedetes kywanatoüaggal meelyffeeges alazatoifaggal es ayo’ta- 
toffaggal Nagy fok fyrafíal es kenyhwllataffal es tefty gyettre- 
lemmel eerhettem enny fok yonak tekelleteffeeghere. Azth meg 
mondwan el enyezeek előle az zyz maria es ewtet nagy lelky 

20 edeffeegben hagyaa, Es myg eele nagy ayo’tatolTaggal zolgalaa 
az zyz mariak

Maf példa wgyan ezenrol. Vala egy zeghen ozwegy az- 
zony allat es valanak ewneky keth kyfded zyz leány. Mykoron 
az anya hallotta vona predicaciobau azzonywnk zyz marianak 

25 ez vylagon való eeletee't, ezeeben vevee es az ew peldaya ze- 
rent kezdee az kyf leányokat azon yozagokra tauoytany; hogy 
az zyz marianak peldaya zerent eelneenek. Es mykoron az zyz 
marianak oltani eleeben vytte vona ewket ayaolaa пеку az ew 
két zyz leányát mondwan: En zenthfeeges azzonyom, yme ez 

30 en keth zyz leauymat, kyk az te eeletednek peldaya zerent 
eelnek, te zenthfeegednek adom ees ayanlom' ez napfagtwl 
foghwa; the leegy ew nekyk x^nnyok es otalmazoyok. Es an
nak wtanna nagyob ayo’tatoífagknak byzonfagaerth fogaa az 
leányoknak kezeyt es. tewee az zyz maria kepeenek kezyben 

35 es haza meeneenek. Es azon nap wr iftennek zent angyala mene 
hazokhoz egy zeep yffyw kepeeben es vyn zaaz ghera ezyftet 
ewnekyk, hogy az ew zeghenfeegheket taplalhathnaak vele es 
pe kezereytethneenek hazankeed yarny. Es hogy gondnaal kyl
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zolgalhatuanak az cw meunyey zyleyeknek. Azth lathwan po- 
kolbely erdeg meg yrellee az ew tyzta eeleteketk Es mynd az 
kerwl való zomzeedfagot ellenek tamazta j Gonoz hyrth newet 
kothween az zyz leányokra, hogy gonoffaggal taplalnaak azew 
eeleteketli. Azok kedeegh az ew mennyey zent zyleyeknek ayan- л 
laak ennen magokat, kenyereghween, hogy otalmaznaa meg. 
ewketh Mykoron az egyházhoz mentenek' vona egy azzonywnk 
mariauak ynnepe napyan, nagy choda dolog, yme myndenek- 
nek latafara Iftennek zent angyala le zalwan menyeknek 
orzagabol, hoza keth zeep rofa kozorooketh es tewee az keth ю 
zyz leannak feyeeben mondwan, ezt az Criftufnak zent annya 
kyldette az zyzeíTeegteknek byzonfagara es el enyezeek elölök. 
Es meg zabadwlanak az gonoz hyrbol az nagy yeles choda 
dolgot lathwan, es az feldes wrafaag es az kőzneep hamarfiag- 
gal keth nagy kalaí'tromot rakatanak az zyz marianak tyzteffee- i:> 
ghere, es az keth zyzeketh feyedelmee teweek es nagy fok zyzek" 
nek elettek yarowa, kyk eyel nappal zolgalwan az edes zyz 
marianak, gyoropodwan azon zenth yozagokban mynd halalyg 
es ymaran erwluek vygadnak es orzagolnak az edes Iefnffal 
es az zyz mariawal erekkwl erekkee, kyre mynekwnk ees 20 

engheggyenck eróth es malaztot my eeltwnkben. es halalwnk- 
nak wtanna az erek dychewfegheth Amen

Z e n t  A m b o r u s  do c t o r n a k  I n n e p e r 6 í.

Ez may zenth Innepnek mynd Epiftolaya mynd ewange- 
lioma vannak meg yrwau zenth Gergel papanak Innepe napyan. 25 
Annak okaerth nagyob ayo’tatoűaghnak tanwfagos voltáért es 
ez zenth Doctornak tyztoletes voltáért laffok az ew zent eele- 
teek. II Bodogffagos zent Amboruf vala Romay dwf palogarnak 259 
ffya, kynek es Amboruf vala newe. Mykoron egy пару napon 
az palotában nywgodnek yme myndenek latattyara nagy ray ao 

meeh yewe reea mynt mykóron erezteneenek es mint zemeet 
zayaath el bamlaak mynt ha az kaptarba menneenek. Es annak 
wtanna fel kerekodeenek az eghe mynd addeeg myg ember 
lathataa. Ottan monda az ew attya meg retten wen azt lathwan.
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Ha ez génnek eellend vala my nagy leezen ew benne. Myko- 
ron azért ffel newekedet vona, cleaky twdomanra adaak es 
hamar nagy belez ember leen ew benne. Lathwan az yffywnak 
yo ezeet elmeeyeet romay chazaar Valentinianos ffel vewee 

& ewtetb tyzteffeegre, kyldee el ligurianak es emilianak tartomá
nyban feyedelmewl. Mykoron mediolanban yett vona es az 
ydóben ott piípekek nem vona egybe gyewle az koz neep, 
hogy pifpeket valaztananak tórteneek nagy haborwfaag az 
erethnekek kozot es az kereztyenek kozot. Mykoron zent Am- 

io borús bekefeeg zerzeefnek okáért kozykbe meenth vona ottan 
egy bóchóyeeben fekew germek ffel zolala monda: Amboruf 
leegyen pyfpek. Ottan mynd nyayan eughedeenek пеку ffel ky- 
aythwan Amboruf pyfpek. Mynt kedceg azth hallotta vona Meg 
y’ede raytta es kezdee fenyeghetny es keenz'atny azokat kyk 

is keya’ttyaak vala De mynd azon atal az kewz neep nem zenyk 
vala keya’thwan. Amboruf pifpek Azth halwan haza mene cs 
az elffew eeleteeben foglalaa ennen magaat. Annak felette gonoz 
termezeteket ees nylwan wdwaraban haagy vala menny hogy 
az ollyan ] gonoz hyrnek myatta az neepnek akarattyaat tewle 

го el tawoztathnaa. De mykoron femyt fém kaznalna eeyel eeffely 
koron tytkon ky meene az varafbol. De mykoron nagy fokát 
yaarth vona eetlizaka Lataa reegghel haat meeg ees azon varai 
kapwyan vagyon, ottan meg tartaak ewtet es meg óryzeek, 
mygh az chazarhoz meenenek. Azth halwan az czazar nagy 

25 erembe leen hogy az ew' bezeede be tellyefedet vona mondwau: 
meeny el és ne wgy chelekoggyel mynt byro, De mynt pyfpek. 
Annak wtanna nyolezad napon meg hywelteteek es az pyfpeky 
zekben ffel emelteteek. Annak wtanna neegyed eztendew be 
telwen romaffaghba meene, Es nagy fok ffelol az eréthnekektewl 

30zamtalan haborwfagokat zenwede, zemeeremfegheket es bozzw- 
fagokath. Mykoron cfmeg mediolanban yevt vona ott ees raytta 
tamadanak az hwztot erethnekek, hogy kywe yznyek ewtet az 
tyztból, kyk kózzol nagy fokakon bozzwt aal vala az wr iften 
erette. Azért az fok erethnekfeeghnek ellene elezer ew zerzee 

35 hogy az zent myfeet enekehve mondanaak myndenek hallafara. 
Mediolan bely zent egyházba, es az zent patremot mynden yeles 
•ynnep napon meg eenekleneek ez zent hythnek ereffegheere es 
az hwztoknak zeegyenfeeghekre. Mykoron azért azt tette vona
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nagy fok erdenghekek, kyk az zent egyházhoz yewnek vála hal- 
wan nagy kyaytaffal ky mennek vala mondwan mert zent 
Amboruf elotli nem alhatlmak, es ew tewle yghen ffeelnek. 
Azonkezben egy az erethnekek kózzól, ky az tebbyneel kegyet- 
lemb vala, halwan zent Amborufth predicalwan ez zent hytbnek 5 
ereffeegerol || Lataa az zent angyalt fyleebcn zolwan mynd az 260 
ygkeeket, kyket predical. Ottan az zent hyttre teree es. nagy 
batorffaggal otalmazya vala ez zent hytet Egyk az Balvvan pa
pok kozzol erdeghy twdomanyawal erdegheket hywa es el kyl- 
dee ewketli hogy zent Amborufth meg fognaak De mykoron10 
efmeg meg tertenek vona meg mondaak hogy nem chak ew- 
neky nem arthatnanak, De meeg chak az haaz felee fém mc- 
lietneenek, mert myndenfelól tyzzel vona meg kernyekezween. 
Egy ydoben mykoron egy ember kyben erdegh vala mediolan- 
ban be menth vona ottan el hagyna az erdeg, De mykoron ef-15 
meg ky menth vona, ottan efmeg belee meene. Meg twdakoz- 
wan az dolgon, monda az erdeg hogy zent Amboruftwl való 
feelteeben nem merth vona be menny. Egy ydoben efmeg Iuf- 
tina keralnee azzon ef az gonoz erethneket, egy ember kerel- 
mefnek es adomannak myatta reea haytanak, hogy zent Ambo- 20 

rufth eeye] agyaban meg ölne. De mykoron az gonoz ember 
ky vonta vona fegywereet hogy nyakaath vaghnaa, ottan meg 
aza es meg mercwödeek ew karya es femyt nem teliete az wr 
iftcn zolgayanak. Egy erdenghes kezde nagy ffel zowal keav- 
tany hogy zent Amboruftwl gyettrethneek. Ottan fele zent 25  

Amboruf mondwan: hazwcz mert nem Amboruf gyeter teghedet, 
de az te yrygffeeghed, mert ez vylaghy halando embereket 
latod oda az nagy dychófeegben menny, honnan te nagy zc- 
gyenfegghel le efteel. Amboruf nem twd fém kewelkodny fém 
yrygkedny. Azth halwan az bodogtalan ottan meg neemwla. зо 
Oly zenwedetcffeeghet teezen vala ez zent ember, hogy myn- 
den napon beytel vala, chak zombatot, vafaarnapot es у eles 
ynnepeket veezen vala ky. Es oly bewfeges kezew hogy vala 
boly myt kaphat vala ennen | Magaat el hagywan az wr iftcn 
zeghenynek ozttya vala, Es oly keferwes mafnak nyawalyayan.35 
hogy vala ky ewneky gyónta byneet, oly ereffen fyratta, hogy 
az gyonoot ees fyraffra yndoytotta. Es oly alazatos myndden 
dolgában hogy vala meely zent kenyweket zercz vala mynd
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két kezeywel yrya vala, mykoron annee eghcikeege volt. Es 
oly kegyes es edes zyw, hogy vala mykoron vala mely papnak 
awagy lambor piTpeknek halalaat hallya vala, oly ereiken fy- 
rattya vala, hogy foha vygaztalafth nem vezen vala Mykoron 

5 kedeeg meg kerdetteek raytta invert fyrathnaa az zent embe
reket ky mwlny kyk ymaran az erek dychofegre mentenek 
Azth felely vala. Ne alohatok hogy azon íyrneek, mert ky mwlt, 
De hogy en elettem el ment, es hogy nagy nehezen talalnak 
efmeg mafth helette ky ollvau méltó vona az papfagra. Es oly 

io ereik ew alhatatoíkagaban, hogy fém chazaroknak feni feyedel- 
meknek ew byneket es gonolkagokat el nem fcdezy vala, De 
nylwan es mynden batorlkaggal feddy vala ewket.

Mykoron egy ydoben romában menne, zalla meg egy 
falwban, egy nagy kazdag emberneel thwffyaban kerdee meg 

iß az chalados emberül my eeletben eelne. Monda ewneky, yo 
wram az en eeletem koronkeed bodog es yo zerenehaík volt, 
yme nagy zamtalan yozaghym vannak, zolgaym chaladym fokán 
vaunak, íkyaym, leanym es onokaym zamtalan, Es myndeuek 
akaratym zerent voltának es foha femy ellenem való haborwfa- 

2o gok nem bantottanak. Azth halwau zent Amborwf doctor nagyon 
el ameelkodeek raytta. Es kyk vele valanak tarlkynak zolgay- 

261 пак И Monda, kellyetek íkel es mynth hamarab ennen el fwikwnk, 
meríh wr Iften nynchen eeth ez helyen Syeíketek ffyaym fyef- 
fetek es femyt ne keeüetek hogy mynket ees az wr iftennek 

as yteelety eeth ne talallyon .es ezeknek bynekben velek eegye- 
tembe el ne vezyenk. Mykoron azért fwthnanak es vala me 
neere ymaran onnan az herról el tawoztanak vona, Nagy her- 
telenfeggel még nyleek az féld es az embert mynd ew liozyaa 
tartozoywal el nyelee, hogy meg az helyek fe lathneek meg. 

3o Hogy azt latta vona zent ■ Amboruf monda yme en zerelmes 
atyamffyay meg yfmertetik mel kegyelmeiken yrgalmaz azok
kal, kyknek eeth ezen vylagon vala my keferewt haagy latlmy- 
ok, Es meel’ kemeeiifeggel baragzyk azokra, kyknek eeth myn- 
denben elowe meneteth aad. Wgyan azon helyen kedeeg nagy 

35 meelíkeges verem mondatyk lenne. Ez eellyen choda dolognak 
erek emlekozetyre mynd ez may napyg. Annak wtanna wr 
iftennek zent lelke yzgathwan, nagy kywaufaga yndwla az 
meunyey hodogíkaglmak nagy dychofegliecról. Es hog ez vy-
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lagon femy yo dolog es lelky gyoropodaf nem vona, feni egy- 
hazy neepek kőzőt fém paraft feyedelmek kozok, nagy fohaz- 
kodaffal kery vala wr iftent. hogy ez vylagbol ky venuee. Es 
mykoron meg nyertté vona, meg yelentee az frátereknek hogy 
chak hofweet napyg hannaa velek az wr iften, es az napfagtwl 5 

fogliwa veeghet vete az zent yrafnak, De chak az mennyeyekre — 
vagyodyk es kezewl vala. |

Mykoron azért mynd az oolaz orzag hely feyedelmek meg 
liallottaak vona ez zent embernek balalos betegffegeet hozyaa 
yeweenek es keeryk vala ewtetb hogy liánná vala mely ham- 10 

bort wtanna az pyfpekfeegben, hogy ne lenneenek paztornaal 
kyl, mynt az el tewedet yohok. Neegen azért egybe gyewlwen 
az ew papy kozzől arról bezeelwen kyt tenneenek ew wtanna 
feyedelme es mykoron Symplieianoft newezteek vona, nagy laffw 
bezeeddel zent Amboruf nagy tawol lewen nagy fifel zowal ha- 15 

romzor kyaythwan monda, veen ember, de lambor. Azt halwan 
az papok el amelkodanak raytta es el fwtanak onnan. Azért 
ydew be telween wgyan azt teweek feyedelmee zent Amborufnak 
wtanna. Mykoron azért az wtolfo hóra el kózelghetet vona nagy 
ayo’tatoíTaggal wrwnknak zent tefteet zeut veereet hozya vee- 20 

wen es az edes kezeyt el teryezthwen es mynd tefty zemeyt 
mynd lelkyeketh az menyorzagra ffel emelwen wr Iftenhez mene - 
nagy dychőfeggel. Mykoron az teftet hofweet napyan az zent 
egyházhoz vytteek vona Az apró germekek kozzől fokán lataak. 
Nekyk wgy mynt egy nagy ytelew zekben ylne Nekyk wyyok- 2 5  

kai mwtogattyaak vala ew zyleőknek, mykeppen az erek dy- 
chewfegre ífel menne nagy feneffeeggel. Nekyk az ew teftee- 
nek felette nagy fenef Cyllagot lathnak vala, Es az köz neepek 
ezek halwan, dycheryk vala wr Iftent, hogy az ew ConífeíToraat 
ollyan nagy dychöfeges erdemre vitte vona. Ez eedes zent3o 
Amboruf doctor Criftus Iefufnak zerelmes vytezee ayo’tatos Con- 
feffora az ew ereff hytynek || Ereífegheert zerezteteek wr Iften- 262 
twl hogy ew lenne zent Irafban anya zent egyháznak egyk 
kew ozlopa az ew nagy malaztos es ygaz Belcheffegenek mel- 
ffegeerth, kyről wg mond zent Ieronimos Doctor: Ez bodogfia- 3 5  

gos zent Amborus doctor nagy meelffeghnek magaffagara ragat- 
tateek mynt az eghy madaar, meg meerween az nagy ereffeegct 
mynt az meel' tenghert, kynek mynden fentenciaya ez zeut hyt-
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nek, anya zent egyháznak es myndden lelky yoznghnak ere ÍV 
kew Ozlopy. Zent Agofton meg wgy mond Egy erethnek Vem 
mery meg mafolny zent Amborufth, kynek zent yrafywal dy- 
chekódyk romay zent egyház ky ollyan leen deaky tudomanban 

5 mynt az zeep liliom veraagh az teb belez doctorok kozóth 
Myert myndenkeppen nagy leen wr iftennek es ez vylaghy 
embereknek elettek, mynd eeleteeben mynd mvwelkódetyben 
Anneewal nagyob ymaran ew zentffeeges erdemeert az mennyey 
dychofeegknek bodogíTagaban kynek ew zent erdemeert eugheg- 

io gyen mynekewnk wr iften ez vylagon zent malazthban eelliet- 
newnk az maf vylagon erek eeletbep lakozhatnwnk mynd erek- 
kwl erekkee Ámen.

Z e n t  G e r g у M a r t y r n a k  I n n e p e r ó l .

Ez may zent Innepnek Epiftolayat yrtta meg hol ez eggyk 
is kény weenek tyzen neeged rezcebeu ecclefiaftici quarto decimo 

meely Epiftolanak elette wgy mond: Bodog ember ky fólia 
nem veetközok ew bezedeebeh nyelwe myat | Annak wtanna 
ottan kowetkozyk ez may zent epiftola moudwan

E p i f t о 1 a :
2c .BOdogh ember ky belcheffeegbe lakozyk, es ky ygaffag- 

ban elmeelködyk es ertelemzerent gondollya iftennek tekecn- 
tetyt. EEtety ewteth wr iften erek eelethnek kynyereewcl cs 
ydweíVeeges Belchcffeeghnek vyzeewel у tatfa ewtet es meg 
ereffewltetyk ew benne az az wr iftenben es el nem hayol az 

25 ygaffagrol, es* meg tarttya. ewtet es megk nem zegyeuewl az 
bynefekkel es ffel magaztattya ewtet az ew hywey kozöt Es 
erek newezettel meg orokofőyty ewteth my wnvnk wr iften.

E w a n g a 1 i о m
Ez may zent ewangeliomot yrtta meg Bodogffagos zent 

3o Ianos ewaugelifta ewangcliomrol zerzet kenyweeuek tyzen ew- 
ted reezeben, es leen eredety az ydöben mykoron harmyncz 
három eztendos: es ew zent halálos kőzelghetween. Es ez ewan-
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gettómnak elette wgy monda az ydóben ew tanoythwanynak, 
ymaran nem fokát zolok bezeellek tynektek, mert el yewt ez 
vylagnak fevedelme es en bennem ferny nyncben eweyee. De 
hogy meg yfmerye ez vylaag, mert zeretem az en atyamat es 
mykeut parancholatot adót ennekem en atyam azonkeppen my- 5 
welkódóm: ez wtan kówetkózyk az zent ewangeliom. ||

Ez m ay  z e n t  E w a n g e l i o m  M y n d e u  z e n t t r ó l . 263 
о 1 w a f t a t у к P y n k e f t h  n a p у g 1 a n.

AZ  ydóben monda iefus ew tanoytwanynak En vagyok 
az byzon zeló tew es az en atyam mywes ember. Mynden zeló w 
vezzót ky en bennem gymelchet nem hoz, el raettzy, es myn- 
dent ky gymelchet hoz megb tyztoyttya hogy teb gymelcbet 
lmzyon. Ymaran ty tyztaak vattok az en bezedemnek myatta, 
kyt mondeek tynektek: Lakozyatok en bennem es en tyben- 
netek Mvkeppen az zelo vezzó nem hozhat gymelchet ennen 15 

magatwl, hanem ha az zeló tewn maradan, Azonkeppen ty fém, 
hanem ha en bennem lakozandotok En vagyok az zeló tew, ty 
kedeegh zeló vezzók, Ha ky en bennem lakozyk, es en ew 
benne, az ollyan hoz fok gymelchet, mert en nalamnal kyl 
femyt nem tehettek, ha ky en bennem nem lakozandyk, kywe 20 

vettetyk mykent az zeló vezzó, es megh azz, es fiel gyeytyk. 
cwtct es I Az tyzre vetyk, es meg eegh Ha azért enbennem 
lakozandotok, es az en bczeedym ty bennetek lakozannak vala 
myt akarandotok keryeetek es meg lezen tynektek Ez eellyen- 
ben dyehekettetyk az en atyam hogy fok gymelchet gye’cchc-25 
tek es en tanoythwanym leegyetek. Mykent zeretet eughemet 
az en atyam En ees wgyan zerettelek tyteket. Lakozzatok 
azért az en zerethfeegembe. Ha az en parancholatymat tartau- 
gyatok, haat lakoztok az en zeretffeegembe, mykent en ees 
en atyamnak parancholatyt tartottam es lakozom az ew zerel-r>0 
meeben. Ezeket azért zolam tynektek hogy az en eremem ty- 
bennetek leegyen es az ty eremetek bel tellyefeggyeek.

Eetb el kezdetyk zenth Gergy martyrnak dyehófeges 
celete. Myert reghy ydóben volt az ew zent tamadafa, ydeyt az 
okáért es napyaat femy yrafbau nylwan nem talalhattyok. De 35 
myert akar mykoron lett legyen Anya zent egyház Byzonnyal 
vallya hyzy, es az zent Martyromok kózzee zamlalwan nagy

NVKI.VEMLÉKTÁU IV. 25
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tyzteíTeeggel ylly az ew zentli ynnepeeth Mykeppen kedeeg 
zenth martyromfagot zenwedet legyen, es mykeppen vyafko- 
dot pokolbely erdeggel az Sárkánnyal, ez vylaghy feyedelmek- 
kel kerezttyen zenth hytli mellet es тупее zamtalan neepeket 

5 haytoth legyen az zent hyttre ew ayo’toff pdicallaíTanak es erde- 
264 meenek myatta megh yíuiertetyk az ew zent eeletebol. || Dy- 

choffeeges zent Gergy martyr tamada kapadocia orzagbol, kynek 
ew attya vala haad vyfelew vyteez feyedelem. Az ew attya 
halalanak wtanna mykent reghy zokaaf vala zalla reá az vytef- 

io feegh Es mykoron egy ydóben lowa hataan menne Lybianak 
tartományában Es az warafban kynek Sylena vala newe pogan 
kyral byrwan МеГ waraf mellet vala egy nagy reeghy allo tlioo, 
Es lakozyk vala ew benne egy nagy halálos Sarkan kynek 
meeg fok ferweref neepek fém arthatnak vala De mynd cl 

is yzy vala ewketh Es ffel bagwan az varaífnak kew falaara az ew 
nagy dohoff lehelleefevvekmeg doglety vala az varafth es zam- 
talan neepek halnak vala meg dog halainak myatta. Annak 
okáért zerzeenek oly zerzeefth. Az kyral a’ varafbely paloga* 
rokkal hogy mynden napon keet keth yohot adnanak ewneky 

2nhogy chak reeayok ne-yewne. Mykoron kedeeg el fogyot volna 
ymaran yohok. zerzeek azth hog egy barmot es egy embert 
adnanak ewneky kyre az forf effneek, hog chak az fokafla- 
got meg otalmazhathnaak. Mykoron azért ymaran mynd ffyok 
leányok el fogyot vona, egy napon efeek az forf az kyralnak 

25 leanyara. ky vala eeggyetlen eeggye az kyralűaghnak. Azth lath- 
wau az kyral hogy az ew leanyaat az farkannak yteelteek 
vona. Monda az palogaroknak: Mynd aranyamat mynd ezyfte- 
met el veegyetek es orzagomnak hafon féléét, chak haggyatok 
meg ennekem az eu leányomat es ne hallyon eellyen zernyw 

3o halallal meg. Mondanak az fok neepek Twggyad kyral hogy ha 
az te leányodban bel nem tellyefeytended az zerzeefth, mynd 
hazadat, mynd te maghadat meg eeghetewnk. | Hogy az kyraal 
azth hallotta vona ottan el fakada fyrny es fyrattya vala az 
ew cedes leanyaat mondwan: Yay ennekem en edes leányom, 

35 myt teegyek ymaran en teeweled es myt zollyak, ha latom en 
ymaran az te meenyekzódet, Es az neepre fordwlwan monda: 
keerek tyteketh engheggyétek ennekem awagy chak nyolcz 
пару kaladeekot, hogy fyraffam az en zerelmes leányomat.
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Mykoron az neepek meg englietteek vona, Az nyolch napok bel 
telween, efmeg nagy haraggal az varaffbely neep meg liozyaa 
yewe mondwan : kyral myre vezted el az zegheny neepet az 
te leányodéért, yme ymaran mynd meg kalwnk az farkannak 
lehellefe myat. Latbwan azért az kyral hogy femykeppen nem 5 

zabadoytbatnaa meg az ew leanyaat ífel ótoztetee ewtet zeep 
kyraly rwhakban es nagy fyraíTal meg ölelghetee es apolgataä 
ewtet es monda: Yay enuekem en edes leányom, en teetwled 
magzatokat varok vala en kyraly ölembe ífel tartanom es eel- 
tethnem. De ym el meegy hogy az farkantwl meg zaggattaífaal. ю 
Yay ennekem en edes leányom, varom vala, hogy kylerub ky- 
lemb feyedelmeketh bywalfak az te menyekzodbe, es az en 
kyraly palotaymat kylemb kylemb draga kewekkel ífel ekefey- 
chem es ez vylagy eremeket vygafagokat laflak, ymaran kedeeg 
el meeg hogy az farkantwl el zaggattaífaal. Es azonkeppen и 
meg olelgbetween ewtet nagy fyraífaal el bochataa ewtet mond
wan. Oh yob volt vona ennekem, ha te eletted megh holtam 
vona, honnem te tvvled ezenképpen el marattam vona es te- 
glied el veztettelek vona, Ottan azért az zeep kyraly magzat 
le efween ew || Attyanak lahay eloth aldomafth keerween ew 265 
tewle. Mykoron azért nagy fyraíTal meg áldotta vona el bocba- 
taa ewtet es vytezeket kylde el ew vele kyk el kefeerneek 
es meg őryzneek mynt lenne dolga Mykoron azért az zeep 
kyraly magzat az thoo zeleu lee ylth vona es ott fyratbnaa ew 
yffywfagaat es ew nemzetelfeegeetb, Az mennyey kegyelmes wr25 
iftenuek akarattya zerent Dychofeges zentb Gergy vytez lowa 
hatan ywthwan az waraf mellee lataa az zeep kyraly magzatot 
az tboo mellet fyrnya es meg kerdee ewtet my dolga vona, es 
monda ewneky az kyral’ leauya yo yffyw vytez yl’ ífel hamar 
lowadra es ffwíf el hamar es ne hally meg en velem cegye-зо 
tembe. Monda ewneky zent Gergy vytez Ne akar feelny zere- 
tew leányom, De mond meg ennekem myth vaarz eet, mynd 
az fok neep neezween. Monda ewneky az kyral’ leanya. Mynt 
latom yo yffyw, nagy eroíf zyw’ed vagyon teeneked. De ínyért 
kewanz en te meg halnod, fwíf el ennen hamar. Monda zent 35 

gergy vytez. Ennen en addyg el nem meegyek myglen enue
kem meg nem mondod my dolgod vagyon. Mykoron azért mynd- 
den dolgaat ky yelentette vona ewneky Monda ewneky zent
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gyerg vytez zcrelmes leányom ne akar’ feelny, mert az en 
wram Iefuf xpufnak neweben teeghedet meg fegheytlek. Monda 
meeg ees az kyral’ leanya yo vytez en velem el ne veez’ de 
tenmagadath mynt hamarab lehet zabadoyth meg eeleg ha en 

5 magam el vezek, Mert énghemet fém zabadoythacz meg es tee- 
neked egyetembe el kel vezned. j Mykoron ezeket bezeelleneek, 
yme az nagy farkan ífel emelee ew feyeet az thobol es rea’ok 
kezde yewny. Ottan az kyral leanya reezkethny kezde es 
monda zent gyerg vyteznek, fwff el yo wram, fwff el hamar- 

íoffaggal. Ottan azért zent gergy lowara yle es zent kerezthnek 
yegyeewrel magaat meg yegyzee es az farkany ellen nyomoteek. 
Es czwczayaat ereffen meg fogotozwan es ennen magaat wr 
iftennek ayanlwan пеку eklelee es az farkant az feldre le eytee. 
Es monda az leannak ood el ewvedet es vcfd nyakara az far- 

i5 kannak, femyt ne feely yo leányom. Mykoron azt tette, wgyan 
köwety vala ewtet mynt az zylyg beftye. Azt lathwan az 
varafbely neepek myndnyayan tetowa fwthny kezdenek, ky az 
begyre, ky az erdőre, mondwan: yay mynekewnk mert ymarau 
mynd el vezewnk. .Zentb gyerg kedeeg yntli vala nekyk 

20 mondwan Ne feellyetek. .Ne feellyetek, mert azért bocbatot ede 
enghemet tv hozyatok wr iften,. hogy ez farkannak keenyatwl 
meg zabadoytanalak, Cliak hogy az Criftuf Iefufban byggyetek, 
es myndentek meg kereztelkeggyeek, es ottan ez farkanth meg 
őlőm. Aztli balwan ottan mynd az kyral’ ew bozyaa tartozok- 

25 kai mynd az köz neepek meg kereztelkődeenek. Zent Gergy 
kedeeg ottan ky vonyaa fegywereet es nakaath vagaa az Sar- 
kannak es paranchola’ hogy ky vonuaak az varafbol. Es ottan 
nyolez zamw ekrekkel ky vönyataak az varafbol egy nagy 
mezőre Azon napon azért kereztelkődeenek meg hw;z ezer em

se berek, germeknel kyl es azzonyallat kyl Az kyral azért Azzo- 
nywnk zyz marianak es zent gergnek neweeben' nagy zent 

266 egyhazat rakattata. |] Meely oltárnak alóla eelö kwth few zar- 
mazyk kynek ytallya mynden betegffeegheket meg vygaztb. 
Annak wtanna az kyral nagy zamtalan fok pénzt ada zent 

35 Gergnek, kyt mykoron nem akart vona el venny zeghcnyek- 
nek bagyaa hogy ozyaak. Zent gergy azért az kyralt neegy 
dolgokra tanoytaa Elezer bogy wr iftennek egyhazának gongyaat 
vyfelnee, papokat tyztelue, Ifteny zolofmaat zorgalmatoffagal

ЗЯ8
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halgatna es zegbenyekről mynddenkoron meg emleközneek Es 
annak wtanna meg- apolgatwan az kyralt, onnan bwlchw veeven 
el meene.

M a r t y r o m f a g a
Azon ydoben mykoron zyletethnek wtanna yrnanak tyzen 5 

barom beeyan barom zaaz eztendóben, wralkodwan romafag- 
ban Dyoclecianof es Maximianos, vala az ydoben eg tyzttarto, 
kynek Dacianos vala newTe, kynek ydeyben az ew kegyetlen- 
feegeert egy honapyglan tyzen beet ezerneel tebben zenwedeeuek 
martyromfagot. Mykoron azért ollyan nagy haborwfagban fok w 
kereztyenek feelelemnek myatta az ygaz byttewl el zakadnanak 
meg tagadwan es balwant ymadnanak. Azt lathwan zent gergy 
vytez nieg-b keferedwen raytta, ottan az zent martyromfagra 
kezewle, myndden yozagaat zegbenyeknek oztogataa es az 
vytezy otozetet le vetee Es az kerezttyeneknek rvvhayokban is 
otózAven yg’hen bamar kőzygben meene, bol ott az kerezttye- 
neketh keenozyaak vala es nagy ffel zowal monda: Az pogan 
neepeknek yftenek mynd erdeghegek az egbeket kedeeg wr yften 
teremte Ottan az feyedelemnek eleybe vyveek es monda ew- 
ueky. Mynemew | Mereeffeeggel merőd az my yftenewnket erde-20 
geknek newezny. De mond meg ennekem honnan való vagy es 
ky legyen neween. Monda zent gerg Ennekem gergy newern 
es Capadociaban nemes nemből vagyok paleftinat Criftufnak 
fegbeedffeegbewel meg gezttem De myndent el hattam bog az 
Criftufnak nagyob zabadfaggal zolgalbatneek. Mykoron latknaa25 
az feyedelem bogy femykeppen bozyaa nem baythatnaa ffel 
vonyataa ewteth az oztorwra es mynden tefteet tagyaat el zag- 
gattataa, oldalaat eeggew fáklyákkal fyttetee bogy meeg az 
bellfew belynek hwray ees ky tetznek vala es hagyaa bogy 
fowal meg hymteneek es azonkeppen az temleczben vetbneck.3o 
Azon eyel пеку yeleneek ydwezeytenk Iefuf nagy feneffeggel 
es nagy edefíeeggel meg byztataa ewtet, kynek ew edelfeeges 
lataffabol oly yghen meg byzakodeek bog Semye twdnaa az 
keen zenwedeefth.. Lathwan Dacianos hogy ewtet keennal meg 
nem gezhetnee egy erdengeft előwe hywata es monda ewneky,35 
yme latod hogy az kerezttyenek az ew erdeghy twdomanyok- 
nak myatta az keen zenwedeft meg cbwffollyaak es az my 
yftenewnknek aldozattyokat Semye twggyaak. Monda az erden-
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ghcf mefter Ha az ew mefterfeegeet meg nem gerhetendem 
feyemmel eervem meg. Zerze azért az ew mefterfeege zerent 
nagy ereff meerghet es zent gergynek adaa. Bodogffagos zent 
gergy zent kerezthnek yegyeet reea vethween, ottau ffel haytaa 

5 es femyt ferelmeet nem erzee Efmeg annal ereffeb meerghet 
zerzee azt ees ottan ffel liaythwan, femy ferelmeet nem erzee.

267 Azt lathwan az erdengef mefter, |] Ottan lábához efeek es bo- 
chanatot keere nagy fyraCfal es fogadaa hogy kerezttyennee 
lenne. Azt halwan az feyedelem ottan feyeet veetetee es zenth 

io martyrommaa teewee.
Mafod napon ky hozaak zenth gergeth es keth elew eles 

tőrrel megh fyzet kerekre veteek, De zent gergy ymachagot 
teween ottan yfteny hatalmaffaghnak myatta az forgo kereek 
ottan yzenkeed el toreteek es. zenth gyergy meg zabadwla. 

is Harmad napon hagyaa az feyedelem, hogy egy ónnal 
olwaztot nagy kaad főrődoben vethncek, ky zent kerezthnek 
yegeet vethwen nagy batorffaggal belee meene. De wr yftennek 
hatalmawal mynth eg nemes feredeben meg feredeek mynden 
ferelemnel kyl.

20 Negyed napon lathwan Dacianos feyedelem hogy keennal 
femyt nem liaznalna, fogaa zeep zora Es monda ewneky Latod 
ее en edes ffyarn gergy vytez, meely kegyelmefek az my yftenewnk, 
ky tegedet ewtet karomlot nagy bekeffeeggel zenweduek es 
keezek myndent meg bo.chatany ha meg akarandaz ternyi 

25 Teed azt zerelmes ffyam, a’rnyt teeneked mondok, es fo
gad megh a’ myre ynthlek, hogy had el ez te kemeenfeghedet 
a’myt keztel es aldozyal az my yftenewnknek, hogy nagy 
tyzteffeegre veeteffel my tewlewnk. Mofolyodwan azon zent 
gergy mouda ewneky. Myre nem yntetteel enghemet erre ennek 

30 elette eellyen zeep bezeedd'el yme keez vagyok reea a’ myre 
yntez. Azért

Ewtőd napon paranchola az feyedelem kezenfeges zowal 
megh kyaytany, hogy mynden neepek oda gyewlneenek. Es 
lathnaak gerg | Wytezth ymaran aldozny. Fel ekeífeythwen azért 

35 mynd az egheez varaft nagy eremmel lathwan gergy vytezth 
aldozny az yfteneknek. Mykoron azért bel mentenek vona. az 
templomba myndnyayan, zent gergy terdeere efeek es ymacha
got teen az wr iftenhez, Es keeree az wr iftent hogy mynd az
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templomot mynd az Balwant el ternee es el fylleftenee hogy 
meeg az helyek fe maradna meg, ky lenne az ew zent newe 
dycheeretyre es az neepnek megh fordwlattyara erek emlekő- 
zeth Ottan azért tyz zalla le menyből es az templomot mynd 
az yftenekkel es az papokkal meg emeeztee, Es az féld megs 
nylwan meeg az maradeekyth ees el nyelee

Hatod napon. Azt lialwan Dacianos ‘feyedelem eleybe vy- 
tetee zent gergeth es monda ewneky Mychoda erdegífeeg ez te 
tewled gonoz ember, ky eellyen vezedelmet tettel. Zent Gergy 
monda. Ne hyggyed, mert áldoztam en, ha kedeeg akarod yewel io 
en velem, es laaff efmeg áldoznom. Monda az feyedelem, yol 
erttem az te rawaffagodat, mert engkemet ees el akarnaal fyl- 
lefteny mynt az templomot az yftenekkel es az papokkal.

Monda zent gergy, mongyad meg ennekem nyawalyaf Ha 
az te yftenyd ennen magokat meg nem fegheythetteel mykep- is 
pen fegheythnek meg teghedet.

Heted napon monda Dacianos ew feleffeeghenek Alexan- 
drianak: El fogyathkozwan keel meg halnom mert latom hogy 
ez embertwl megh || Gyeztetőm. Monda ewneky: Oh te dyheíf 268 
kegyetlen hoheer Nem de nem mondottam ее en teneked gya- 20 

kortaa hogy ne banchad az kereztyeneketh mert az ew yfte- 
nek vyafkodyk ew eerettek. Azért twggyad ymaran byzonnyal 
mert en ees kerezttyen akarok lenny. El ameelkodwan azon 
az keral’, monda: yay hogy vezyk, nem de te ees el haylottal 
ее. Ottan azért paranchola hogy ífel fygghezteneek hayanaabs 
foghwan es nagy ereífen oftoroznak. Monda azonkezbe zent 
gergnek : Gergy ygaífaghnak vylagoffaga, howa aloytod meegyek 
mert meeg kerezteletlen vagyok. Monda ewneky zent gerg 
Semyt ne ffeeí ketelkődween leányom, mert az te vered hwl- 
lafa veetetyk teneked kerezthfeeg helyet es erdemre. Azt 30 

halwan ymathífagot teen az wr iftenhez es ky bochataa lelkeetb.
Nyolczad napon Bodogífagos zent gyergy ky hozattateek 

az temleczből es ellyen fentenciat ween bog mynd az egheez 
varafon meg hordoztathneek es annak wtanna nyakaat vagh- 
naak. Mykoron azért az ew zent martyromfaganak horaya bel 35 

tellyefedet vona, keeree az hóhért hogy egy kewef ydőth ha- 
laztana myg ymachagot tenne. Terdeere efween azért nagy 
fok zamtalan kerezttyen neepek latafaara nagy ayoytatoffaggal
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ymathkozwan, Elezer keeree az луг yftent emien magaerth mond- 
wan: En edes wram Iefuf xpuf keerlek az te zentli newednek 
tyztöletes méltóHágáért, bog az en lelkemet el ne zakazyad az 
te zent malaztottwl erekkwl erekkee. Mafodzor. Es vala ky az 

5 te zenthfeges | Newedert az en keen zenwedefemröl ayoytatof- 
faggal meg emlekőzendyk es ew zykfegheenek ydeyn enghemet 
hywand halgattaffeek meg.

Harmadzor. Es vala ky az en halálomról zerzet kenywet 
nala vyfelendy es olwafangya awagy chak olwafwan halgatan- 

iü gya azon borában bochatafíanak meg myndden byney. Es vala ky 
nala hordozangya, myndden meny yteeftewl, hadban való veze- 
delemtewl es yteeletbben való hamys tanoktwl meg zabadwl- 
taffanak. Towabaavala meely hazban leend az en zenwedeefémről 
való kenyew ottb Néma, fantha, fyketh, cbonka bonka germek 

15 ne fyletheffeek Es vala ky vala myt twd keerny az en newembe, 
mynden keerelmeefe bel tellyefeyteffeek mynden kethfeeghnel 
kyl. Mykoron ew ymacbagaat el veegbezte vona, menyből yfteny 
zozat leen ew hozyaa, hogy myndenek azonkeppen bel tellye- 
fedneenek amyntb keertte vona, annak wtanna le baytaa nya- 

20 kaat es azent martyromfagot nyaka vagaffal el veeghezee. 
Az byw kereztyenek aztb lathwan nagy tyzteíTeeggbcl az ew 
aldot tefteét el temeteek. Dacianos kyral kedeeg, mykoron az 
ew palotayaban menne, azon wton tyz zalla le menyből es wgy 
emeeztee meg hogy meegh az poraath fém twdbataak bowa leen 

25 Ezenképpen leen zenwedefe zent gergy martyrnak, kynek ew 
dycböfeeges keennya halala es zent ymacbaga legyen my byne- 
ynknek byzon bocbanattya es. halaiwnknak wtanna byzon Coro- 
naya az erek dycbofegben, kyt aggon m. ||
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30 Ez may zent Innepnek Epiftolaya es zenth ewangelioma 
megb vannak yrwan es magyarazwan, zent gerg martyr nap- 
yan ennek elette

Annak okáért my ydweffeges tanwfagwnknak elowe meen- 
tere es ez dyckbfeges zent ewangeliftanak tyzteffeegere es



emlekózetyre laflok meg az evv zent eelcteet es martyromfaag 
zenwedefeenek moggyaath, kykkel wr yftennek orzagaat es zent 
egyhazaat meg dychöytee ez vylagon

Mykeppen doctorok magyarazyaak az ew neweenek meí- 
tofagaat nag tekeelletes vala ew eeleteenek yarafaban hogy3 
nem chak az kozónfeeggel ky adót paranckolatokatli de meeg 
az feeílyeb valókat ees ereilen es meg zeglietetlen meg tarttya 
vala. Belch ees vala ew twdomanyaban mert vala myt az ew 
meftereetwl zentb peter apoítoltwl latot ballot vala mynd zyAvee- 
ben es ezeeben tarttya vala. Towabbaa vala nag alazatos w 
eeletew, wgy olwaftatyk ew róla. hogy az ew hywelkós wy- 
yaat el vagtta vala hogy chak pappaa ne lebetlme, az papfag- 
nak nagy meltoíTagaert. De az ew meftereenek zent peter 
apoftolnak ymachaga batalmafb leen, ky ewtet meg vygaztaa, 
es annak wtanna pyfpekkee zentelee ewtet es alexandriaban15 
kyldee predicallany. | Zent Mark ewangelifta azért vala leninek 
nemzeteeból zentb peter apoftolnak kereztbffya es yfteuy twdo- 
mamba tanoytbwanya es ew vele romában meene. Mykoron 
azertb zent peter RomaCfagbba predicallana kereek az byw ke- 
rezttyenek zent Markot hogy erek emlekozettre az zent ewan- 2 0  

geliomot meg yrnaa ewnekyk. Es ottan engbede reea Amynt 
az cw meftereenek zayabol hallotta vala es meg tanwlta vala __ 
nagy bywfeeggel meg yraa, hol ott zentb peter myndenkeppen 
ygaznak latta vona lenne, meg confirmalaa es olwafny hagyaa. 
Lathwan azért zent peter ez ew tanoythwanyaat hogy teekel- 25 

letes vona az zent hytben nem hagyaa vezteg yllny. De el 
kyldee ewteth Aquilegyaban predicallany hol ott nagy fok zam- 
talan neepeketh fordoyta meg. Es meg yraa ewnekyk ees az 
zent ewangeliomot. Az ydőben azon varaiban vala egy yeles 
dwff palogar kynek ermogor vala newe. mykoron zentb Mark30 
latta vona hogy tekelletes vona ez zent hytben, vywee romaba 
zent peterbez hogy ewtet azon varaiban pyfpekkee zeutelnee. 
Mykoron azért az yambor az tyztet ffel vette vona, kewes 
ydew el mrvhvan fogaak meg az bytetlenek es zent martyrraa 
teweek. ' 35

Annak wtanna zent peter zent Markot kyldee el Alexan
driaban bog ott ees predicallana, es kewes ydew el mwlwan 
nagy fok zamtalan ueep teree ez kerezttyenfeegre. Mykoron
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azért bel mentli vona Alexandriaban ottan az ew lababely ky 
zakadoza lábából wr yíteunek akaratt’a zerent Ottan monda 
zent leieknek yfmeretyból. Byzonyawal zabadoíTa tette луг Iften 
az en wtamat Es nem feelek hogy az pokolbely Satkan meg 

270 banthaffa kyt a’ meg holt teetemenyekbol || Megh oldozot. Lathwan 
wgyan azonnal egy embert zakadozot farwyaat varrogatlmaa, 
пеку adaa az елу rozz lababelyt ees varrogathny, mykoron azt 
tenuee ottan nagon meg fertee az елу bal kezeet es if el keayth- 
луап monda, egy az iften. Azt halwan zent mark monda: by- 

1« zonyawal yo zerenchaffaa tette wr iften az en wtamat. Ottan 
farth zerzee es meg kenee az varga kezeet es ottan meg vy- 
gazeek. Azth lathлyan az ember ottan be vyvee hazaban, es 
kezde raytta twdakozny ky vona. Es meg vallaa hogy criftus 
Iefuf zolgaya vona. Monda az ember: akarnaam en meg lathny 

15 ewtet. Felele zent Mark. en meg mwtatom ewtet teneked. El 
kezdween azért az bezeedet, meg predicallaa ewtet wrwnk Iefufth 

. ky vona es azth halwan az ember mynd елу hazabely neepey- 
wel megh kereztelkodeek.

Mykoron hyre letk vona benne az varaf bely neepeknek, 
2o wtanna erezteenek hogy meg fognaak. Azth halwan zent Mark, 

az embert-kyt meg yygaztot vala, kynek Annyan vala пелле, 
pyfpekkee zentőlee azon varafban. Es ennen maga meene pen- 
tapolyf newo varafban. Es ott keth eztendeeg predicalwan 
yewe efmeg hattra Alexandriaban, mykoron az hyw kerezttye- 

2 5 neket meg fokafwlwan talaltta vona nagy erembe leen raytta. 
Halwan kedeeg azt az pögan papy feyedelmek es akaryaak 
vala meg foghuy. Mykoron azért egy hofweet ynnepeeben zent 
Mark eлvangelifta Myfeet mondana ottan mynd oda gyewleeuek 
es nakon koteek eлvteth• es rangattyak vala ewtet ede towa az 

3o meg dyhet neep mondwan vongyok ez ekór paztort | Buculus 
egyházhoz, meely egyhazat azon varafban rakattatot vala egy 
kew zyklanak alatta Annak wtanna veteek az temleczbe es Wr 
iftenuek zent angyala hozya yewen meg лvygaztalaa es byztatta 
ewteth Az aldot wr iefuf xpuf ees megh latogataa ewtet es 

35 meg byztataa mondwan Bekefeegh hozyaad Mark en ewangc- 
liftam. Ne akary feelny mert en te veled vagyok vt 
meg zabadoychalak teghedet. Mykoron azért meg verradot vona 
efmegk nyakon kótteek ewtet es teetowa rangattvaak vala ew-
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tctli nagy bewfeeggel folywan az ew vere. Ew kedeegh wntalau 
nagy eedes halakat aad vala raytta wr ifteunek es yraaad vala 
ereitek. Azon ymachadnak kózette, mykoron wr ifteunek ayan- 
lotta vona az ew lelkeet mondwran, Wram az te zent .markod
ban ayanlom az en telkemet, ky mwleek ez vylagbol, Neros 
chazarnak ydeyben. Mykoron ydwezeytenknek zyleteefe wtan 
yrnanak ewtlrwen heeth eztendoben.

Mykoron az pogan neepek az ew zent tefteet meg akar
nunk eeghetny, hogy az kerezttyenek martyr neeven ne tyztel- 
neek. Ottan zeel veez es nagy kówef efíew tamada az égben ю 
es nagy meeny dorghees, es к у mynd azon olalkodyk vala rnynth 
el zalathatnanak onnan. Az hyw kerezttyenek azért el ragadnak 
az teftet es az ew rakattatot zent egyházban nagy tyzteffeeggel 
el temeteek, hol ott meene zamtalan chodakat tett leegyen az 
wr yften az ew zent erdemeenek myatta fok vona mynd be 15 

yrnya. Myert maftan veneczyeben vagyon az ew zenth teftee- 
nek ereklyeye. Mykeppen oda hozatot leegyen laffok megh. |j

Az ydóben mykoron yrnanak zyletethnek wtanna Neegy 271 
zaaz hathwan nyolez eztendoben Leo newo chafarnak ydeyn 
az venecz’eefek mykoron Alexandriaban mentének vona arwal2o 
ott az papokath kyk zent Marknak tefteet óryzyk vala adóala
nyokkal es keerelmefekkel meg haytaak hogy zent Mark ewau- ' 
geliftanak tefteet hadnaak el vynny. Mykoron kedeeg az teftet 
az koporffobol ky emeelneek oil’ nagy zeep yllat hataa el mynd 
az egheez alexandriaat hogy myndenek chodalkozn.anak raytta 25 

honnan vona az zeep yllat. Mykoron azért az tengheren niee- 
neenek es az teb hayofoknak meg yelentetteek vona, az eeggyk 
nem hyween, monda Netalán tan vala meely egyptombely ember 
tefteet vyzytek, zent Mark tefteenek aloythwam Ottan azért zent 
Mark hayoya choda keppen rcea ygazodeek nagy hertelen az30 
maf hayora es ottan el tóree az oldalaat, es mynd addeeglan 
fém hagyaa el myg nem byzonnyal hynneek mert zent Mark
nak tefte vona. Mykoron meeg ees nem hynnee eeggyk liayos 
ottan el ragattateek az erdegtewl, es mynd addeeglan gyettre- 
teek myg nem zent mark teftehez vyweek es ott zabadwla35 
meg, halaat adwan az wr yftennek es myg eele zent marknak 
koronkeed ayoytatoífaggal zolgala. Azon ydóben mykoron yrna
nak ezer ke.th zaaz Negywen egy eztendoben vala papiaf newo
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varaiban az zent Damoncof ffyay kozot egy yffyw frater kynek 
Iwlianof vala newe ky mykoron balalara ywtot vona Es az 
priorth meg kerdette vona raytta mynth vona dolga es meg 
mondotta vona hogy halainak vona ffya ottan Nagy eremmel 

5kezde vygadny es | Monda aggyatok helth atyamffyay aggyatok 
helth mert may dán ky meegyen az lelek az teftből az nagy 
eremnek okáért kyt hallok es fiel emelee ew kezeyt az meny- 
orzagra mondwan Veed ky ymaran az en lelkemet ez tem- 
leczből Oh en bodogtalan ember, ky zabadoyt meg enghemet 

10 ez teftknek halalabol. Azonkezbeu el zwnnyada es lataa zent 
Markot ew hozyaa yewny es az agya mellet all any, es zozat 
leen hozyaa mondván Myt kerez eett oh zent mark ? ottan felele 
yme ez halandóhoz yettem mert wr iftennek az ew eelete es 
zolgalattya felette kellemetes. Monda efmeg az ifteny zozat, 

is myro hogy chak tennenmagad kywaít keppen yewttel ew hoz
yaa, felele zent Mark. Mert ky wattképpen való ayoytatoífaga 

. volt en hozyaam. Es ahol az en teftem nywgozyk, zorgalmatof- 
faggal látogatta meg. Azért en ees megh látogatom ewtet es 
meg otalmazom ew halálának ydeyn. Azonkezben nagy fok 

2o zentek yeweenek oda mynd feyeerben őtózwen. Es monda ew- 
nekyk zent Mark, myt yartok eett'? feleleenek azok hogy ez frá
ternek lelkeet iften eleeben vygyek. Ottan azért az beteg 
frater ffel ebredwen oda hywataa az feyedelmet. es mykoron 
ez latafth votakeppen mynd meg bezeellette vona, wr Iftennek 

25 es zent. Mark ewangeüftanak ayanlaa ew lelkeet es nagy erwen- 
detef hala adaffal kywe mwleek ez vylagbol es az erek dyeho- 
fegre meenc, kyt aggyon mynekewnk ees atya ífyw zent lelek 
Amen.

S e n a y  z yz  z e n t  h k á t  he r i u a  a z z o n n a k  I n n e p e r ó l :  j|

2 7 2  Ez may zent Innepnek Epiftolayat es ewangeliomaat ha ky 
kywannya meg talallya magyarazwan karachon napyaanak 
elette zent Barbara azzon napyan.

Illykkedeeghkywalthkeppenzolanwnk ez nemef tyztaffagk- 
pak tyköreerol es myndden zenthfeeges yozagoknak formaya-
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rol es mennyey ydwefieges eelethnek nemes peldayäTol Senay 
zyz zent Katherina azzonrol Criftus Icfufnak zerelmef yegyefce- 
röl, ky my ydenkben tamada wr yftennek aldot zent malazttya 
zerent, Bodogffagos zent Damonkos atyánknak harmad zerzety- 
böl, kyről zent lelek wr iften meg emleközween wgy mondat 
beleb zaya atal, ky meg vagyon yrwan belch eeggyk kenywee- 
nek wtolfo rezeeben. Prouerbionim vltimo Capitulo Dicens Multe 
filic congregauemnt diuicias tu fuper greffa es vniuerfas.

Sok lcanzo zyzek gye’teenek. kazdagbfagokath, De te 
myndeneketh felwl baladaal, yollebet mynd wr yftennek ю 
mynd ember fíyaynak latattyokra mynd ez ydeyglen fok yffyak 
vyfeltenek es tartottanak zepletelen lelky es tefty eeletet ez 
vylagon, De maga wgy mynt myndeneket felewl baladaa Senay 
zyz zent Katheriiia azzon, ky az ew tekeelletes yo eeleteenek 
okaerth be ees yrattateek pyus papatwl az zenieknek kyzyk- 15 

ben, mykeppen yobban meg kallyok veegre Az ew zentfleeges 
eeletynek kedeegh nylwabban való meg yfmeretyre, es ew. 
wtanna valóknak lelky yozagos mywelködeteknck gyoropodafok- 
ban való voltáért barom dolgokat keel meg lathnwnk, kykböl 
meg yfmertetyk ez zent Katberina azzonnak ew nagy méltóf- 20 

faga. I
EliTew mondatyk lehetífeegefnek%
Mafod kywalthkeppen valónak
Harmad ffel magaztataffnak.
Elezer azért kel meg lathnwnk bog ha zyz zent Käthe. 25 

rína azzont lehetífeeges volt az azzonyallat zemeelben anne 
nagy bewffeeges tyzteffcegckkel meg ayandekozbatny, kyket ew 
bozyaa hallwnk, oka ez, merth fokatb vannak kyk ellene mond- 
nak, yeleífen az ollyanok kyk mynd kywl belöl meg hydeghet* 
tek ayoytatoffagban, mynd az wr yftenbez, mynd az ew z e r e t ö s o  

zentybez. Nem hyhetewnek aloythwan hogy egy azzonyallatban 
emiy zamtalan yfteny dolgok es lelky yozagok lebettenek vona 
mynt ew róla zolnak ef yrnak. Vyzon ellen, ha a’ myndenbato 
wr yften az azzonyallat zcmeclt meg akartta vona wtalny es ew 
zent zyne elöl el vethny, haat yngyen fém teremtette vona. То- м 
vvabbaa, ha ewket ees az erek dycböfeegben nem akarnaa vynny 
bat ewket annee zent malazttal es lelky yozagoknak bewfee- 
^ewel nem zerette vona.
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Myud ez eellyen dolgoknak azért byzonfagara doctoroknak 
mondafok zerent lieet nemes tyztoleteflfeegeknek meltolTagawal 
nemeflfeytee meg az wr yften az azzonyallaty termeezetlmek ze- 
meelyeet. Elezer teremteef zerent, kynek byzonfagaat ha ky 

5 meg akarya yfmerny olvaflfa Moyfefnek elffew kenyweet. Mert 
zent Thamaf doctornak mondafa zerent zent Agofton meg azont 
vallva Mert cbak yftent illety az tehetflfeeg es hatalmaflfaag hog 
ffyrffyat es azzonyallatot femyból teremczen termezetnek fege- 

273 delmeert. II Es naponkeed való hazbely zykfeeghnek megh zer- 
zeefeerth, mert az azzonyallat ynkab twggya az haznaal való 
dolgot megh zerzeny honnem mynt az fyrffvw. Mafodzer fifel 
magaztala az azzonyallaty zemeelth wr yftenth megh yegzet 
meltoffaggal az az hog mykeppen az ffyrffyat wr yften teremtee 
az ew zent zemeelyenek es hafonlatoffagauak abrazattyara, azon- 

15keppen az azzonyallatot ees okoű’aghnak es értelemnek terme- 
zety zerent, De kylembek ehak zemeelnek teremtefe zerent Es 
hogy az fifyrflfyw kezdete az azzonyallathnak Errol wgy mond 
zent pal apoftol Corintombelyeknek yrt leweleeben. Az fifyr- 
flfyw zemelye az yftenfeeguek es az azzonyallat zemeelye az 

гоflfyrflfywnak. Mafod. helyen meg wgy mond: Az azzonyallatnak 
feye az fifyrfifyw. Az ffyrffywnak feye Criftuf iefus Criftus lefut
nak feve wr yften

Harmadzor fifel magaztata wr yften az azzonyallaty zeraeelt 
Ifteny zent malazthnak meltoflfagawal. Mert mynd ooh terwen- 

2 5 ben mynd wy terwenben fokakat olwafwnk yewendó-mondókat 
es proflfetyffakath, .kyk mynd arra voltának valazthwan wr у ft en
te wl hogy mywel ewk ees ne effneenek kethfegben mert nem 
volnának valaztathwan azon vfteny malazttra es ydweffegre 
mynt az fifyrfifyak

3o Negedzer fifel magaztataa wr yften az azzonyallaty zemeelth 
anyay valaztafnak meltolTagawal. Mert mykoron akaraa hozyaa 
eeggyefeyteny ez embery termezeteth, Nem angyaltwl fém flfyr- 
flfywtwl akara zyletethny, De azzonyallathnak zemeelyebol zyz 
anyaat valazta maganak kynek ees anne malaztot enghede hogy 

35 mynd erdőmmel | Mynd dychofeegnek koronayawal az ew zent 
fifyauak lefutnak wtanna mynden teremtet állatot fewlwl mvvlna 
mennyen fehlen mynd angyaly mynd etobery termezetet, Es 
myndeuoktewl tyztoltethneek es dycheertethncek
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Ewtódzer ffel magaztataa wr iften az azzonyallat termee- 
zetet erwendeteíT yelenettel. Mert mykoron menynek es feldnek 
dychofeges kyrallya ew hallottaybol ffel tamada, elezer az 
azzonyallatoknak engedee magat meg lathny es yllethny, es ewk 
leenek elezer az erek eeletlmek kowety es predicatory bogy5 
mywel femyben meg ne wtaltathneek az azzonyallaty zemeel, 
hogy myert elezer paradychomban ew myatta kezdeteek el az 
halainak keferewfege.

Hatodzor ffel magaztataa wr Iften az azzonyallaty zemeeltb 
cbodalatos martyromfagnak ereifegeewel. Nemeellyek ew zyzef- ю 
feeges eeleteknek meg tartaffaeert. Nekyk ez zent hythnek ay- 
oytatoffagaert. Nekyk xpus Iefufnak zerelmeert, Nekyk az meny/ 
orzagban való nagy dychofeeguek erwendeteffegeert Mynden ez 
vylagyakat meg wtalwan el hattanak. Az kegyetlen kyralyok- 
twl Chazaroktwl es feyedelmektewl kylemb kylemb keferew 15 

kenokat gyettrelmeket es martyromfagokat zenwedween, nagy 
ereilen vytezkóttenek, kynek moggyaak es zamaat fok vona ky 
yelengetlmy. Azért ez eellyen nemew batalmaf gyezedelem eref- 
feeg es lelky yozagokban valo veegyg es boltyg yalo meg rna- 
radaf feinykeppen nem leheteth wr Iftennek es zent leieknek 20 

kywalthkeppen való ereynel es zent malazttyanaal kyl. Annak 
okaertb ewk ees newezetefek es dycherettre meltook mynd 
anyazent egyházban mynd mennyeknek zent orzagaban ||

Hetedzer ffel magaztataa wr Iften az azzonyallaty zemcltb, 274 
dychofeges ffel tamadaf zerent kyrol wgy mond. zent Agoftonäs 
doctor atyank, az kozonfeges dychofeges ffel tamadafban ky 
mynd az ew zemelye zerent tamad ffel es azonkeppen mennek 
es leznek az erek dychöfegben ffyrffyw mynt ffyrffyw, azzony
allat mynt azzonyallat, zyz mynt zyz: ky mynd az ew erde- 
meenek es eeleteenek dychofege zerent. De az termeezethnek 30 

keeunya es gyettrelme oth nem lezen ky ezen vylagon ez 
fogyatkozyk. Ha azért az erek Ifteny nagy es veghetetlen bol- 
cheffeeg myndeneknek teremtefeeben az azzonyallaty zemelth 
ellyen choda es kylemb kylembkeppen melíowa tette. Myre 
nem kel hynnye hogy ez Seiíabely zyz zent katerina azzont35 
ees kywe háttá vona az ew zereto zenty kozzol. Nem lehetetlen 
wr Iftenneel ferny bezeed, mynt zent Lucacz yrya az zent ewangc- 
liomba. Zyletettetcek azért wr Iftennek akarattya zerent zyz zent
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Katherina azzou Senanak cw ncmef warafaban yambor es Iften 
fceló atyatwl anyatwl kynek attya vala Benencafa Iacab Es 
annya lappa. Mykoron kedeeg ewth eztendös vona zvz zent 
katherina ázzon nem artaa magaat ez vylagnak. De adaa es 

5 ayanlaa magaat mynd teftcfftewl lelkeftewl azzonywnk zvz 
marianak es gyakorlatof ydwezlettel tyztely vala Criftuf Iefuf- 
nak zent zyleyeet, es ferny gondot nem vyfel vala ez vylagra, 
de myndden remenfegeet vetette vala az mennyey dychofeegben, 
kykben napról napra mykeppen haznala es newekódeek wr 

10Iften malaztya zerent ymaran Iáitok megb. |
Mafod tanwfaagwnk leezen zyz zeűt Katherina azzonnak 

eeleteben heet yeles es kywalthkeppeu való lelky yozagokrol 
kykben eele es haznala wr iftennek malazttya myat, kykben 
meg yfmertetyk az ew zenthfeges mywota. 

is Elfew yozag mondatyk zepletelen zyzeffeeg, kybol yeleffen 
dycheertetyk ez barom okaerth Elezer az ew yffywfaganak okaerth, 
inert mykoron meeg heetli eztendóf vona, nylwan való fogadafth 
teen, hogy mynd halalyg zepletelenfeegben maradna meg, ky
nek mynd kezdety mynd veegezety leen zent lelek wr Iften, ky 
az ew zent malazttya myath bel tellyefeytee az ew embery 
ezeenek её zabad akarattyanak tekeelleteífeegeet. Eellyen dolgot 
olwafwnk zent Myklof pyfpekrol ees, ky meeg ew gyengeffee- 
geben ees zerdaat penteketh beytel vala. Hogy azért zyz zent 
Katherina azzon ees azt ennen ereyból ne tette legyen. De wr 

25 iftennek- malazttyabol meg yfmertetyk ellyen Ifteny latafbol. 
Mykoron meeg скак hatod eztendös vona, egy пару napon 
mykoron haza menue ew hazaf neennyeenek hazatwl, ffel te- 
keenthwen az eggre es lataa wrwnk Iefufth az zent Damoncos 
ffyaynak' egyhazok feloth oly mynth egy pyfpeky rwhaban 

зоуПпуе, es az zent apoftolok mynd kewrwle alwan. ffel emelwen 
azért Iefuf az ew zent kezeet es kereztet vethween Katherinara 
meg aldaa .ewtet Ez latafth mykoron ezebcn vette vona oly yghen 
megh ereffedeek wr Iftenben hogy az napfagtwl fogwa femyt 
eegyebet nem kerefne hanem chak tytol beit hol ott nylwabban 

3 5 ymathkozhatneek cs ynth vala eegyeb leányokat ees mynd be- 
zecdewel mynd peldayawal.ymatkozaafra es ydweífeegnek wtaara. 

Mafod ok mondatyk ellenzeefnck oka, kybol meg yfmcr- 
275'tetyk az ew zvzeffegheenek jj Tartafa, mert yollehet az ew zyley
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lathnanak kylemb kylemb choda dolgot az ew leányokban, De 
maga meeg nem twggyak vala bogy ew zyzeíTeeget fogadót vona. 
Annak okáért mykoron tyzen keth eztendot eerth vona yntetyk 
vala az ew zyleyeetewl, bogy zebben yarna mert ymaran hamar 
bazaffagra kelleny menny. De ew femyt nem gondoí vala vele, & 
De annal ees ynkab fyraffra es penitenciara fogya vala ennen - 
magaat, hogy ha vala my nagy halálos byntb tett vona.

Aztb latbwan az ew zyley, keereenek eg egybazy embert 
reea, hogy mywel az ew leányokat tanacbolnaa hogy zerzenee 
hozyaa magaat mert hamar hazaíTagra kellenee menny. Az ю 
lambor kedeeg meg yfmerwen az zyznek akarattyaak meg vy- 
gaztalaa es meg ereffeytee ewtet wr ITtenben. Et yntee reea 
hogy ew leány hayaat nyrnee el, kyre ottan keez leen, es be 
tellyefeytee. Azth latbwan az ew zyley, elezer nagyon meg 
haragwanak ew reea, es nagy fenyeyteekkel tarttyak vala. 15 

De egy kewef ydew el mwlwan ky yelentee ewnekyk az ew 
zywe tytkyaat hogy mywel zyzeíTeeget fogadót vona. Es ottan 
zerelmekben efifeek es meg aldwan ewtet nem bantaak akarat- 
tyaat annak wtanna.

Harmad ok mondatyk lelky tyztaííaag tartaffnak oka. Mert 2 0  

wr iftennek zent malazttyanak myatta nem cliak kywl való 
tefty tyztaíTagot mynt embertwl lehetffeeg meg tartotta mynd 
halalyg Tőrteneek egy hwfhagatban hogy zyz zent Katerina 
keefóyg ymathkozneek, myert mynd teíteewel lelkeewel az 
mennyeyekre vala fygelmezween. Neky yeleneek az aldot wi’25 
leTuf xpus es monda: Kätherina myert mynden ez vylagyakat 
megh wtaltal az en zerelmemeert, En es teegedet nagy tyztef- 
feeggel el akarttalak hazafoytany Ottan előwe yewenek az zyz 
anya Maria, zent Ianos | Ewangelifta zent paal apóitól, zyz zent 
Damonkos es zent Dauid pptha Wgy mynt az ew kyntornayaat 30  

verween. Es azzonywnk zyz maria kezeet fogaa zent katheri- 
nanak es kezdee kerny az ew zent ffyaat IeTuft hogy hozyaa 
venuee ewtet, ky ottan neky enghede es veween xpus Iefus az 
gyerwt ew wvyaban tewee mondwan yme yegyezlek teeged 
eunekem te teremtednek es megh váltódnák kytben az ydeyg- 35  

len, mykoron en velem eegyetembe be yewz az meunyey me- 
nyekzőben Es az te zyzeíTeeget koronkeed meg otalmaztatyk 
zeplótelen. Ezek meg leeween el enyezeenek előle.

NVFXVEAILIÍKTÁR. IV. 26
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Mafoci yeles lelky yozaagh kyben eele zyz zent katherina 
mondatyk ew zyweenek lelkeenek wr Iftenben való mereeífege 
es batorfíaga, kynek myatta ees ez vylagot meg wtalaa es zent 
zerzeteffeegben meene, bogy xpufnak nagyob zabádon es tyz- 

stabban zolgalbatna, Es meene zent Damonkos atyaknak harmad 
zerzeteeben, ky mondatyk penitencia tartafnak zerzete

Meely zent zerzeteffeeg bárómból byzony wltatyk meg hogy 
ygaz leegen Elezer mert zent Damonkos atyanktwl zerzetteteth 
Lombardyaban, kyert fok vyafkodafa voltb az erethnekek ellen, 

10 kyk annak elette byrtaak, kyketb mynd az teeb zent atyakkal 
egyetembe onnan kywe yzween, ew helyeitek zerzette az zent 
penitencianak zerzeteffeegeet. Mafodbol ygaznak lattatyk, mert 
anya zent egy haaz be vette mynt ygaz zerzetefifeeghet es zent 
papaak Confirmaltak. Negyed honorius hwzon kettőd íanos papa, 

lákylenczed Bonefacius es heted Innocencius, kyk mynd nagy 
fok zabadfagot Bwlchwt es oldozatokat enghettenek. Harmadzor 

276 mérth j| Az zent zerzetet a myndenhato wr iften meg zentelte 
es ffel magaztatta, ky meg byzonywltatyk kylemb kylemb zok 
zent azzonyoknak zenthfeeges eeleteknek es choda teeteleknek 

го myatta kyk kőzzől egy yeles zerelmes xpufnak yegyefe ez 
zenth katherina ees, kyról maftan zolwnk bezeellwnk. Mykeppen 
kedecg valaztotta legyen maganak ez zenth damonkos atyank 
zerzeteet meg lathattya ha ky ew eeleteet akarya olwafny. 
Hol ott wgy olwaftatyk. Egy пару napon mykoron ymathkoz- 

25ueek bog -wr iften tartanaa meg ewtet az ew zyzeífeegeenek 
fogadafaban el reewolteteek es nagy fok zent atyaak azon zer 
zetből пеку yeleneenek kyk kőzőt zent Damonkos atyank ott 
vala myert hogy kywalthkeppen való zerelmetef ayoytatoffaga 
vala hozya'a, kynek eeggyk kezeeben egy liliom zaal vala lan- 

го gazwan. De meg nem eegwen es az maaf kezeeben az zerzeth- 
uek rwhaya. Es azon latafban mondanak Katherinanak, myne- 
mew zerzetet akarna valaztany, felele: En zenth Damonkos 
atyam zerzeeteet kyvvanom ffel veennem. Monda ottan ewneky 
zent damonkos. Erei! leelekkel leegy zerelmes leányom, mert 

зэа’шееГ zerzetet kywantaal ewtozol. Es ez lataaf el enye^eek 
előle es nagy byzodalmat veen wr Iftenben. Mykoron kedeeg 
az ew zyzeffeegenek tartafaath meg yelentette vona az ew zyley- 
uek es aẑ ok nagy eremmel meg aldottaak vona. Ottan Senaban
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az apachakhoz шеепе es mykeppen ew kyfdedfeegetewl fogwa 
kywanta vala, be otozeek nagy lelky ayo’tatoiTaggal es yfteny 
zent zeretettel.

Harmad yeles lelky yozaag kyben eele zyz zent katherina 
mondatyk ez vylaghy tefty kemeenfeeg, kytb meg yfmerhe-5 
twnk ez három alaa mondandókból Elezer' eetelben es ytalban. 
Mafodzor rwbazatban es haalo agyban, karmadzor | yygyazafok- 
ban es ymachagokbau. Elezer mondám hogy kemeeníeeget tar
tót eeteleeben ytalaban, mert rytkan olwaftatyk mynd ew kyf- 
ded germeküeegetwl foghwa hogy hwfth eeth vona, kynek ю 
annak wtanna myndeneftwl foghwa el vetee ew tewle. De 
chak kyneeret es gymelchet eet, tyzen keth eztendos korában 
kedeeg fyew gyekerrel eelth. Borth kedeeg mykoron ywtli oly 
yghen meg yyzeztte hogy alyg erzette az bor zagaat. De annak 
ees ellene monda tyzen ewt eztendew wtan. Gyakortaa kedeeg is 
nagy fok napyglan fém eetelth fém ytalth hozyaa nem vett. 
Gyakortaa mynd hetedzaka eeken zomehon beyteltb, wg zol- 
galta az луг yftent. Mafodzor meg yfmertetyk az ew magahoz 
való kemeenfege, rwhazatban es aagyon való haíafban. Ewneky 
eegyeb rwhaya nem volth hanem chak ynghe. Es fém telbe2o 
feni nyarba egy kontöfíeenel teb nem volt. Ew yngheenek 
alóla, néha Ciliciomot, néha vaff lanczot vyfelth, hogy kedeg " 
nylwabban kőwethetnee zent Damonkos lelky attyaak lelky 
eelethben myndden napon haromzor neegzer oftorozya vala елупеп 
magaat. Agya keedeeg chak azon azzyw dezka es egy remeek 25 

ifa feye alat. Ezeeben tarthwan zent paal apoftolnak mondafaat: 
Meg gyettrem az en teftemet es zolgalattra hayttom, hogy 
eegyebeknek yoot predicahvan^ enmagam gonozzaa ne legyek.
Es azonkeppen az gyarló tefthnek akarattyaak hayttya vala az 
leieknek es okoŰaghnak akarattyara, es ew lelkeet луг iftennek 30 

akarattyara, hogy fe tefthzerent fe ldekzerent ne tehetne 
eegyebet, hanem amy wr yftennek пелуе dycheretyre vona es 
ennen maganak ydлvefí>eeglere. Harmadzor meg yfmertetyk az 
ennen magahoz való kemenfege zentelen лта1о vygyazafoknak 
es ymathkozafoknak terheebol. Merth annera улу1о1 л7а1а, hogy 35 

keth napon aлvagy három napon || Fel horaat awagy eeggyet nyw-
godot. Az nagy eenífeegbol azerth annee azalffagra yлvtot vala, 
hogy mykoron ez vylagbol ky тлу11 vona, lataak haat az елу

2G*
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agyeeka ew helyhez es hwrahoz ragadot vona. Oly ygben meg 
zaradot vala ew lialala felee, hogy ew tefte feleny fém vala 
mynt meeg ew kyfded leanzo korában ees volt, kyról wgy 
mond az nagy pins papa az ew bullayaban ez zent zyz azzon- 

srol. Ez zent zyznek ew zenwedetelleege nagyffagos es cbodalatos 
ew ez wylagy eeleteenek kemeenfege. Mert mykoron bornak 
hwfnak eeledeleet ew tewle myndeneftwl foghwa el tawoztatta 
vona Es ferny bewchwt fém akarna hozyaa venny, veegre 
anneera ywta hogy fém kyneret fém eegyebet nem eenneek ez 

lovylaagh zerent, hanem chak mennyey meennawal eelne, mynt 
yo kerezttyenek zoktak hozyayok venny az oltary zentfifeeg ze
rent, kyben mynd az wr Iften dycheertetyk

Negyed lelky nemes yozaag kyben eele es haznala zent 
Katherina möndatyk kegyeffeegh, kyben meely yghen el hatal- 

i^mazot vala, meg yfmertetyk ez három rendbely zemeelyeken, 
twdnya yllyk az zegheenyekhez, az korokhoz betegekhez es az 
zegheen bynefekhez. Elezer azért kegyeli vala az zeghenyek- 
hez, kyrol wgy mond piuf papa az bullában. Az Criftuf Iefus 
zeghenynék bew kezzel oztogat vala: efmeg wgy olwaftatyk 

20 eeleteeben, hogy zabadfaga volt az ew attyatwl alamyfnaat 
adny vala kynek nkarth vona ew attyanak yozagabol. Egyzer 
torteneek hall any,, hogy egy zegheeny ewzweg azzonyallat ew 
hozyaa tartozoywal nagon eehezneek zomehozneek, yollehet 
nagy beteg vona akkor.on, ottan azért ew ymachaganak myatta 

25 kynnyebfeeget nyere wr-iftentewl, es fiel kelween reeggel, ga
bonát, I Borth olayth nagy be wen ennen vállán az zeghen azzon 
hazahoz vyween le tewee hazaban nagy czendeffeeggel ees ez 
dolgában hafonlatos leen bodoghffagos zent Myklos pyfpekhez. 
Annak wtanna terteneek efmeg egy napon, mykoron az zent 

30 egyhaznaal vona egy keere alamyfnaat tewle, es mykoron nem 
vona ínyt adny az olwafo zem kozot vala egy ezyfth kerezt 
yeeg zemewl, ottan azért azt ees el oldaa es az zegheennek 
adaa. Azon eeyel пеку yeleneek wrwnk Iefus Criftus es monda 
Katherina yme tegnapy napon ezt aadaad ennekem. En ees meg 

35 fogadom teeneked hogy az wtolfo yteelethnek napyan, mynd az 
zent angyaloknak es embereknek latafokra, aztli az te eremed- 
nek nagyfagara megh mwtatom, kybol meg yfmertetyk az zeghe- 
uyekhez való zorgalmatoHaga.
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Mafodzor vala kegyes es yrgalmas az nyawalyaf korokhoz 
beteghekhez, mert nagy zorgalmatoííaggal zolgaal vala ewnekyk, 
vala egy nyawalyas koor poklos azzonyallat kynek katherina 
zolgalny zokot vala, mykoron meg keztte vona wtalny az ew 
ghereentef voltaat: egy napynapon meg tyztoytaa ewtet es az 5 
wndokfagot gyeytee egy medenczeben es monda. En teghedet 
az en zerelmef yegefemnek wr Iefuf xpufnak zerelmeerth meg 
yzlak, es teghedet gyarló tefth meg gyeterlek. Annak wtanna 
leen, hogy meg zewneek mynden wtalattya, De koronkeed zeep 
yllatwnak erzettetyk vala ewneky maf embernek rwthfaga.io 
Mafod napon meg yeleneek ewneky wr Ieíus xpus es meg mw- 
tataa Katherinanak az ew zenthfeeges febeyt mondwan Kathe
rina myert az en zerelmemeert ollyan wtalatos ytalth veel hoz- 
yad, nem leezek halalatlan teeneked eerette. Es Katherina 
zayaat ywtataa az ew zent oldalának zent febeehez mondwan 15 

En eedes leányom apollad [| Megh es ygyaal az een oldalamból 278 
eedes ytalth kywel az te lelked mynden eedeffeeggel bel tel- 
lyefeeggyek es tettedet ees bel tellyefehe, kyt en eerettem meg 
wtalaal, kyben ottan bel tellyefedeek az wr Iftennek malaz- 
tof volta. 20

Harmadzor vala kegyes es yrgalmas zent Katherina az 
zegheen bynefekhez, mert gyakortaa ymathkozwan ew eerettek 
nagy fókáknak tezen vala fedelmet ew zenthfeges ymachaganak 
es erdemenek myatta, kyknek zamokat fok vona chak gondol- 
nya ees, myneewel ynkab yrny, menee gonozokat tereytet25 
hattra, menee yokat meg ereífeytet yoban, menee fokakat meg 
vygaztalt lelekzerent tefthzerent, néha bezeedewel, néha yra- 
fawal, néha yzenetywel, néha ymachagawal. Annak felette 
menee lelkeketh ky ragadot pokolnak torkából es meennyet 
ffel ygazoytot menyeknek dychófeeges bodogffagara. Czak azso 
wr Iften vethety zamaat. Mynemew kedeeg malazttal eellyen 
dolgok lehettenek, ky mynd ezeeben vehety. Azért dycheretef- 
nek lattatyk az aldot wr Iften az ew zerelmes hyweyben

Ewtod yeles lelky yozaagh kyben eele zyz zent katherina 
mondatyk nagy paciencia tartaíT, yeleífen ez három alaa mon-ss 
dandokban. Elezer haborwfagokban, Mafodzor kefeertetekben, 
harmadzor keenzenwedefekben. Elezer bekefeeges volth kylemb 
kylemb haborwfagokban, ky meg byzonywltatyk eellyen példa-
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bol. Val i Senaban azon zerzethben egy zolgalo lean kynek 
palmeriua vala newe ky pokolbely erdeghnek yzgatafa myat 
oly yghen ellene yaar vala Katherinanak hogy az nagy gylö- 
feeghnek myatta yngen neweet fern akarya vala hallany es 

5 newezny, Katherina kedeeg azt lath wan koronkeed ymaad vala 
eerette. Mykoron azért az gonoz lean nagy korffagban | Efeth 
vona Katherina azth halwan hozyaa meene meg latogathny az 
nyawalyaf foror kedeeg ottan meg kemeenyedeek ewmagaban 
es hagyaa hogy ky yzneek katkerinaat az hazbol, ew kedeeg 

io nem zenyk vala eerette ymathkozny. Es wgy leen hogy meg 
gyozee ew zent ymachaganak myatta es az kegetlen alazatof- 
fagra es tőredelmeffeegre terween bochanatot keere es zenthfee- 
get veewen ew hozyaya, ky mwleek ez vylagbol. Mykoron 
efmeg maf forornak zolgalna ew betegffeegeben az ees kylemb 

íókylemb bozzwfagokkal yllety vala Katherinaat. Terteenek hogy 
ew ymachagaban bozzonkodnek raytta wr Iftennek. Neky 
yeleneek wrwnk Iefus xpus tarthwan egy aran koronaat, mafth 
egy towyf koronaat ew kezeeben es monda, Katherina valazd 
el eeggyket ennek ez vylagy eeletedben. Ha eet az aran koro- 

2o naat valaztot, haat az maf vylagon towyf koronaat keel vyfel- 
ned, ha kedeeg eeth az towyf koronaat valaztot haat az maf 
vylagon, aran koronaad leezen. Azt halwan katherina ezeeben 
vewee magaat es ayanlaa magaat bekefeeg zenwedefre es ky 
veween ew kezeebol az towyf koronaat tewee Katherina ennen 

2sfeyeben. Annak okáért fok ydeyglen zenwede fee faydalmat. 
Es azon keppen meg ereffedween wr yftenben aunaal ees ereffeb- 
ben ffel etezeek az zent paeiencianak fegywereeben. Az beteg 
Soror azért lathwan katherinanak bekefeeg zenwedeffeet, tore- 
delmeffeegre tore es bochanatot keerwen, ymaran nylwan zenth- 

3o nek es bodognak predicalía vala. Mynd ezenképpen nagy fok 
zemeelyektewl fok zamtala'n bozzwfagot zenwed- vala, gonoz 
hyrt neweth es gonoz bezeedeketh, de Katherina wr Iftennek 
malazttya myat mynd nagy alazatoffaggal es bekeffeggel zen- 
wedy vala, kykbol mynd dycheertetyk a’ myndenhato wr iften. jj 

79 Mafodzor vala bekeffeeges erdeghy kefeertetekben kyerth wgy 
mond pius papa az Bullában, vyafkodyk vala Katherina gya- 

• korlatoffaggal az erdeghekkel es fok nj^vghatatlanfagoknak ■ my
atta fok bozzwt zenwed vala. De myndenkoron zent paal apof-



LEGEND. (SIENAI SZENT KATALIN.) 4 0 7

tolnak mondafaat vety vala ellenek: шукогоп beteg- vagyok 
akkoron erelTeb vagyok. Wgy olwaftatyk eeleteeben, hog wr 
Iftennek eugbedelmebol gyakortaa oly yghen gyettryk vala 
es oftorozyaak vala az erdegbek Katberinaat, bogy myndenek 
cbodalkoztanak raytta, kyk az ew tefteet lattaak. Dé myndene- 
ket nagy balalattal veezen vala az wr Iftentewl.

Harmadzor bekeíTeeges volt kylemb kylemb keen zenwe- 
deefekben es zabad akarattya zerent való kemeen peuitencia 
tartafban, kylemb kylemb tefty korffagban betegffeegben, kykrol 
byzonfagot teezen pius papa az bullában. Feye fayafnak myatta 
wgy mynt koronkeed gyettretyk vala, mynddenben eremefth 
tarffolkodwan az ew eedes zerelmes meg valtohahoz ez vylagon, 
kyról zent pal ees meg emlekőzyk. Ha az xpus Iefuffal zen- 
wedewnk, annak wtanna vele ees wralkodwnk az mai vylagon 
Katberina ezeket mynd zyweben tarttya vala es eremeftb zen- 
wed vala wr Iftennek zerelmeerth.

Hatod lelky yozaag kyben zyz zent katberina cele es 
baznala ez vylagon, mondatyk lelky es tefty alazatoffaag, к у 
meg yfmertetyk yeleffen ez karinakból. Elezer fedelemből. Ma- 
fodzor wtalatoffagbol. Harmadzor nyayaffagbol Elezer mondám 
bogy az ew nagy alazatoffaga meg yfmertetyk feelelembol. 
Mert mykoron mynd kezdettewl foghwa az aldot wr Iefus 
criftuftwl kylemb kylemb latafokkal es yelenetekkel mynd emette 
mynd almatta megh | Kezdet vona latogattathny, koronkeed nagy 
feelelembe volt ezeeben tarthwan az zent attyaknak kefeer- 
tetytb Mert gyakortaa fokakat chalt megb pokolbely erdeg yo 
angyalnak kepeeben. Annak okáért az wr Iftennek ayanlya 
vala ennenmagaat, es wg leen, bogy wrwnk Iefus xpus пеку 
yelenwen meg tanoyttaa ewtet mynd yfmernee meg mykoron 
az lataaf yo es ygaz vona, es mykoron gonoz awagy bamyf. 
Tórteenek bogy Katberina az ew lelky Confefforanak meg ye- 
lente az ew latafyban. Es az Confeffor bahvan teebolyogny 
kezde rayta es reea kezde neezny baat oly mynt el változót 
vona az ew zyne, oly mynt az Criftus neezne reea. Ottan nagy 
ffel zowal kezde mondany Ob kychoda ky maftan en reeam 
neez. Katberina felele. Az ky vagyon az wr iften es ottan tér- 
meezettre valtozeek efineg az ew zyne Es az Confeffor ottan 
byzonnyal meg yfmeree az zyznek ew zentbfeeges voltaat.
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Mafod kyból meg yfmertetyk az ew nagy alazatoíTaga monda- 
tyk ennenmaganak wtalattya. Azt kedeeg vewee es tanwlaa 
ennen magatvvl wrwnk Iefuf Criftuftwl, пеку yelenwen es mond- 
wan: Twdod ее leányom ky vagy es ky wagyok en ? Ha ez 

s kettöth nylwan meg yfmerendod bodog leez Mert te az wagy 
ky nem wagy. Én kedeeg az vagyok, ky wagyok, ha eellyen 
yfmeret leend az te lelkedben, foka meg nem chalhat teeged 
az ellenfeeg. Mert te femybol teremthwen teremtet allat wagy. 
Es ha az teremtet allat ennen maganak marad el efyk es 

™femye leezen. Es ennen magatwl koronkeed haylando bynre. 
ky femynek mondatyk Es ennen magatwl yngen yoot feni gon
dolhat. Azért az veghetetlen wr yftenhez haíbnlatkwan femynek 
gyeztetyk lenny, Azért az az, ky nynehen. De mynek okáért 

280 az wr yften || Mynden leetelnek eredety es kwthfeye es ew tewle 
is zarmazyk mynden teremtet allathnak leetele, azért chak ennen 

maga mondhattya: en vagyok. Harmadból meg yfmertetyk 
Katherinanak alazatoíTaga, nayaffagot tarthwan myndenekhez, 
kyrol wgy olwaftatyk hogy fern ez vvlaghy dolgokban fém 
lelky haznalatokban magaat nem vonta ha mykoron wr Iftennek 

20 akarattyabol ydweffeegefnek yfmertte, barom eztendeeg wgy 
tartotta az cellaat es az veztegffeeget hogy fenkywel nem bezeel- 
let hanem ha mykoron zenth egyházhoz meenth EEyely vy- 
gyazafth wgy tartotta hogy veternye harang zoygh el nem alvvtli 
myg az fráterek ffel nem kőitek Annak wtanna azt mondotta : 

25ymaran az en atyamffyay ffel költenek Iftent dyeheerny, wr 
iften tarchad meg ewket mynden gonoztwl, en egy keweffce 
el nywgozom. Nappal kedeeg kywe nyomotyk vala keweffee, 
hogy yo bezeedéwel teetemenyeewel es yo peldayawal fókák
nak haznalhatna ydweffegekre, kykbol nylwan meg yfmertetyk 

3o mert az ew zerelmes yegcfeenek xpufnak peldazattyara wgy 
akartta ez zent zyz ázzon, hogy mynden ez vylaghy ydweffee- 
ges dolgokban reeze legyen az teremtew wr Iftennek elette. 
Heted zent lelky yozaag kyben eele zyz zent Katherina, mon
datyk yoban való veeghyg meg maradaas kyrol wgy mond zent 

35Ieronimos doctor Lucianof remethenek yrth leweleeben kyk 
yoth kezdnek fokán vannak De kyk veegre vygyeek kewefen 
vannak zyz zent Katherina kedeeg nem chak bog veegre nem 
vytte vona a’ mvt kezdett De napról napra yozagrol yozagra



nyomoteek kyk kózzól barom yelef dolgokról emlekozyk pius 
papa az bullában ElíTew ky neezy az ew zentbfeeges voltának 
kezdetyt mondwan zyz katberina Sena new wa|rafbol tamadwan, 
es yo zeerbely zylektewl zylethwen, eeleeb ayanlaa magaat Crif- 
tufnak Iefufnak zyzelleegenek fogadafawal, bonnem mynt yftent 5 
ew ydeye zerent meg yfmerbetnee.

Mafod ky neezy az ew eeleteenek fölyafaat, kyról ees 
wgy mond Semy bezeed ew zayabol ky nem zarmazot, ky 
zerzeteffeegbnek es zentbfeegnek ellene lett vona. De awagy 
yo eelettról awagy ydweűegról Iftenról menyorzagrol es zerel- ю 
mes tanwfagrol zarmazot.

Harmad ky neezy az ew vtolfo napyaat, kyról ezen mond 
azon bullában, wgy mynd harmyncz barom eztendey bel tel- 
ween, romának warafaban bwnyaa be zemeet, ky mykeeppen 
meent legyen menyeknek ew dychófeeges orzagaban, es my-15 
nemew kylemb kylemb cboda yfteny dolgok akkoron történté
nek es yelenetek fok zemeelyeknek nylwabban meg vannak 
yrwan az ew zentbfeeges eeleteenek zereeben.

Harmad tanwfagwnk lezen zyz zent katberina azzonnak 
eeleteeben. Ew kywalthkeppen való meltoífagos es zentbfeges2o 
flfel magaztataffanak wr Iftentewl, beet malaztoíf es cbodalatos 
tyzteleteffegeeról, kyk kózzól elffew mondatyk lelky yfmeretb- 
nek vylagoűaga. Mafod yewendó mondafnak malaztos latafa 
Harmad Ifteny yeleneteknek vygaztalafa. Neegyed lelky eele- 
delnek eedetfegbe. Ewtod cboda teetemenyeknek leetele. Hatod 25 
bodogífagos yelenetek. Heted nylwan való zentek kózzee zen- 
teleef.

Elffew wr Iftentewl való malaztos tyzteflfeege, kywel zyz 
zent Katberina ffel raagaztattateek mondatyk lelky vylagoffaag, 
kynek ew lelky yfmeretyról es bólcheileegeról wgy mond (| Piuf281 
papa azon Bullában. Senkv ew hozyaa nem mehetet latogataf- 
nak okáért, ky belcheb es yob nem lett vona annal bonnem 
mynth oda meent. Mert ez zent azzonnak ew belchefeeges 
twdomana twlaydon Iftentewl volt nem ez embery tanwfag 
myatb Az zent apoftoloknak moggyok zerent Annak okáért 35 
eleeb lett mefterree bonnem mynt tanoytbvannyaa ky azon nyl
wan megh vfmertetyk, mertb akar az zent yrafbol akar wr 
yfteuról, akar eegyeb nemew nagy meely belcbefeegból ew tewle
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twdakoztak legyen, myndennek nagy belchefeeggel felelth es 
eleg'het tett, es myndeneketh alazatos baran keppen bochatot el 
kyket annak elette mykeent rawazokat es dyhes farkatokat 
íogadot be, wgy bogy nekylc cliodaltaak ez zent zyzbcn az 

5 nagy Ifteny belehefeeget, Nekyk myndden vozagokat Iftenneeben 
oztogatliwan zeghenfeegben foglaytaak ennenmagokat mynd 
halalyg.

Mafod tyzteffeegb mondatik yewendew mondáinak ótloth 
maláz toffaga, kyrol wgy mond piuf papa azon Bullában.

)ü Volth ew benne yewendew mondáinak lelke es nagy fok 
dolgot mondot es latot meg annak clette, mynek elette lennee- 
nek es nagy fok tytkos dolgokat megb yelentet kykról fok 
bezedekkel meg vannak yrwan az ew zenthfeeges eeletebea, 
wgy olwaftatyk ew róla Yala Sena newew varaiban egy Myk- 

i5 los new zentelth vyteez, ky mykoron | Sok helyen nagy fok 
vyteffeegeket tét vona, Nemykoron yewe haza Senaba. kezdee 
ewtet ynteny az ew azzon felefeege, hogy bezeellene zyz zent 
Katherinawal. De mykoron reea nem baytbhatnaa, az ew 
azzon felefeege, keree zyz katherinaat hogy ew erette ymadna. 

20 Egy eeyel yeleneek megb Katherina az vyteznek es yntee ew
tet hogy ha Idwezwlny akarna az ew azzon felefeege bezeede- 
nek enghedelmes lenne. Az vytez fel ebredween álmából meg 
mondaa az latafth ew tarffanak, Es annak wtanna Katherinalioz 
meene, kynek ott ew bezedeenek es zemeelyenek myatta tore. 

25 delmeffeegre effeek, es zyz Katherinanak tanach adafá myath 
gyonafra meene, es mynden byneyt meg gyonaa Efmeg zyz 
katherinahoz teree meg yelenthwen hogy mynden byneyt meg 
vádlottá vona az Gonfeffornak. Az zent zyz fel felee hywaa es 
meg yelente ewneky egy rwtífagos byneet kyth tytkon tett 

3o vona, es azt meg nem gyónta vona. Azt halwan az vytez el 
ameelkodeek raytta es el meene ottan meg vadolwan azt ees. 
Es annak wtanna myg eele zyz zent Katherinat nagy tyztef- 
feegghel tartaa.

Egy ydoben az ew Confeffora maf fráterrel eredeenek zyz 
35 zent Agnes azzonnak koporffoyahoz es fogaak meg ewket az 

tolwayok, mykoron zyz zent Katherinat hywtaak vona ottan 
meg zabadwlanak, az ew zent ymachaganak myatta es myndden 
egheffeeggel haza yeweenek Towabba nag fok yewendew ve-
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zedelmeket meg mondot anyazent egy liazra ínynek elette 
lenneenek, kyk meg vannak yrwan az ew eeleteben. jj

Harmad tyzteffeegh mondatyk Ifteny vygaztalafnak latafa. 282 
Mergli zyz katherina gyakortaa meennyey latafokat erdeml vala 
lathnya wr iftentewl: yeleíTen mykoron ayoytatos ymachaga-5 
nak ydeyn ew elmeeye zerent el reewtetyk vala es el ragatta- 
tyk vala kyról wgy mond piuf papa Gyakortaa zent lelek 
myat el ragattatyk vala es az eeghben fiel emeltethween Ifteny 
elmeelkódeefekkel eel vala; kyben oly yghen el baal vala, 
bogy ha ky yllette ees nem erzette. 10

Meg yelettetyk towabbaa az ew nagy malaztos vota kyt 
ez vylaghy gyarló eelethben nem fok zenthnek olwafwnk en- 
dethetween leenny, hogy az aldot wr Iftennek zent ffya Iefus 
ez vylaghnak meg váltó yegyt az zent méltó febeket enghette 
vona, hanem czak zent palnak, zent ferencznek es ez zyz zent15 
katherina yegefeenek.

Is eegyed tyzteffeegh mondatyk az aldot oltary zenthfeeg- 
bol veeth edes eeledeleenek gyenerwfeghe. Mert mykent egy 
tyzta zyw egyhazy ember mynden napon zokta vala hozyaya 
venny, az aldot wr Iefus xpufnak eedes zerelmeert, kyról wgy 20 

mond piuf papa az bullában: Talaltak neelia ez zent zyzet 
beyt few zerzatwl foghwa mynd pynkefth napygh eetelnel ytal- 
nal kyl Beytelny; chak az oltary zentfeeglmek veeteleewel 
eelhetny.

Wgy mond towabbaa. Nyolcz egheez eztendeeg vala fa- 25  

lcwelckkel es gyekerekkel eelth. Es mykoron eenny hywttaak, 
mynt ha hal arra meent vona. Ha mykoron az zentfeeg vee- 
terre, ha mynt az meennyey eedes elederre yarywlt vona ol 
eremefth es vygau meenth. |

Ewtód tyzteffeegh. mondatyk choda teetelnek ky wattképpen зо 
való malaztoffaga, Mert mynd ew eeleteeben mynd halalanak 
ydeyn es halalanak wtanna meg yelentee az ew zentfeeges es 
erdemes voltaatli. kylemb kylemb choda teetelekkel kyról wgy 
olwaffok ew zent eeleteeben. Vala Senaba egy alexia new 
nemes azzon, ky zyz zent katherinanak tanachabol az harmad 35 

zerzetet ffel vette vala es wgyan vele lakozyk vala zolgalwan 
ewneky. Mykoron zykfeeg lett vona az Nemes azzon hazanaal 
meg pyneezwle az gabona Annak wtanna wyyawal meg kerdee
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zyz katheriiiaat ha az pyneezes gabonaat kywe bannaa. felele 
ewneky. Semykeppen ne tegyed. De шеей el hozy vyzet es 
tégy kowazt fy£f kynyeret az atyaknak es fororoknak. myko- 
ron azt tette vona neeg annee leen bennee myntb aloyttyak 

5 vala es mykoron ky zetteek vona oly yo yllatw kynyerek 
valanak az bydes gabonából bog foba nem lattanak vona ollyan 
eedes zeep yllatw kynyereket. Ez eboda dolog meg yfmerte- 
teek es fokán mynd vyzeet mynd kynyereet ereklye keppen 
kezdeek tartany. Annak wtanna tórteenek nag degh baiaal es 

íovala kyk ez zent zyznek efedeznek vala mynd meg vygaznak 
vala cbodakeppen, kyről wgy mond pinf papa az Bullában: 
Nagy es zent vala zyz katherinanak az kezenfeegbees neep kö- 

283z6th. II Ew yo kyre newe. Mert mykoron korok betegbek es 
zelletefek ew bozyaa bozattatbnak vala mynd ottan meg vygaz- 

i5nak vala Es anneera el byrhet vala az ew zentfeeges vota 
hogy nem chak alaa való zeeghen neepek De meegh nagy 
wrak, papaak es cbazarok eelneenek az ew tanachawal.

Hatod tyzteffeeghe mondatyk bodog yeleneteffeghe. Mert 
mykoron azon ezténdeben mykoron yrnanak wrnak zyleteefe 

2o wtan ezer három zaaz eztendőben, zent gyerg bawanak wtolfo 
napyan egy vafarnapnak harmad horayan Criftuf Iefuftwl meg 
aldot zyz zent Katherina azzon Romának varafaban nagy fok 
yo teetelnek wtanna ez gyarló vylagbol kywe mwlt vona. Azon 
napon zent Raymundus newTew niefter, zent Katherina ^zzonnak 

25 Confeffora eredee. el Bononyaban az tanachban es keery vala 
Avr yftent es azzónywnk mariat ymatbkozwan, bog otalmaznaa 
meg ewtet myndden haborwfagtwl. Ottan zozatot ballaa mond- 
Avan: Ne ffe'el' femyt mert en eeth vágok te eeretted meny- 
orzägban' ees vagyok te eeretted, en tegbedet meg otalmazlak, 

3oleeg bátor. Es el ameelkodeek raytta honnan vona ew hozyaa 
ez zozatb Es meg yfmeree hogy azon borában mwlt vona kywe 
az ew eecles gyonto leanya zent katherina, kyrol wgy mond 
pius papa az Bullában, az ew balalaanak wtanna ees yllethweeu 
az ew zent tefteet fok korok betegbek vygaznak vala megb. 

35 Es naponkeed vygaznak kyk ew bozyaa folyamnak. |
Heted tyzteffeeghe mondatyk az ew-tefteenek es zent 

ynnepeenek anyazentb egyházban való meg zentoleefe es zentek
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kozee való yrafa es zamlalafa, kynek moggya ezenképpen leen. 
Romában Ew zent halaknak wtanna.

Romay piuf papa egybe gywlween az ycloben egybazy es 
orzagokbely feyedelmekkel es kezenfeeges neepekkel. Elezer 
az aldot zent Myfeet meg zolgalwan annak wtanna az zenths 
predicaciot el veeghezween az ew zent eeleteenek mywoltarol ' 
zent peter apoftolnak egyhazában. Es annak wtanna yarwlanak 
az zyzeffeeghnek edenyeehez meg zentelny. EEllyen ygheekkel: 
Erek myndden ható wr Iftennek atyanak es fywnak es zent leiek
nek tyzteffeeghere, kerezttyen zent hythnek ffel magaztatafara ю 
es egheez kerezttyenfeeghnek Őregbewleefere. My wrwnk Iefuf- 
nak xpufnak es ew apoftolynak zent peternek zent palnak hal- 
mawal es my hatalmwnkkal Sena bely Nemef nemből tamadoth 
zyz katherinat kynek tefte az predicator zerzetbely atyak 
eghazaban vagyon helyhetween lelke az menyey Ierwfalembe15 
az zent zyzeknek karok kozot ffel magaztathwan wr Iftentwl 
erdemiet zent Coronaya zerent. Mynd ez my kozőníeeges atyank- 
ffyaynak tanachabol, ky magyarazwan: vallyok es mongyok 
ewtet zenthnek lenny, mynd nylwan mynd tytkon ewtet ylle- 
ny, tyztelny es Bőchwlny || Kyth romay zent egyház tyztól Az 284 
teb zentek kőzzee zamlalny es yrnya liaggyok es paranchollyok 
Hagywan az ew zent ynnepeet eztendenkeed ylleny zent Gerg . 
hawanak elfew napyan, mynd tellyes kereztyen anyazent egy- 
baztwl Es ezenképpen az myndenbato wr iften ky chodalatos 
az ew zentyben zyz zent katherinat mynd keth helyen az az25 
wralkodo es wytezkodew egyházban nagy dychofeeggel ffel 
magaztalta, kyt ymaggywnk eedes zvwel leelekkel, hogy az 
ew zenthfeeges eerdemeenek effedozeefenek myatta meltoztafíon 
mynketh myndden haborwfagban es lelky tefty kefeertetben 
mynden helyen meg otalmazny es az mennyey zent eeletben30 
be yrny hol ott wr iftennel es azzonywnk zyz mariawal es 
mynd az mennyey fok zeniekkel zent angyalokkal eel es orza- 
gol zyz zent katherina azzon erekkewl erekke Amen.
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De S a n c t i s  F i l i p p  e t  I a c o b o  Ap i o  г.

Ez may zent ynnepnek Epiftolaiat yrtta meg belch eggyk 
kenyweenek ewtod rezeeben Sapiencie quinto kynek bótew 
zerent való magyaríaga ezenképpen vagyon 

5 Az ydoben az az azyewendew yteelethnek napyan, liol 
ott nylwan leezen mynden embernek yo es gonoz teetemeenye, 
mynt eelth ez gyarló vylagon, Álnak az ygazak nagy Byzoda- 
lommal, azok ellen | Кук eeth ewketh nyomorgattaak es kyk az 
ew mwkayokat el yetteek Latkwan zomorkodnak ewk ees zer- 

íonyw feelemmel es cbodalkoznak ez nagy hertelenfeegen ydwef- 
feegnek remeentelenfeegen. Mondwan ennenmagogban peniten- 
ciara fordwlwan, es ew zywkben lelkekben ohaythwan. Ezek 
azok kyketh néha mykoron ez yylagon eeltewnk meg mewet- 
tewnk chwfoltwnk bozzwfaghnak kepeeben Mert my beytok 

is bolondok aloytottok az ew eeleteket hewfagofnak leenny es az 
yegfew napokat tyzteffeegnel kyl De yme mykeppen zamlaltat- 
tanak az wr yftennek ffyay kozzee. Es az ew zamok az meny- 
nyey zentek kozzee. Ez eemay zent epiftola Es méltán olwaf- 
tatbnak anyazent egyházban az zent apoftolokrol. Megli latii- 

голуап es yfmerwen az bólék zent lelek myatb Criftufnak zentb 
Apoftolynak ez vylagon való nyomoi wfagokat az hytetlen by- 
nefektewl. Es az yteelet napyan való nagy eroff hatalmaf 
batorffagokat es dycböfeegeket, mykeppen mynd yokat gonozo- 
kát es mynd ez zeles -vylagot meg yteelyk az gonozokátli erek 

25tyzre es halhatatlan keelira. Es az yokat az erek dycbofeegre 
es erek eremre kezdettewl foghAvan mynd veeghyg ez ertelme 
ez may zent. epiftolanak.

Ez m ay  z e n t  e w a n g e l i o m .
Ez may zentb Ewaügeiiomot yrtta zent Ianos ewangelifta 

3o kenyweenek tyzen neegyed rezeeben Es leen eredety az ydo- 
285 ben mykoron wr||wnk Iefus Criftuf emberfegbe zerent vona 

harmyncz barom eztendos ew zent balalanak elette mykoron 
az wtolfo veegb vacboran volnának.

E w a n g e l i o m .
35 Az у dobén monda iefus ew tanoytbwanynak Ne kaborog- 

gyek meg ty zywetek byztek ее iftenben en bennem es byg-
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gyetek En atyamnak hazaban fok lakodalmak vannak. Ha 
ymaran meg nem mondottam vona tynektek mert el meegyek 
tynektek heit zerezny, es lia el menendők es tynektek beit. 
zerzendok efmeg el yewok es tyteket enhozyani veezlek, hogy 
ahol en vagyok ty ees ott leegyetek, mert ahowa en mee- 5 

gyek twggyatok az wtat ees twggyatok. Monda ewneky Tamas 
apoftol Wram nem twggyok howa meegy, es hogy twdhattyok 
az wtat ? Monda ewneky Iefus : En vagyok az wth ygafíaag 
es erek eelet Senky nem yewhet en atyámhoz, hanem en ata- 
lom. Ha meg yímertetek vona engemet: en atyamat ees byzo- 10 

nyawal meg yímerteetek vona es ez napíagtwl fogwa meg yf- 
merytek ewtet, es ymaran lattatok ewtet. Monda ewneky fylep 
apóitól, wram mwtaíTad meg mynekwnk az j Atyádat es eeleegh 
my nekewnk. Monda ewneky Iefus: yme ennee ydeyglen vol
tam tyweletek meeg fern yímertetok е е  meg enghemet. Fylep 15 

akky enghem laat lattya en atyamat ees. Azért mykeppen 
mondod te, mwtaíTad megh atyadat, meeg feni hyzed ее mert 
en, en atyamba vagyok es atyam en bennem. Az bezeedeket 
kyket en zolok tynektek en magamtwl nem zolom. De atyam 
en bennem lakozwan, ew teezen mynden dolgot. Nem hyzytek 20 

ее mert en en atyamba vágok es atyam en bennem, hanem 
haat az ew teetemeenynek hyggyetek. Byzon Byzon mondom 
tynektek, ha ky en bennem lryben ollyan dolgokat teezen ew 
ees meellyeket en teezek, de meeg nagyobakat ees teezen, 
mert en atyámhoz meegyek. Es vala myn keerendytek епгз 
atyamat en newembe, azth teezem.

Wr iefufban xpnfban zerelmes atyamffyay. Myert ez 
may zent Ewangeliomnak ínynd bewtw zerent mynd lelek 
zerent való ertelmey nylwan vannak. ' Annak okáért kel meg 
lathnwnk ez dychofeeges zenieknek ew eeleteket es veegkeket 3<> 
mykeppen vytezkodeenek ez vylagon Criftus Iefufnak peldaya 
zerent Es zaporoytaak Anya zent egyhazat fok lelkeket nyer- 
ween, es predicallafoknak myatta. || Zenth Fylepp apoftol zent 286 
leieknek yewetelynek wtanna naeene zyttyaban. Es mykoron 
ott hwz eztendeegh predicallot vona, fogattatek meeg az po- 30 

ganoktwl es keezereytetyk vala hogy az balwan yfteneknek 
aldozneek. Ottan azerth nagy hertelen yewe ky egy nagy Sar
kán az balwan kepnek fondamentomabol, Es az papy feyede"
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lemnek ffyat, ky ott zolgal vala meg 61ee Es annak wtanna 
ketk feyedelmeketh, kyknek zolgay zent Fylepp apoftol meg 
ketezteek vala. Es az teb neepeket oly ygen meg dóglete dohof 
lelielletywel bogy mynd korffagoffaa lenneenek. Monda azért 

5 zenth lilepp apoftol: liyggyetek ennekem es ez balwan tórryee- 
tek el es az helyet Criftuf lefnfnak zent kereztffayaat ymaggya- 
tok bogy atty beteghytek meg vygazyanak es hallottaytok ífel 
tamaggyanak. Azok ottan kyk gyettrethnek vala nagy ífel zowal 
mondanak: tedd azt chak hogy vygazzywnk meg es ez balwant 

io ottan mynd el tőryók. Ottan azért zent fylepp apoftol paran- 
chola az Sarkallnak hogy oly pwzta herre meenne holy fenky- 
nek ne arthatnaa Es ottan el meene, es towabbaa ott nem 
marada. Annak wtanna zent fylepp mynd meg gyogyttaa ew- 
keth es az három hallottakat ífel tamaztaa. Es azonkeppen 

is mynd Criftuf Iefufban hyween. Annak wtanna meeg ees ezten- 
deg predicalla ewnekyk, Es pyfpekeketh papokat es ífel papo- 

. kát zentehveen meg aldaa ewketh es meene Ieropolim new 
varafban, es az gonoz erethnekfeeget el reekkentee kyk azt 
predicallyaak | Vala hogy mywel xpufnak byzon embery teftee 

го nem volth vona. Valanak kedeeg ez zent fylepp apoftolnak 
keth zyz. leány, kyk yewendőt mondnak vala es fok chodakath 
teeznek vala zent lelek malazttya myat. Mykoron kedeeg ez 
zenth fylepnek el kozelgettet vcma halala napya, meg mondaa 
azt meeg heeted nappal annak elette az hyw kerezttyeneknek. 

25 Vala kedeeg az ydoben kethneegywen lieet eztendós ember. 
Annak wtanna niynth 'ollyan veen embert az hytetlen poganok 
fogaak meg es az aldot wr Iefuf meftereenek peldayazerent 
fezeyteek még ewtet, es ollyan bodog martyromfaghnak; dycho- 
fege myat meene wr Iftenhez. Es keth felöl mellette az ew 

30 keth zyz leányt, kyknek zent erdemyben ayanlok a’ my zegen 
lelkwnket Amen.

Z e n t  l a c a b  Ap o f t o l r o l .

Ez zenth lacab vala Alpheufnak ífya, es mondatyk vala 
wrwnknak rokonfaganak. Es ygaz Iacabnak Vala kedeeg ez 

35 zent lacab ew zyne zemelye zerent hafonlatos wrwnk lefufhoz 
wgy hogy nem fok ember yfmertte meg eeggyket mafyktwl. 
Es myndcnkoron Criftuífal yaar vala. Mykoron kedeeg wrwnk



lefufth meg fogny meueenek az Sydok Iudaf Apoftol yegyet 
adót vala ewnekyk, myn yfmerneek meg ewtet zent Iacabtwl 
hogy ha ew, myert yfmery vala; kyt meg ápolná azth fognaak 
megh. De myerth ez zent Iacab nagy zent eelethben eel vala; 
erdemlee hogy Ierofalembe ewt tenneek elezer pyfpekkee. ygaz 5 
Iacabnak ees hywyaak vala ewtet, mert meeg ew annyanak 
melieetewl fogwa meg zenteltetet vala wr iftentewl Soha fém 
bort feni bozaat nem ywt, hwfth fém eett |] Soha nem borothwal- 287 
kozot foha magaat fém kenthe Sem feredőt koronkeed gyocli- 
ban es feyeer rwhaban yarth. Oly gyakortaa ymathkozik hogyio 
az ew terdee wgyan ffel chomofot vala mynt az tewe hata. 
Azért az ew nagy Iamborfagaerth elfew ew mondot myfeet az 
apoftolok kózzől. Ez zent Iacab apoftolok mynt zent Ierönymus 
doctor yrya, mynd halalyg zepletelen zyzeífeeget tartót. Nagy 
pentekken kedeeg mykoron a’ my kegyelmes wrwnk kecnth is 
zenwedet vona es el temetetet vona mykent Ieronimos yrva 
fogadaft fogada Iacab apoftol hogy addeeg fém eetelt feni 
ytalt hozyaa nem venne myg embernek ew ffya hallottaybol 
ffel nem tamadna, Mykoron azért hofweet napyan wrwnk Iefuf 
az ew zent Apoftolynak yelent vona, monda ewnekyk, veffetek 20 

aztalth es купу eret, es mykoron meg áldotta vona. monda 
Iacabnak kel ffel atyamffya eegyel mert embernek ew ffya hal
lottaybol ffel tamadot Ew pyfpekfeegenek azért heted eztendey-' 
beu, mykoron az zent apoftollokkal predicallottanak vona Annaf 
es Kayffaf pyfpekeknek elettek mynd az teb Sydokkal, es 25 

közel vouanak meg kereztelkódny Bel ywta .egy gonoz ember 
es monda nagy ffel zowal. О yzraelnek nepey es feyedelmy, 
myt myweltok, myre haggyatok magatokat meg. chalny ez 
erdenghef neepektewl. Es anneera ffel yndoytaa az neepeknek 
zywket hogy meg akaryaak vala kewezny az zent Apoftolokat,30 
Az gonoz ember kedeeg ffel hagwan | Az predicallo zekben es 
zent Iacab apoftolth alaa tazytaa, es az napfagtwl foghwa mynd 
eclt.yg fantala. Mykoron azért harmyncz eztendok bel töltenek 
vona, lathwan az fydok hogy zent palth meg nem ólhetneek 
myert hog Chazarra vette vona dolgaat Mynden kegyetlenfee- 35 

geknek dyheffeegeet fordoytaak ez zent Iacabra, okot kerefween 
hozyaa mykeppen el vezdhctneek. Egy пару napon azért hoz
yaa gyewleenek es mondanak ewneky, keenvnk teegedet hyd
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hattra az koz necpet, mert felette el tewedet az Nazaretbely 
Iefuf wtan. Aloythwan hogy ew leegyen az Criftus, keerwnk 
azért teeghedet, hogy agy yo tanachot az koz neepnek hofweet 
napyan mykoron mynd ffel yenek ymatkozny, myndnyayan 

5 azért megh allwnk raytta vala my teeneked ygaznak lattatyk, 
myert hogy ygaz ember es fenkynek zemelyeet nem neezed. 
ffel allattataak azért ewtet az templomnak folyofoyara es nagy 
zowal mondanak. Oh ygaífagos ember, kynek bezeedeenek 
myndnyayan enghednewnk keel Myert az az koz neep teewö- 

íolyók az meg fezwlt Iefuf wtan, mongy ygazat mynekewnk my 
lattatyk teeneked. Ottan zent Iacab apoftol nagy ffel zowal 
felelee mondwan Myre kerdetek enghemet embernek ffyarol 
yme ew yl az hatalmat yfteny erőnek yoghyara yewendo yteel- 
ny eleweneked es holtakath. Ezth halwan az hyw ke'rezttyenek 

is nagy eremben leenek es eremefth halgatfak vala ewtet. Az 
zerzetes es yraftwdo fydok kedeeg mondanak: Gonozwl teewok, 
hogy eellyen byzonfagot hagyank mondany. Azért hagywnk 

288 ffel, II Es veffwk alaa ewtet onnan, bog az teb kerezttyenek meg 
rettennyenek es towabbaa ne mereezlyeek hynny. Es eegyetembe 

«о nagy ffel zowal mondanak, Oh, oh merth az ygaz ees tewólgee. 
Es ffel hagwan le hagyoytaak ewtet onnan, es kezdeek ewtet 
kőwezny mykent Ifteny karomloot, mondwan: kőwezyek meg 
az ygaz Iacaboth. Ew kedeglen tedre efwen ymaad vala ew 
eerettek mondwan: Keerlek wram, Bochaflfad meg ewnekyk 

25 merth nem twggyaak myt teeznek. Azth halwan monda éeggyk 
az papy feyedelmekkozzol. Haggyaatok haggyatok el atyam- 
flfyay, myt myweltek, yme ez ygaz tyeerettek ymaad Azonkez- 
ben eeggyk egy hafaab fawal agyon ytee zent Iacabot, es ottan 
ky onthaa agyaweleyt, Es ollyan zent martyromtaggal ky mwl- 

nowan, raeene az erek dychöfeeghnek erwendetes bodoghfagara 
kynek bewfeeges zent eerdemeenek myatta otalmazyon megh 
mynket mynden gonoz keefeertettewl, hamyff hyr vezteeftwl, 
hertelen halaltwl es erek karhozattwl, Atya fyw zent leelek 
eegy erekkee eelő wr iften Amen.
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Meg alazaa ennen magaath Criftus Iefus atya myndenhato 
wr Iftennek es zeplótelen zyz anya marianak eedes zeep zent 
ffya, enghedelmes leewen mynd halaalyg es kereztlmek hala- 
layglan Annak okáért ees ffel | Magaztalaa -ewtet atya wr Ifteu, s 
es ada ewneky newet, ky mynden neewnek felette vagyon 
Ez ygheeketh yrtta megli BodogíTagos zentpaal apoftol eeggyk. 
Epiftolayaban ad phylipenfes fecundo. Zolwan bezeelween zerel- 
mes atyamffyay, ez may zent Innepnek meeltofíagos voltáról 
mynden hyw leeleknek eedeffeeg adatyk ew elmeeyeben, az ю 
gonozoknak kedeeg tőwyfk ótletyk ew zemek kozyben, kyról 
emlekozween ezen zent pal apoftol yrwan Coryntombelyeknek 
yrtb elfew leweleenek elfew rezeeben wgy mond. Mert az ke. 
rezthffanak newezety az el vezendo bynefeknek heytífaag bo- 
londífaag. Azoknak kedeeg kyk ydwezwlnek az az mynekwnk is 
kerezttyeneknek Ifteny yozaagh. Meg wgy mond towabaa. Az 
hytetlen Sydook yegyet es cbodaat keernek Az ghereghek Bel- 
chefeeget kerefnek. My kedeeg hyw kerezttyenek predicallyok 
sJ meg fezwlt Griftufth ky az hytetlen Sydoknak teewólgeefnek 
lattatyk Az poganoknak kedeeg bolondfaagnak. De m yertem -20 
bery nemnek meg valthfaga be tellyefewlteteek az aldot Criftuf- 
Iefus myat az magaf kerezthffan, Es eennen zarmazeek myndden 
ydweffeegewnknek eredety es malazttya, ymaggyaak yllyk es 
tyztellyeek zenetblen dycheerettel az aldot wr Iftennek es zyz 
marianak zent ffyaat, ky ellen meg rettennyenek es feelemye-25 
nek az b}detlen fydok es gonoz poganok, kyknek femmy reezek 
nynczen es nem leezen Iftennek zent orzagaban. || Ym.aran laf-289 
fok meg wrwnk iefuf xpus zent kerezthffayaanak eredetyt, mel- 
tofagaat es haznalatoffagaat. Myndennek elette mykeppen zent 
doctorok zolnak róla. Az zent kerezthffa eredet zerent tamadaso 
es megli leeletteteek ez may napon fok keppen. Elezer lelee meg 
Setli Adamnak harmad ffya ez feldy paradychomba. Mert my- 
koron halarra beteghedet vona Setli meene paradychomnak 
kapwyara hogy az yrgalmaffagnak fayanak olayaban keerne 
hogy meg кецпее ew attyanak tefteet es meg vygazneek, ky-35 
nek meg yeleneek zent Myhal arkangal es monda. Ne akar 
mwkalkodny es fyrny az yrgalmaf fanak olayaert, mert femy-
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keppen meg nem nyerheted, hanem mykoron bel telennek ewth 
ezer ewth zaaz eztendók De mecú el vyd ymez fa agat es 
temefd el te atyadnak feyeenel, es mykoron gymelchet tercm- 
tend akkoron az te atyaad meg vygazyk. Es mykoron haza 

5 meent vona talalaa az ew attyaat Adamot haat meg holth, es 
wgyan ott el temetee ew feye feleth. Az fanak agaat ky ífel 
newekedween nagy fawaa newekódeek. Errol zolwan zenth 
yrafbely doctorok hogy eenneii zarmazot vona az zent kerezth- 
ífa, es nem ehoda hogy annee ydeyg meg maradót vona egheez- 

10 zen mert lehetífeeges wr Iftennek akarattya zerent, hogy para- 
dyehomba hol ott emberek megh nem halnak myg wr iften 
akarva. Azon helyen teremtet faak feni rotadnak megh, myg 
iften akarya Alkolmaf vala kedeeg wr iftennek aztli tenny, hogy 
onnan azon herról adathneek ky az ydweffeeghnek orwoífaga 

is hol otth embery nemnek vezedelmeere meereg es erek halaal 
zyletet vala, az az paradyezomba. | Adam atyank azeert az ydó- 
ben vygazeek meg, tamada ffel es leele tefty leelky ydweffee- 
gheth mykoron az paradyehombely fanak aga az az wnvnk 
Iefufnak zent kereztffaya gymelczet teremte. Nag peenteken. 

го Mert az ew zent halaknak wtanna lee zalwan lymbofra, ky 
liozaa Adamot es mynd az zent Atyakath Ifteny hatalmaífaga- 
wal . Annak okáért ez dragalatos zent paradyehombol ky zar
mazot nemes elew ffa wr iftennek akarattyabol meg marada 
mynd Salamon kyralnak ydeyeyglen, ky mykoron latta vona zeep 

25> voltaat, hogy yo volna ínynden mybeii, vyve el az herról es 
yltetee el az ew lygheteeben, kyról wgy mond egy zent doctor 
Iohannes Beeleth, hogy mykoron az alch mefterek ez ífaat myben 
akarnaak helyhéztethny fólia yo es alkolmas nem lezen vala. 
De néha r.ywydnek neeha hozyw leelettetyk vala. Nem ehoda 

30 kedeeglen, mert nem twggyak vala, mynemew mymre valaztotta 
vona ewtet yewendóre az wr iften. Annak okáért meg wtalaak 
ewtet es veteek ewtet gathnak egy faros wyzen, hogy mynde- 
nek atal yarnanak ew raytta, es labbal nyomottathneek ew 
zydalmaffagara ky nem lett vona méltó tyzteffeegre. Tórteneek 

35 azért hogy az Saba orzaag bely keralne azzon hallanaa Salamon 
kyralnak nagy yo hyreet neweet, yewe nap keletiről Ierwfa- 
lembe Salamonnak bóleh bezeedcct hallany. Mykoron kedeeg 
ywtot vona az patakra kyn az ífaat atal vetetteek vala, mynt
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ka ky meg mondotta vona ottan megh yfmeree lelkeeben, rnerth 
ez vylagnak wra teremteye azon vona meg váltandó ez wylagot 
zent halalawal. Annak okáért ees nem akara raytta atal menny,
De le efwen ottan ymadaa ewtet. Errol emlekőzeek meg a’my 
eedes wrwnk lefus || Az zeut ewangeliomba zentb Mathe yrtta290 
meg keuyweenek tyzen kettőd rezeeben Az ydőben el yew es - 
fiel tamad nap kelethnek kyralne azzonya ez nemzettel ky 
yewt vala Salamonnak belcheffeegheet hallany es el kárhoztat- 
tya ewtet. Wgy mynt azt mondanaa. Nagyob hyty vala az 
pogan keralnee azzonnak wr Iftenben halwan az ppthanak bel- io 
cheffeegeet es meg yímerween az patakon atal vetet ffanak 
meltoífagaat, kyt azon helyen eröíT hyttel yinada, honnem mynth 
az egheez fydofaghnak, ky nem akara hynny es meg ternye 
fém atya wr iftennek fok choda teetelyre fém az ew zent 
ífyanak wrwnk Iefufnak zent predieallafara mynd ez may na - 10 

pyglan ees, mykent yol lattyok. Mykoron azért az keralne 
azzon haza tertt vona yelente megh az Iftenv yelenetet Sala
mon kyralnak hogy yewendore nemynemew ember az ffan meg 
fezwlendo vona, kynek myatta az Sydo orzag el torethneek. 
Halwan azért azt az belch kyral az feldnek meelffegheere 20 

temettetee el ewtet hogy foha fenky meg ne leluee. De az wr 
iftennek tytkyaat tanachaat fenky nem twggya es akarattyatk. 
fenky el nem enyezhety. Azon helyen azért yewendore zerezte- 
teek egy halaf thoo, ky orwoffaghnak tawanak newezteteek. 
Mert mykeppen zent Ianos yrya ewangeliomrol zerzet kény-25  

weenek ewtöd rezeeben. Az tónak körös kőrewle koionkeed 
nagy fok I Korok betegek fekewznek vala. Wr iftennek kedeeg 
zent angyala ydew zerent le zaal vala az tóban, es meg yndwl- 
tatyk vala az wyz, es egy valaky elezer az korok közzöl az 
vyzben mehet vala, myndden betegffegheeböl meg vygazyk vala. зо 
Meely tyztwlat doctoroknak mondafok zerent nem chak az zent 
angyalnak yelen votabol, de az oth el temetet kereztffanak ees 
ereyböl hyhettyek lett lénnyé. Mykoron azért az kegyelmes 
ydwezeytenk lefus Criftus halanak napyay el közelghettenek 
vona, Az az nagy hetire ywtottanak vona. az zent ffa lataak 35  

haat ffel labbadot az vyz zynre az feldnek meelfeegheból dió
daképpen Azt lathwan az Sydok ydwezeytenknek zent halalara 
kerezthffaat zerzeenek helöle Es ezenképpen bel teleek az Sabay
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keralnee azzoimak yewendew moudafanak elffew reeze. Mafod 
reeze kedeeg, az az hogy Sydo orzaaghnak ees a’ myat kellenee 
el vezny, akoron teleek be, Mykoron az gonoz bytetlen Sydok 
Criftus Iefus halanak wtanna az zent kerezthífaat veewek es 

5 nagy meely verembe vethween el temeteek Es tebygleen ketb 
zaaz eztendőnel el enyezween az féld alat, mynd Gonftantinos 
czazarnak ydeyglen, kynek annya zent Elona azzon lelee meg. 
Annak wtanna kynek Iftoriaya rywydeden ezenképpen vagyon. 
Mykoron egy ydoben Conftantiiios czazarnak hada tamadot 

íovona Maxencius czazarral, vywanak meg az alifelden az dwna 
mellet Conftantinos chazar mykoron nagyon meg rettent vona, 
yelenek meg ewneky almaban az zent kereztbnek yegye, zo- 
zatot es balla, mondwan Ez zent yegnek ereywel győzheted 

291 megh az te ellenfeegedet; Mykoron az || Zenth kereztbnek yegyeeth 
is aranbol meg zereztette vona, kezeeben vyfely vala. Mafth ees 

zereztetee, azt zaztho keppen az Seregh élőt hordoztattya vala. 
Es annak myatta wr iften dyadalmat ada ewneky meg gyez- 
ween Maxencius chazarth es nagy halaath ada iftennek raytta. 
Annak wtanna nem fok ydew bel telween, kerezttyennee leen. 

го Es meely yghen ffel magaztalta leth leegyen wrwnk Iefus xpuftli- 
nak zent hytyth bel vannak yrathwan zent Siluefternek wr 
papanak eeleteeben. Azért meg hagyaa es keeree ew annyaat 
zent Elona azzon, hog eegyebet benne ne tenne, hanem meg 
kerefnee az aldot zent kereztffaat kyn ez vylaghnak teremteye 

25 meg váltotta vona embéry nemzetet es nagy méltó tyztelettel 
ffel magaztathnaa ewtet. Mykoron azért az zent azzon Ierwfa- 
lembe yewt vona, nagy haddal, be hywataa mynd vala hol az 
tartomanba veenek es bewlchet valanak. Azt halwan kedeeg 
az oth való neepek mynd meg retteneenek raytta my dolog vona. 

3oNekyk cw kőzzőlők mondanak, byzonyawal veeleni hogy az meg 
ffezwlth lefutnak kerezt ffanak akarya meg kerefny, azerth 
laffatok hogy fenky ewneky meg ne mongva, merth twggyatok 
byzonnyal hogy azonnal a’my reeghy atyaynk tőrweneenek el 
kel tőretbny es mynekewnk mynd el kel veznewnk Monda eegy 

35 ew kőzzőlők kynek Iwdas vala newe. En nylwan twdom bog 
eegyeb oka annak nynchen, azt zent kerezt fían kedeeg fenky 
nem twggya hol vagyon. De en hallottam hogy az en | Ewfewm 
Zacheus meg yelentette volth az en atyamnak Symeonnak. Es

422
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mykoron meg akar vala halny ennekem meg mondaa. Laffad 
wgy mond ffyam, mykoron az kerezt ffaat meg kezdyk kerefny, 
ottan meg mongyaad hol vagyon, hol nyomorwfagot myatta ne 
vall' mert annak wtanna foha towabbaa nem orzagol. De azok 
orzagolnak, kyk az meg fezwltet ymagyaak, mert az Criftus 5 
iftennek íFya volt. Ottan mondeek ewneky: yo atyam, ha by- -  
zonnyal meg yímerteek volt az reghy atyaynk hog byzon iften- 
nek ffya volt, haat myeert fezeytetteek meg ewtet. féléié ottan 
es monda Twggya azt meennyek feldnek teremteye hogy foha 
az ew tanachokba nem voltam. De meeg ellenek ees zoltam. 10 

Mynek okáért ew koronkeed feddy vala az yraftwdoknak byne- 
ket es vafothfagokath azt nagy yrygffeegból teweek hog ollyan 
zernyew halallal megh Óleek. Az aldot Iefus kedeegh harmad 
napon ffel támadwan az tanoythwanyoknak zemek latafaara 
meennyekben ffel meene kyben mykoron hyt vona az te atyad - 15 

ffya Ifthwan prothomartir az gonoz dyheff neepek azt ees meg 
kówezeek. Laffad azért yo ffyam hogy awagy ewtet, awagy az 
ew tanoythwanyt meg ne karomlyad awagy zydalmazyad. Mon
danak az Sydook Iudafnak mykoron ez eellyen bezeedet hallot
tak vona Byzonyawal foha my eellyen dolgot nem hallottwnk. 20 

De maga laffad ha ym az keralne azzon eleyben menendewnk 
foha ez dolgot meg ne vallyad

Bel hywataa azért ewket az kyralnee azzon twdakozwan 
raytta hol oth fezeytetteek vona megh az || Aldot Criftus Iefufth- 292 
Es mykoron Semykeppen meg nem akarnaak yelenteny, meg 25 

fenyeytee ewket hogy mynd tyzben hanyathnaa ha ygazan meg 
nem akarnaak mondany. Azok kedeeg nagyon meg yedeenek 
elowe tolyaak Iudafth mondwan: Nemes azzonywnk ymes ygaz 
embernek es ppthanak ffya Az reeghy atyaak tórweeneth yol 
twggya Es vala myn tewle twdakozol, mynd ygazan meg ye- 30 

lenthety. Ottan azért mynd el hagywan ewket Iudafth meg fo
gatna es vallathny kezdee es monda: yme eelet es halaal te 
eletted vannak, valazd el mellyket akarod: awagy mwtaffad meg 
ennekem az golgatanak helyeet hol oth meg fezeytetteek ez 
wylagnak wraat teremteyeet, hogy az ew kerezthffayaat le e l-35 

heffem meg, felclee ottan ludas es monda. Nemes azzonyom íny
képpen twdhatom meg az helth, ha yinaran keth zaaz 
eztendeyneel teb vagyon hog az dolog volt es nem voltam az
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ydóben ez vylagon. Monda az kyralne azzon. Az meg fezewltre 
mondom kog eliel zoineehal kel meg halnod, ha meg nem ye- 
lented, es ottan egy meely zaraz kwbban vettettee ewtet. Hol 
oth mykoron egy egheez heten volt vona, heted napon keree 

5 hogy ky venneek fogadwan hogy mondanaa hol ot az zenth 
kereztffa el reekkentetót vona. El meneenek azért az herre, 
es ott ymachagot teween, yme nag choda dolog, ottan meg yndwla 
az heely, cs oly ínynt nagy draga kenethnek fyíty es balfa- 
momnak zeep yllattya erezteteek wgy hogy el chodalkozwan 

lorayta, ludas ottan monda, keth kezee ífel emelween. Oh oh, 
byzon mondom | Criftus Iefus te vagy ez vylagnak ydwezeyte- 
yee. Es ottan ífel ówedezween kezdee nagy ereífen afny az 
helth. De mykoron hwz leepefth afoth vona Talalanak három 
kerezthífakat, kyket ottan az keralnee azzon eleyben vywe kyk 

is kozot mykoron nem twduanak valaztauy, wyweek az varof kó- 
zepyre, varwan wr iftennek yelenetyth. Azonkozbe torteueek 
haat yme egy yífyat kezdeenek ky vynny hol el temethneek. 
ludaf nagy hamarffaggal yarwla es tartaa meg az kopóríloot, 
es mykoron ketteywel yllete vona az kereztffanak es ífel nem 

so tamadot vona az hallót. Az harmadykat ees hozyaa ylletee es 
ottan ffel tamada az hallót, kezde ottan Luciper az pokolbely Satlian 
nagy ífel zowal ywőteny kyaytany az egben mondwan Oh lu
das ludas, myre tewd ez dolgot, ellene chelekődeel az más 
Iudafnak, mert az en ky ziel etemnek atala el arwlaa Criftus. 

25 Te kedeeg en akarómnak ellene meg yelenteed az ew kerezth- 
ífayaat. Az maf Iudafnak myatta nagy fokukat nyereek. Te 
myattad kedeegh nagy fokukat veztok. Annak myatta fok yde- 
yglen orzagleek, De te myattad ky yzetem az orzagbol. De by
zon meg .fyzetőm yol az te rayttam teth bozzwfagodat, ky bel 

soteleek az ydohen, mykoron nagy kenokat teetete az hytetle- 
nekkel ew raytta es zent martyromfagot zenwede ez zenth hyt 
mellet. ludas kedeeg femyt uem gondol wan az érd eg bezedee- 
wel, vyzon ellen bozzonttya vala ewtet mondwan. Az aldot wr 
Iefus Criftus teghed . pokolnak fenekeere veden az erek tyzre 

35 atkozot Sathan. ludas azért ottan meg kereztőlkodeek es Quiria- 
cus leen newe, es az Ierwfalembely pyfpeknek halala wtan 

293 teweek || Ierwfalembe pyfpekkee. Az keralne azzon kedeeg 
mykoron latta vona hogy az három vaff zeegkek yelen nem
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volnának keree az pyfpeket hogy meg kerefne Es mykoron 
Quiriacus pyfpek efineg oda ment vona, hol otth az kerezt ffaat 
meg lelte vala, ymachagra adaa magaat, es yme lataa haat 
nagy zep aranyas zynnel feenlnek az felben mynd az három 
vaCf zeghek. Es ffel veween nagy lialaa adafíal vywee a’ ke-s 
ralne azzonnak, es zent Elona azzon terdeere effeek es ífew - 
haytaíTal nagy tyzteffeeggel el helheztetee ewket, az kerezthffaat 
kettee rezeltetee, es ezyftes tokban helheztethween hagya wgyan 
ott Ienvfalemben. Az maf reezeet mynd az vaff zeghekkel vywe 
ffyanak Conftantinus chazarnak. Hol ott wgy Ewfebius Cefariabely ю 
pyfpek hogy az eggyket zent Elona azzon[nak] varraa fyanak 
lowa feekeeben az ketteyth fyfakyaban helhetee hogy femynemew 
ellenfeeg ewneky ne arthatna, es ez zent hythnek ereffeege 
kezeebe lenne hatalmaga homlokán es feyeen dycheertethneek.

Mynemew nagy hatalma legen kedeeg az zent kereztffa- 1 5  

nak ymellyen példából yfmerbettyek meg. Vala egy erdenges 
mefter: hytete el egy hambor Nótárius deakoth hogy ha el 
menne velee fok keenchet adna ewneky. Az zegheen пеку en- 
ghede. Es mykoron el vytte vona egy nemynemew pwzta lierre 
hol ott nagy fok erdeghek valanak, es yme lata egy nagy ze- 20  

rechen kyralth egy nagy magaff zekben ylwen | Es ew kewrwle 
fok zolgakat czwczakath koppyakat tarthwau. Monda az fekethe- 
kyral: ky pokolbely Satan vala, az erdenges mefternek: Ky- 
choda az germek ky veled vagyon, felele: A’ my zolgank. 
Monda az kyral ha akarz enghem ymadnod es en zolgam lenny 25  

es az Criftus Iefufth meg tagadny, En yogomra yltctlek teege- 
det. Legottan az Notarius zent kerezthnek yegyeet vetee ew 
reeaya es Criftus Iefus zolgayanak vallaa lenny ennenmagaat. 
Azonnal mynd az fokfagw fereg erdegh ffel chantana es el 
fwta onnan Annak wtánna Nem fok ydew el mwlwan Conftan- зо 
tinapolban wgyan azon Notarius meene be az ew wrawal zent 
Soffya azzonnak egyhazában. Es yme chodalatos dolog, lataa 
az ew w ra: haat ydwezeytenknek kepe mynd az notariufra 
neezne. El ameelkodeek raytta az wr. Allataa azért az notariufth 
maf felee. Oda ees ottan reea fordoytaa az ew zemeyt Allataa 35  

megk harmad felee De yme oda ees ottan reea kezde neezny. 
Felette el araelkodeek raytta.az wr es monda: yo ffyam keer- 
lek ne tagaggyad meg mynemew yot tetteel te eeletedben es
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my nemew eerdemes vonaal iftennek elctte, hogy mynden felee 
eellyen yghen reead neezue Idwezeyt^nk keepe, felele ottan es 
monda: yo wram femy nemew yot nem twdom ho£ tettem 
vona- eegyebet hanem hogy az pokol hely Sathan elöt meg nem 

5 tagattam vona ewtet. azonnal ezeeben vewee az wr Idwezey- 
tenknek hozyaa való kegyelmes voltaak, az zent kerezthnek 

294 nag К Hatalmaffagaat Es myg elecnek az wr nagyob tyzteffeeg- 
gel tartaa az yffyw notariuft az ew Iamborfagaeert.

Й

[ Ze n t  O r b á n  p a p a u а к y n n e p e e r o l

10 Bodogffagus zent Orbán papa tamada azon ydóben, myko- 
ron Idwezevtenk Iefus xpufnak zyleteefe wtan yrnanak keth- 
zaaz hwz eztendoben Magyaraztatyk kedeeg ewneky newe vy
lagoffaag, tyz, awagy felelet: Byzonyawal myg eele ez vylaghon 
vylagoffaag leen ew tyzteffeeghes maga meg tartalfaban. Tyz leen 

15Ifteny es atyaffywy zent zeretethnek zenetlen való gheryedőzee- 
feben. Es felelet, byzon twdomanyanak haznalatoffagaban. Myert 
koronkeed wr Iftennek zent malazttyaban lakozyk vala mykent 
az vylagoffaag wgyan zerelmetes vala myndeneknek latafaará, 
kywanatos nyayaüagra meg zykkadot ez vylagnak wtalattyara, 

го gheryedozew az yoknak gondolattyara, haznalatus ez vylaghy 
ydwezewlo neepeknek tanwfaagh teetelettre, knek ew eelete 
ezenképpen yrattatoth meg rywydeden

Dychofeeges zent Orbán papa wr Iftennek valaztafa zerent 
meene be- az papafagban Kalixtus papanak wtanna. Ez zent 

25 Orbán papanak wrafaga ydeyn leen nagy kerezttyen háborga
tás az pogan neepektvvl mykoron lathuaa hogy femykeppen 
ellenek nem alhatna, helt ada az wrafagnak es kezde hol et; 
hol oth lappagny az zeghenyek kozo.t mert halarra kerefyk 
vala ewtet. Zalla be azért egy kegyetlen az papaffagban, kynek 

öo Alexander vala newe kynek ew edes zyleye Bamea, vala ke
rezttyen. Annak okáért ees koronkeed nagyon kenyeregh vala 
az ew ffyanak hogy ne | Haborgathnaa az zegheny kerezttyene- 
ket De mynd azon atal ees az Almachius fcyedelein az waraf-



uak by ray a nagy kegyetlenfeeghet teezen vala az zeghen ke- 
rezttyeucken. Azon ydóben zenwede zent Cecilia ázzon ees 
martyromfagot. Annak wtanna mykoron hallotta vona bogy 
zent Orbán papa ballaghna az zeghen kerezttyen neep kozőt es 
myndent el temetlme kyk meg olethnek vala, nagyon meg ha- 
ragwek es wtanna kylde hog meg kerefneek es foghwa hoznaak. 
Mykoron egy feteet barlangban meg talaltaak vona ymatkoz- 
wan fogaak meg három papokkal es három dyaconofokkal. 
Veteek ewket az temleczbe, Annak wtanna ky wytetee eleyben 
ewket. Es myndennek elette az vetee zemeeben hogy az atko- 
zot Cecilia azzonnal az nemes ffyrffyakat Valeriufth es Tybur- 
ciufth Annak felette ewt ezer neepeketh hytettek vona el az 
kerezttyen hyttre, Es hogy Cecilia azzon nagy fok keenche nala 
vona. Monda ewneky zent Orbán papa : Mykeppen en latom 
nagyobban vonzon teeghed az telhetetlen kywanfaag az wr 
Iftennek zentynek haborgatafara hounem az iftenek ymadafanak 
bewchewlety. Cecilia zent azzonnak kedeeg keenche az zeghe- 
nyek kezee myat mennyekben vytetót. Azth halwan haraghra 
reemewle es hagya hogy zent Orbán papaat mynd ew tarílay- 
wal onos botokkal verneek. Es az zent papa chak az wr Iften
nek zent neweet hyya vala fegheedfegewl Azt halwan az 
feyedelem mofolyodeek raytta es monda: Ez ween ember bolch- 
nek aloytattya magaat azért zool eellyen tytok bezeedeket. De 
mykoron az gonoz kegetlen byro ewtet meg nem gyezlietnee, 
efmeg az temlechbe rekeztetee. Es yme yeweenek ew hozyaa 
három] ||
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I n c i p i t  P r o l o g u s  in v i t a m  b e a t i  S t a n i z l a y  ер if- 
со p i  c r a c c o u i e n f i s

IFI1 lefus zyletctynek wtanna mykoron yrnanak ezer hwzon 
ewt eztendoben. egy lambor kerezttyen herczegh, kynek Bolez- 
laus vala newe lengd orzagban. Az nagy reegky hatalmas es 
lambor kerezttyen herczeghnek ffya kynek Mefco vala newe, 
kyrol nyhvan emlekozyk az orzaagh Cronicaya, kynek zent lazlo 
kyral, leanya ffya vala. Azért azon lambor Boleflaus herczegh -
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nek ydeyn, bahvan hyreet Otto romay cbazaar, zentb Alberth 
pyfpeknek: myeert ew lambor bytew kerezttyen vala, yewc 
lengel orzagbban: ayo’taffagbol zent alberth pyfpeknek tefteebez, 
ky akkoron tyztőltetyk vala gnyfnam newo varaiban. Es Boleh 

5 laus kerczegk nagy yo kedwel es tyztoffeeggel fogadaa, mynt 
ollyan felffeeges ckazaart mynd orzaag bely wrakkal. Azt latk- 
wan romay cbazar bogy az berczeg ollyan hatalmas es kaz- 
dagb volna, es mynddenben gyorffallagot vyfelne ew byrtoka 
alat valókhoz monda az romay wraknak kyk vele valanak. By- 

10 zonyawal yllyk hogy ez lambor feyedelmet atyankfí'yawaa es 
baratwnkkaa fogaggyok, kynek myndden emberfegbeet es Iam- 
borfagaat lattyok. Annak okáért akaraa kyrallyaa zentolny, mert 
méltó volna reea Ottan enuen maga feyebol le vewee cbazary 
koronayaat es Boleflaufnak feyeeben nomaa, es lengyel orzag- 

15 ban mynd ew bozyaa haylo orzagokban es tartományokban 
Coronaf kerallyaa zentólee Annak okáért ees adaa az chazaar, 
lengyel kyralnak kyrály tyztoffeegben zent Moryez martyrnak 
ezwczayaat es wrwnk Iefufnak eeggyk vaf zegheet, kyk mynd 
ez may napyglan tártaiknak erek emlekózettre Crakkay zent 

2o egyházban. | Boleflaus'kyral ees az Cbazary meltofagbnak tyztő- 
letyre, ayandekwl erek baratffaghnak es ayo’tatus emlekózetb- 
nek kotelezetyeert пеку adaa zent Albert pyfpeknek yogkyaat 
ky yo newen veween bocbw veetellel el valanak egy maftwl. 
Otto romay cbazaar haza terween orzagaban nagy eremmel, 
Bolcflaus kyral kedeegb az wtan kewefet eelween ew Iambor- 
ffagus eeleteenek eerdemeerth ky mwlwau, meene az meennyey 
zent paradychomnak bazayaban nagy dycliofeeggel, es teweek 
kyrallyaa az' ew ffyat kynek mefco vala newe, kynek fém eze 
feni Iamborífaga nem vala bafonlatus az ew lambor attyahoz 

so De mynd azon atal ees Otto cbazaar az ew attyanak zerelmeert 
adaa пеку hwgaat bazas tarffwl, ky azon gonoz es feflot er- 
kőchben bafonlatus leen bozyaa es hamar való napon el vezteek 
orzagoknak nagy rezeeth, mynt layof magyary kyralnak ees 
leen dolga, mert azzon ember tanackaan yaranak, es gonoz 

a., balallal halanak megli, Maradót vala kedeeg Mefco kyralnak 
egy kyfded fyacbkaya kynek kazymyr, mafocl newel karol vala 
newe, kyt az ellenfeegoknek elottök az lengyel wrak, mynd 
ew annyawal vyweek nemot orzagbau, mygh korof ember lenne.
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Wgyan azon ydöben zyletót vala zent Stanyzlo pyfpek ees ez 
vylagra Cracconak varafaban, kyról akarwnk zolauy azon ydcw 
közben Kazymyr ymaran ffel ferdewlweeu. myert hogy ky yze- 
tót vala orzagabol nyomotot vala Gallya orzagban es allot vala 
be zent Benedek appatli zerzeteebcn. Eennen bazol az lengyel s 
wrak myert nagy nyomonvfagban valanak, tanacbot tartanak es 
keezoroyteteenek meg kerefny az zanky vetoth orzaghnak oro- 
kofeeth, es mykoron meg talaltaak volna, nagy kyraly ayande- 
kot adanak ewneky. Az apathwrnak meg azonkeppen hogy 
mywel ky bochatanaa az zerzetböl az kyralfagban. feleleenek 10 

ewuekyk hogy nem lehetne zentffeeges wr papanak aldomaía- 
naal kyl Azt hahvan az lengyel wrak ottan hamar bel bochat- 
wan köwetoketh es wr papanak aldomafaat hozwan hogy || En- 296 
ghedne az zent enghedelmeíTeeghnek es el ky menne az orzaagh 
otalmaert ffel vennee az kyraly meltofagot, hatalmath ees ada 15 

ewneky azon Benedek papa hogy hazas tarffot vehetne az ky
raly maghnak megh maradafaerth. Kazymyr kedeegh nem mond- 
hata fém tehete ellene Es mykoron az kyralfagban feerkózót 
volna vcen feleth maganak Bwffya orzagbol eegy nemes feycdc- 
lemnek leanyath kynek Debronega maf keppen Maria vala newe, 20 

kytwl leenek Kazymyr kyralnak neegy ffyay, thwdnya yllyk 
Boleflaus, Verland, Mefco, Etlme. Az felwl megh mondot wr - 
papa teeb yowal zeretee az orzagot wr iftennek es lengyel or- 
zagnak erek dycheeretyre, mert mykoron fern erfekfeeg fém 
pyfpekfeeg nem volna az orzagban wr papay aldomafaat kyldee ss 
az orzagnak hogy Cracconak varafaban, hol kyralnak lakó helye 
vagyon, leenne ff ее pyfpekfeeghnek ees lakó helye, kytvvl mynd 
az egheez orzag bely pyfpeket onnan neweztethneeuek es 
tartanának mynth eegy erfektewl, azon eztendoben mykoron 
yrnanak луг zyletetynek wtauna Ezer négy wen ewth eztendo- зо 
ben. Annak wtauna tyzen három ezteudew bel telween Kazy
myr kyral ez vylagbol ky mwleek. Annak wtanna ezer ewth- 
wen kylencz eztendoben Aaron Craccay pyfpek es ky mwleek 
Ew wtanna Lompert erfek, e? zenth Stanyzlot Cananokkaa 
tewee es mykoron meg holt volna Lompert az wtan mykoron 35 

yrnanak Ezer hethwen keth eztendoben, zent Stanyzlot teweek 
pyfpekkee. Es nyolczad ezteudew лу1ап Boleflaus kyralfagaban



martyromfagot zenwede az zent egyháznak otalmaeert es ygaf- 
fagaerth.

Az o n  z e n t h n e k  l e g e n d a y a .

Zent Stanyzlo pyfpek tamada Cracconak varafabol lengyel 
5 orzagban. Iambor es iften feelew zylektewl: kyknek kywattkép

pen való ayandekbol atta vala луг iften ez zent magzatot, kynek 
mykoron ezechkeye lett vona wr iftennek zent malazttya lako- 
zyk vala ew benne zyweeben lelkeeben ew teremteveehez | 
Ayoytatus луа1а erkocheeben tyztaffagus tefteeben, tyzta eele- 

íoteeben, zemermes nyayaHagaban ejytelmes bezeedeben, meer- 
tekletes yteeletyben ygaffagus. Lathwan azért az елу zyley az 
gyermeknek yo eeleteet adaak tanwfagra es hamar való ydeAvn 
nagy bolch tamada ewbenne. hyre leen benne Lompeert pyf- 
peknek, hozyaa hywataa es Craceay egyházban Cananokfagot 

íöada ewneky, ky ollyan leen az ew Iambor eeleteenek myatta 
az teb Cananokok kőzőt, mynt az nemes fenes Cyllagh az ho
mályos kődben. Es mykoron Lompert pyfpek ky mwlt volna 
ygyenleлv akarattal teweek zent Stanyzlot pyfpőkkee, mykoron 
yrnanak луг zyletetynek wtanna Ezer hethwen keth eztendőben. 

20 Mykoron azért ffel vette vona az paztorfaghnak gongyaat Nem 
leen haylando ez vylagra, el fém valtozeek erkocheeben. De ллг 
iftennek zent malazttyanak myatta ezeeben tarttya \'ala my- 
eerth valaztotta volna елу!е! Criftus Iefus az ew egyhazának es 
nepeenek feyedelemfeeghere otalmara es paztorfagara. Annak 

25 okáért vygaz vala eeyel es nappal mynd ew maganak ydwef- 
fegheen, mynd az zegheen neepnek kerezttyenfegheen, ennen 
magaat myndennek alatta meg а!аглуап Criftufnak pelda}ra 
zerent. Az vak merő bynefeket kemeenfeggel meg feddy vala. 
Semy zemeelnek nem enghedween. Annak okáért ees Boleflauf 

3o kyralt Kazymyr kyralnak ífyat myert gonoz eeletben foglalta 
vala ennen magaat, gyakortaa ynty vala hogy meg yobboyta* 
naa magaat, ha az hatalmas 1егеп^елу луг iftennek haragyaat 
el akarnaa tawoztathny. De az gonoz kyral vyzon ellen ez zent 
Iambor pyfpeknek gonozt gondol vala ellene mykeppen el vezt- 

35hetnee. Zent Stanyzlo pyfyek mynd azon ataLees zenetlen ymat- 
kozyk vala eerette. De mykoron lathnaa hogy femyt nem haz- 
nalna mert napponkeed fokafoyttya vala gonoífagaat: Az Iambor

4 3 0  é r d y  c o d e x  ( 2 9 6 — 2 9 7 )
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pyfpek ees ymaran nem baratkozyk vala vele hogy rezes ne 
lenne gonofíagaban es mainak gonoz peldaat ne adna. j|

Zent Stanyzlo pyfpek kedeegk felette nag gondot vyfelween 297
wr iftentewl пеку ayanlot erekfeegrol. Annak okáért anya zent 
egyháznak erekfegheet zaporoytany akarwan egy pether new5 э 
vyteztewl veen, ara zeghwe, az vyzla newő yyznek parttyan 
egy falw bely yozagot myndden zabadfagus wrafagawal. Sénky 
akkoron tórweenzerent ellene nem mondwau, kynek meegh eel-. 
teeben az lambor pyfpek belee yktataa magaat. Annak wtanna 
az lambor vytez ez vylagbol ky mwleek. Azt latbwan az vy- ю 
teznek rokonfagky, leleek zentb Stanyzlo pyfpeket Boleflaus 
kyral eleeben az yozageert, kyknek yollebet ygaffagokat megh 
ytelween, de maga myeert az kyral haragus vala zentb Stanyzlo 
pyfpekre, myndden ygaífaghnak ellene, az haragus azt v^gezee, 
hogy awagy pyfpek ky kelne az yozagbol menny, es meg en- is 
ghednee az veernek yozagaat, awagy az inftrumentom lewelet 
p.lflwfi brtznnn,. awagy eelew nyelnek byzonfagaat allathnaa 
elöwmJZent Stanyzlo pyfpek ydewt keere balaztany mynd ezek- 
nclTEs mykoron az torween nap el yewt volna az byzon tanok 
az haragus kyralnak dyheífeegetewl meg reéttenween, вепкуго 
elówe nem meree allany. Latbwan az lambor pyfpek hogy 
mynd az byzonfaag mynd az ygaílaag el fogyatkozot volna, 
hogy az zent egyháznak erekfeege meg ne kyfíebodneek nagy 
batorfaggal wr iftenben vetee remeenfeegcet. Es mynd azon 
atal bel meene az torween napon az gywlekozetben Es monda 25 

nagy ffel zowal: О kyraly meltofaag es lengyel orzaghy feye- 
delmeknek ygaflaag teewoy myert nynchen ez földen az ygaf- 
faag: engheggyetek énnekem harmad napot es elotekben hozom 
azt, ky ennekem byzon es ygaz aaron atta az yozagot. Azt 
halwan nekyk el amelkodanak raytta, nekyk kedeeg bolondfag-зо 
nak aloytaak az bezeedót. De mynd azon atal arra véegezeek 
hogy el varnaak az harmad napyg. Zola ottan zenth Stanyzlo 
pyfpek az ew hozyaa tartozóknak | Mondwan. О wr iefufban 
vytezkodew tarífaym, Baratyni .es atyamffyay twggyatok hogy 
ez maftany dolog twlaydon iftent yllety es az ew egyhazaat Es 35 
az megh fezewlt Iefwf eriftufnak erekfeege kyeert my maftan 
vyafkodwnk, kytewl zarmazyk myndden dologhnak yteelety. 
Azeert ewneky haggyok el valaztany. My kedeegh ez harmad
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napyg foglallyok magwnkat zenctleu та1о ymacbagban, bcytben? 
vygyazafban cs iftcny dycheerctbcn, es vala myt kcerwnk yo 
hyttel ew feKTeegetewl mynt az zent ewangeliomban megh mon
dotta meg ággyá О mynden byweknek liallafara cboda dologh.

5 mykoron az harmad nap bel tolt volna, az lambor pyfpek ffel 
otozeek pyfpoky rwhayaban myfe zolgalny. Es Boleflaus kyral 
mynd az lengyel wrakkal el yewe oda az hagyot herre nagy 
fok zamtalan neep ew velők. Mykoron mynden ifteny fedelem
mel az zent Myfeet el veegezte volna: Azon myfe mondo rw- 

lohaya raytta leween, pyfpoky eftapya kezeeben, koffyoma feyee- 
ben, el ky nyomoteek az egyhaaz aytayara, mynd ew hozyaa 
tartózó Criftus zoTgaywal, es a’ hol az peter vytezt el temetteek 
vala, meg nyttataa az feerth Es mynd ew hozyaa tartozókkal 
tedre efween, es ew zemeyt kezeyt zyweet ffel emelween az 

ismenyorzagra wr iftenhez, nagy fyraffal monda: О myndeneknek 
teremtew wra iftene yrgalmaz my velewnk, ky mynd eelokon 
myn holtakon wralkodol, otalmazyad meg az te reezedet es 
okodat, es aggyad gyezedelemre az te ygaffagns ytecletödct, 
keerwnk teegodet hyyad meg az halaiból eelettre az te peter 

го zolgadat, es tamazd ffel zeghcnt az pornak hamwyabol ymaran 
három eztendó wtan hogy teegyen byzonfagot az ygaffagrol 
es dychewyteffeegh^az te zent newed ky dycheretes erekkwl 
erekkee Amen, ffel kelween azért az ymachagrol, az pyfpoky 
eftapyawal meg ytee az holt teftot az feerben es monda: Atya- 

25nak es ffywnak es zent lseknek ncweeben kef ffeef péter ky 
alwzz es tamagy ffel hallottaydbol, hogy byzonwltaffeek meg 
te benned zent haromfaghnak ereye hatalma es mywelkodety || 

298 Kel’ ffel, kef ffel, kef ffel mondom teeneked es aaf elowe.- Aggy 
tyztoletot az wr iftennek, az ygaffagrol byzonfagot teeween, 

3o hogy bewollyon megh az ygaz kereztycneknek hytok es rekeg- 
gyon be az hamyf bezeedew embereknek zayok. Yme ez eellyen 
bezeedőknek wtanna azonnal ffel kele az lambor pyfpek kezeet 
noythwan ky emelee ewtet az koporffobol es az fokaffaagh 
kozzee vywee. Megh alwau azeerth zent Stanyzlo pyfpek az Con- 

3n ciliomba monda Boleflaus kyralnak es mynd az fokaffaghnak : 
yme hol vagyon az yozagnak erckofe, ky megh holt vala, mat
tan kedeeg eel, kynek nyelew byzonfaga ereffeb, honnem az 
byzon leweel awag eegyeb tanoknak vallafa, kergyeetek megh
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ymaran ennen magaat, mongya megh ha zabad yozagot adót, 
nylatkoztaffeeg meg az el enyezet ygaffaagh, es tawoztafleek el 
ty zenietek elöl myndden feteetfeeghnek es kethfeeghnek lio- 
malyoíTaga. Kergyeetek meg azerth emieu magaat, ky wr iften- 
nek hatalmából eelween es ffel tamadwan eleytekben yewt, ky- 5 

nek zemeelyeet yol yfmerytek. Azt lathwan mynd az kyral, 
mynd az fok neep, nagy ez vezeeffel chodalkodnak vala ez 
eellyen wy choda teetelen Azokban kedeeg, kyk perelnek vala 
zent Stanyzlo pyfpekkel yngyen leelek fém vala, mynd meg 
neemwlwan. Annak wtanna az fel tamadot peter vytez, zolwan í0 
az ew attyaffyaynak, kemeen bezeeddel yntee ewket, hogy meg 
yfmerneek ew magokat es penitenciat tartanának, myeert az 
zent Iambort es ygaz embert, Criftufnak hvw zolgayaat annee 
gondban es^bozzwfagban hoztaak volna, kytewl ha towabbaa meg 
nem zennek az erek keenra vytethnek. Monda towabbaa ewne- 15 

kyk. ty twggyatok hogy femy koz yozagtok nem volt en velem 
az erekfeeghőz es nynchen femy gondotok, kyt en Stanyzlo pyf- 
peknek attam aaron ha ygazan meg akaryatok vallany. Az 
wtau tereytee bezeedeet, monda az kyralnak es mynd az fokaf- 
faghnak En azt vallom, hogy ez zent lambor embernek eerdeme 20 

myat tamattam ffel maftan, es wr iftennek zent akarattyabol 
yettem ede kózytokben hogy byzonfagot teegyek az ygaffagrpl 
mynt meg hallottatok | Azeert az tanobyzonfagok kyk ez dol
got lattaak, hallottaak es twggyaak es nem akarnak ygazat 
mondany. Ha penitenciat nem tartandnak róla az ygaüagnak el 25 

nyomafarol, foha Iftennek zvneet nem lattyaak. Boleflaus kyral 
azért es mynd az egheez tanach Stanyzlo pvfpeket erek wra- 
fagaban hagyaak es meg Confirmalaak az erekfeegben. Myko- 
ron mynd ezek meg lettenek volna monda zent Stanyzlo pyfpek 
peter vyteznek: Ha akarod es lattatyk, ym keeróm az wriftent3o 
hog eunehan eztendeegh eeí velewnk. Felele. Te zenthfeegőd- 
uek tyztólendew atyam halaat adok myudden yo akaratodon. De 
ynkab kewanom, hogy teegy efmeg nywgodalmamnak helyeere 
az koporffoban, mert meeg egy kewef ydew el mwlwan my- 
koron meg tyztwlandok az en byneymból pwrgatoriombau nag35 
eremmel az erek dychewfeegre meegyek. Es mykoron azonkep- 
pen efmeg el temettetót volna, keeree hogy vmadnanak eerette 
es ky bochataa leelkeet. Annak wtanna zent Stanyzlo pyfpek

NYELVEM I.ÉKTAR. IV . 23
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az fok neep hallafaara nagy zeep Idweífeeges predicaciot teen, 
ymadwan az zcgheen peter vytezeert, es pyfpeky hatalmawal 
meg aldwan az neepeket, nagy eremmel es lialaa adaffal kazok- 
koz meneenek. Mynd ezek megh leweeu zent Stanyzlo pyfpek 

5 nagy gondot vyfel vala az ew egyházáról, es myndent ynth vala, 
tanoyt vala, ínyképpen eelneenek es ínyképpen magokat leelek- 
ben teftben IdweiTeeges yozagban gyoropottatbnaak. Ha kynek 
vala myre engbedelmet hagyot volna es nem tette volna engke- 
detlen leweeu, azokat nagy ereilen megb feddy vala. Az zegheen 

lobynefeket kedeegb, kvk rnykoron wr iftenhez akartanak terny, 
nagy atyay yrgalmaíTaggal bozyaa fogaggya vala. Es vala mv- 
koron ewneky kenyergettek, nem tagazwllya vala be fyleyt 
elettők, de eremeft meg balgattya vala, az zegeen arwakat 
.ewzwegyoket az hamyf pathwarofoknak kezekből nagy gyorflaf- 

i5 Taggal meg veedy vala, es az ew egyházához tartozóban vala 
299 mene zegeen volt myndennek j| Bewfeeggel oztogatot alamyfnaat 

es- koronkeed taplalta az луг iften zegbenytb. Az ew  aztala 
myndennek nyhvan es kezenfeeges volt, yollehet kewef volt az 
fozeleek, de maga myndent meg elegóytót az Criftufnak zere- 

2otety Ez zent malaztban eelew iften embere oly zeep módón 
rendőlte vala,* mynden zeegbenliez bodogboz es myndden ydo- 
nek folyafahoz, bog foka tehetfeege myat fenkyt meg bantot, 
alatta valókkal fém hagyot meg bantany, es myndenben лvgy 
eelt ez vylaggal hogy el ne baytanaa meg fe bantanaa eAvtet 

25 az wylagh. . Az zent martyromfagot kedeeg felette zomeehozya 
vala, bvdivan hogy yo es ЬуллтТееое8 wra volna az aldot Crif 
tus Iefus, ky елу előtte meg koftolta volna a’ my megb valtk- 
fagwnkeertb, елу ees kewan vala ky fefleny hogy Criftuflal 
lehetne. Azonkozbe Boleflaus kyral megb emlekózeek ел\т orza- 

3oganak fok }а1еллЧелл71 való p^vztoytafan, kele ífel mynd az len
gyel Avrakkal nagy efőwel hogy efmegb kattra nyérnee es be- 
lyeere allatlmaa orzagaat, mynt az reeghy lambor kyralyoknak 
ydeyekben volt. Es rnykoron fok eztendeegb yart volna елу or- 
zaganak kyvvle. Ennen bazol bazok neepey kózőt zertelenfeegot 

35 hallanak lenny Es az wrak azon haragra remivhveen \\rgyau 
bwlcbw veetlen az hadból haza yeweenek es nagy zertelen 
balalt teenek. Azt balwan az kyral ew ees hamar haza lata, es 
az ew haragos kegyetlen dóllveyeeben tyz anne zernywfeegbt
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kezde tenny. Azt latkwan zent Stanyzlo pyfpek kogy az dykes 
farka ff az wr iften nepeenek magwaat zakazttya wr iftennek 
ayaulaa magaat es mynden teketffeegewel, mynt egy ereff kew 
ffaal az zent egykaaz mellee tamada es nem kyraeellee Criftnf 
Icfus peldaya zerent lelkeetli az artatlan yokokeert kalarra adny. s 
Eegy yeles napon nagy predieaeiot teen, kol az kyral ees yelen vala, 
annak wtanna tereytee bezedeet az kyraly meltofagra es megk 
ewtet az nagy kegyetlenfeeg teeterról. Annak wtanna | Megk atko- 
zaa ewtet es ky tyltaa az zent egyházból. Azt kegyetlen kyral 
azt kalwan ffel zőkőlleek kelyeeről es nag dykeffeeggel hazaw 
meene mynt egy kegyetlen ffarako megk kemeenyewlween ew 
gonoffagaban Az lambor pyfpek kedeegk az predieaeiot el vee- 
gezween ffel alia myfe mondany zent Mykal egykazaban. Azon- 
kozben mykoron ygaz az aldot oltary zentffeegot ffel mwtatk- 
naa bel ywtka Boleflaus kyral mynt az dykeff farkaff, mynd ew is 
vezedelmes kokeer zolgaywal es el feledween mynd ennen ma
gaat mynd ifteneet Nem ada tyztóffeegót fém az zentfeeggel, 
fém az zent kelnek, reea kylde bogy ky le vonnaak az oltarro} 
yme ckoda dologh vala menezer kozyaa akarnak vala fogkny 
aunezor mynd kattra efnek vala az kegyetlenfeegnek zolgay. 20 

mykoron az zolgaak az latkaak volna megh reetteneenek es nem 
neegyedzer meg fogkny, ennen maga kedeeg varya vala a£ egy- 
kaz elot mygk ky hoznaak, de mykoron femy nem kelne benne 
kezdee feddeny az zolgakat: Ennen maga be fwtameek az Can- 
cellofban es le ragadaa az wr iftennek zent papyaat es ky 25 
vonyaa az egykazbol es mynd yzenkeed konczoltataa es befty- 
eknek es egky madaraknak kanyataa meg emeezteny. De yme 
azon közben wr iftennek akarattyabol wyzla vyzrol neegy kefe- 
lyew madarak yeweenek es az zentk martyrnak zent tefteet 
fenkyuek nem kagyaak bantkany. Mykoron myndez ifteny ckodaзо 
dolgokat lattaiak volna, nekyk ayo’tatuffagknak okáért oda nie- 
neenek es ffel gyeytkween az zent teftknek remekeyt, es my
koron egy maf mellee raktaak volna, ottan eglieezzee leen az 
zent teft mynt ka femy feb reea nem efőtk volna. Azt ees latk- 
wan az zegkeen neep nagy. Jialaa adaffal azon zent Myhal egy- зл 
kazaban nagy tyztoffeeggel es ifteny feelelemmel el temeteek, 
es az lampaf kyt feyeenek ffel fyggeztőttek nagy fok eztendeegk 
zenetlen eegőt myndden feegedelcm neel kyl.
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P é l d a  I r a t t a t y k .  ||
300 Mykoron ymaran eztendew mwlt volna egy nemes azzony- 

allat ymatkozik vala zent Myhal eegyhazaban, es yme wgyan 
zem lalomafth lataa zent Stanyzlo pyípeket az oltáron allany 

5 es myfeth mondany es mynden felől ew kewrwle nagy zeep 
zemeelyeket allany es ewneky zolgalny Es mykoron el veghezte 
volna, monda ezenképpen ewneky: En vagyok Stanyzlo Crac- 
eay pyfpek, meen el azért es mongyad azth en wtannam való 
pyfpeknek es az Cananokoknak en atyamífvaynak bog az en 

io teftemet vygyeek az megyes egyházban, mert eetb alkolmas 
tyzteíleegnel kyl fekzőm es az en tetemeym az porban hewer- 
nek. Az íambor pyfpek azért es az Cananokok meg hyween az 
ayo’tatuf azzonyallat mondafanak. Es azon eztendőben mykoron 

. wr zyletetynek wtanna yrnanak ezer nyolczwan nyolcz ezten- 
15 dobén az zent teftet vyweek az few egyházban nagy tyzteífeeg- 

gel es marwan kew koporffoban belheteek hol ott alkolmas 
dyeherettel tyztőltetyk. Mykoron azt hallotta volna az atkozot 
Boleflaus kyral, az nagy yrygfeeghnek myatta meg bozzwlaa hogy 
holta wtan ees ellyen tyztőffeegőt tettek volna ez zent Stanyzlo 

2° pyfpeknek es martyrnak, nagyon mcgh yede es megh rettene 
ennen magaban m ynt. ollyan kegyetlen gylkus ky yzetteteek 
orzagabol wr iftentewl es yewe magyar orzagban es hamar 
való napon halhatatlan korífagban efeek es nagy gonozwl mw- 
leek ky ez vylagbol. Mefco ífya ees mykoron vele eegyetembe 

25ywth volna ew yffywfaganak vyragaban leween, meeregh myat 
veegezteteek ky ez vylagbol. Es ezenképpen az gonoz atyanak 
mynden maradéka ky zaggattateek es mynden tyztoífeegnel 
kyí el ragattatanak ez eedes vylaghy eeletből, hog fenky ne 
volna ky ylne wtanna az kyraly meltofaghnak zekyben, wr 

3oiftennek ygaílagus yteelety z.erent. EEtb veege vagyon zent Sta
nyzlo Craccay pyfpeknek eeleteenek. azon eztendőben mykoron 
magyar orzagh nagyob reezre el vezee mynd laos kyrallal es az 
wrakkal Ezer ewt zaaz hwzon beet eztendőben. j

é r d y  Co d e x  ( 3 0 Ö — 3 0 1 )



LEGEND. (SZENT ZSÓFIA.) 4 3 7

Z e n t S o p h y a  A z z o n n a k  e e l e t e e r o l  ew h á r o m  
z yz  l e á n y v a l

AD laudem fempiterne ac fancte Trinitatis Beatiffimarumque 
mulierum videlicet Sophie filiarumque iuaruin fidei fpei et charitatis 
decorem monimentum perpetue honoris Accipiamus prothemates 
hodierne folenitatis dictum Dauidici Cantici ps lxxxviii dicentes 
confitebuntur celi mirabilia tua domine, et veritatem tuam in eccle- 
fia fanctorum cuncti populi terrarum':c. Dychófeeges zent haronifaag 
wr iftennek vceghetetlen dycheeretyre es ez ew zerelmes zol- 
galo leánynak erekkee valo tyztoffeegokre vehettyek my bezee- w 
dewnknek eleynek zent dauid proffetanak mondafaat az felwl 
megh yegzot Capitulombau mondwan: Nylwan vallyaak mynd az 
eghek te chodalatuf dolgaydat wr iften Es mynd az zentoknek 
eeggyefeege te ygaffagodat Criftus Iefufban tyztoletes es zerel
mes atyamffyay ha meg tekeenttyek ez zent azzonyallatoknak 10 

eeletoket yozagus mywelkodettyoket zenwedeefóket halálokat 
es veegezettyoket, Chodalatufnak lattyok az ew zeretew zenty- 
ben wr iftennek ereyt hatalmaat es malaztus ygaifagaat, kyk- 
bol myndden ygaz leelek byzodalmat vehet, myndden bynes 
ember remeenfeegot leelhet. Myndden teewolgo wtat talalhat es 20 

el fogyatkozot orwoffagot.
О zerelmes atyamffyay gondollyatok reea magyarazat ze- 

rent meel zentffeeges aldot es Bodog leen ez azzonyallat ky 
eerdemlee wr iftentewl hogy Sopbya lenne kerezt пелуе Byzo- 
nyawal mondom ew meltofaga zerent alyg eerdemhetót volna25 
nagyob es tyztoletofb newet meenynek alatta es földnek fölötte 
ky oli hafonlatus es hvlaydon leenne iftennek zent ffya newee- 
hez, mynt az Sophya new, || ky deakwl Sapiencia, ertelcm ze- 301 
rent bolchefeegnek magyaraztatyk. Mert zent Sophya azzon ew 
embery termeezety zerent leen meltofagus chodalatus yozagus зо 
mywelkodetokben ifteny vylagoffagban lelky elmeelkodeefben. 
cs halhatatlan martyromfaag zenwedeefben Mafodzor mondatyk 
bolchefeegnek kerezttyen zent hytnek byzon vallafanak myatta 
kynek fondamentoma zent Agofton doctornak mondafa zerent . 
ez barom yeles lelky yozagokban vagyon, hytben, remeenfeeg- 35 

ben es zent ifteny cs atyatfywy zeretetben. Meel yozagok tekeel- 
leteifeeggel valanak zeut Sophya azzonnak zyweeben, ielkeeben
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es elmeyeeben. Azon zent newezetók zerent való három zyz zent 
leanywal.

S e q u i t u r  l e g e n d a  f e f ti

Dvchofeeges zent Sophva azzon tamada Perfya new orzag- 
5 bol, yeles nemes nemből kynek attya Mamfredus, annya kedeeg 

Sandalia, vala kedeeg ez Mamfredus perfya bely kyral, ky ew 
nagy hatalmairagawal heet fee orzagokat haytot vala byrodalma 
alaa. Azon ydóben wralkodyk vala romay papafagban Anacle- 
tus papa es az kegyetlen Deciuf romay chazarfagban. Mykoron 

io ez kegyetlen ember felette yghen haborgatnaa az zegheen ke- 
rezttyenóket, Anacletus papa fvvta ky elette es meene ghóróg 
orzagban hol ott az ydoben wralkodyk vala Demetor kyral, es 
nagy eremmel hozyaa fogadaa Anacletus papaat. Myeert kedeeg 
ez Demeter kyral lambor, iften feelő es kerezttyen volna, 

i5 hozyaa hywataa Conftantinapolbely patriarchaat es orzagabol 
mynd az fee ífee wrakat, mondwan: yme lattyatok hogy en el 
veenewltem es nem twdom halalomnak napyaat, Deciuf chazaar 
kedeeg el hatalmazot anya zent egyhaaz ellen. Annak okáért 
lattateek bog ez vecn demeter kyral keerethne megli Sopliya 

2oazzont häzaffagwl Mamfreduf kyralnak leanyaat. Ew demeter 
kyral ffyanak, kyt az wrak meg ees zorzeenek wr iftennek aka- 
rattyabol. Azonkozben mwleek kywe az veen demeter kyral 
hagywan az orzagöt ew , ffyanak, demeter kyralnak, zent Sophya 
azzon wranak, Azon ydoben mwleek kywe Deciuf chazar ees | 

25 Es zalla Adoryan chazar az feyedelemfeegben Azon ydoben 
zent Sophya azzonnak keerelmefeere mynd wrawal es anacle- 
tuf papawal es három zyz leanyawal meueenek romában Es az 
lambor demeter kyral ottan martyromfagot zenwede. Zent So
phya azzon kedeeg mykoron azon horabau vmatkozneek halla 

3oangyaly eenekleeft az egben. Es ottan fifel kóltoghetec mynd 
három zyz leányt es yme zent angyal yeleneek ew elottok 
alwan es nag zeep koronaat tarthwan kezeeben myndenyknek 
feye folot. zent Sophya azzonnak kedeegh heet zeep Coronakat. 
Es mondanak az zent angyalok. Hallatok ее az my eeneklee- 

35 fewnket. Akkoron vywok fifel meennyeknek orzagabau Demeter 
kyralnak ty atyatoknak leelkeet, ky ez may napon erdemle 
martyromfagnak Coronavawal meg Coronaztatny. Twggyatok
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azért hogy tynektók ees meg vagyon zereztctwecn wr iftentwl 
az evek dychofeegnek Coronaya kyt veyendők vattok zent mar- 
tyromfaghnak myatta. Az ty azzon anyatok kedeeg heetzör zen- 
wed es myndenzer Coronaztatyk Es el euyezeenek elölök az 
zent angyalok. Azt lathwan es hahvan zent Sophya azzont íenv-s 
falembely Ianus patriarchatwl tanachot kerde. myt kellene 
tenny. ky azt tanacholaa пеку hogy Conftantinapolban nagy 
zeep eegvhazat rakathna, kynek maíTa ne lenne ez vylagon. Es 
meg fogadaa zawaat. ha ky latta twggya es nagy kyraly eeköf- 
feeggel zeepfeeggel es kazdagfaggal ffel eppeytee Es Ianus ю 
patriarchaat benne pyfpekkee tewee. Es mykoron az zent egy
hazat megh zentólteek volna, dychofeeges zent Sophya azzon- 
nak erdeme myat hwz heeyan keth zaaz ezer emberneel tebbet ke- 
reztőleenek meg. Es hogy az zent ewangeliomnak mondafa zerent 
myndden gondnaal kyl es zabod zywel leelekkel zolgalhatna, wr is 
iftennek, myndden kyraly bvrodalmaat wrafagaat yozagaat liagyaa 
Terquilinofnak az ew wra attyaffyanak, Ew maga kedeeg három 
z ént zyz leanywal Nyolczad eztendew wtan yewe efmeg Koma
ragban. Annee keenchot yozagot hozwan ew vele hogy Rorna- 
fagban xxiiii zent egyhazakat rakattata, kykben mynd ez may 20 

napyglan fok ifteny dycheeretok leeznek. Annak felette nagy 
fok feregh zegeenyeket eeltet vala es zent egyhaaz zolgalokat, |{ 
Kvknek nagy fok hvfpAvtalyokat ees zereztetot .vala az Iften 302 
zeegeenynek. Annak felette myg zabádon eelhete ew zentfeeges 
eeleteenek es yo példa adafanak myatta nagy fok azzonyallatokat 25 

vonzon vala az zent kerezttyen hyttre es tyztafagnak tartafaara 
wgy hogy fok palogaar es dwf azzonvallatok vonnaak meg 
magokat ew hazaf tarffoktwl ez vylaghy eeletot meg wtalwan. 
Vala az ydoben egy dwf Romafagtian, kynek Autyochus vala 
newe, kynek ees- azzon felefeege el hafonlot vala twíe. Meg30 
bozzwlaa ez dolgot es meene Adrianus cházarhoz vadolaa be 
zent Soph}Ta azzont eerette mondwan feelffeeges es hatalmas 
chazaar, Maftan nemynemew azzonyallat yewt ez varafra, ky 
cegy Avr iefuf iftent hyrdet, kynek fenky fém zolgalhat, hanem 
ha myndden hazaffagtwl, es ez vylagy gyenyervvfeeges elettvvl e l3S 
tawoztattya ennen magaat. Annak okáért ees ymc az my hazaf 
tarlfwnkat mynd el zaggatta my tewhvnk. De feni akarnak chak 
velewnk ees eenny ynnya. Azt halwan Adrianus chazaar nagyon 
meg haragweek, es eleyben vytetee zent Sophya azzont mynd
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ew három zyz leány wal, kyk mondhatatlan nagy zeepót vala- 
nak es bőlchet myndden yraflbau. Mykoron azért ez zent azzony- 
allatok bel meenneenek az hatalmas chazaar eleeben meg yeg- 
zeek ew homlokokat es meellyőket vytezkódew zent kereztuek 

5 yegyeewel, ayanlwan magokat Kriftus kyralnak hogy lenne 
otalmok: Mynt zert az chazaar reeayok tekeentőt volna az ba
rom zyz leányokra el ameelkodeek zeepfeegőkón es nem zol- 
bata azonnal nekyk. Egy kewef vartatwan az ew anuyokat ees 
eleyben bywataa es monda honnan való vagy te, es my oka 

io hogy meg haboroyttod Az romay palogaar azzonyokat ew 
wrokkal. Es az hatalmas iftenőket kyk ez vylagot faragtaak 
meg tagattatod, De maga mond megb Elezer ky newed Felele 
zent Sopbya azzon mondwan En kerezttyen vagyok. Adrianus 
monda Nem azt kérdőm, mynemew bytew vagy. De newedet 

is kérdőm. J Monda ottan zent Sopbya azzon ky myndennel meltob 
előzőr azt keel felelnőm. Teft zerent kedeeg Sophya ne wem 
Perffya nemes orzagban zylettetween Görög orzagnak kedeeg 
kyralne azzonya ky mattan Romában yettem az en leanymmal 
az eelő wr iftennek áldozatot tennem. Azt halwan Adrianuf 

го chazaar őryzettre vetee ewket egy Senator dwfnak palotayaban 
Azonközbeh mynt az yo zyle zylőttyt ynty vala, hogy bátorok 
lenneenek, hogy ez vylagot meg wtaluaak, hogy az erek eelet- 
nek dychőfeegeert ne rettenneenek íe keentwl fe halaltwl, mond
wan. О en zerelmes leanym, kyk az zent ewangeliomy bőlcehe- 

25feegben ertelmefek vattok keerlek otalmazyatok meg haborw- 
fagnak ydeyn kyt bekefeegnek ydeyn tanwltatok Mert el yewt 
az ydő es az bora, hogy az aldot Crittus kyral kyben ty yffyw- 
fagtoktwl fogwan remeenfeegtöket vetőtteetők, kyben hyttetok ? 
kyt zerettetők ketíTeegnel kyl meg Coronaaz az zent Coronawal, 

3o kyt ymaran yelenet zerent meg lattatok. Ennekőm ees nagy 
erememre leezen ha halalyg meg maradandók leeztők. Monda 
zyz zent hyt elffew leauya leegy bátor : 0  tyztölendew azzo- 
nyom es zerelmes zylem my rolwnk, Bochaff előtted az keen- 
nak zenwedefeere es meg yímerőd byzon erőlTeegewnket es 

35 alhatatoüagwnkat. Mert yol hyzyők hogy az aldot wr iefus 
xpus, kyt az te eedes tanoytafodnak myatta meg yfmertewnk, 
lätwan menyből az my tyredelmeüeegewnket meg batoroyt 
mynket. Monda ottan az eedes zyle ew zeep zylőtteynek. Ha-
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aat adok tynektők en eedes leanym hogy ineenuyey fegode- 
embcn vetótteetok ty remeenfeegtóket mert wgy eu ees vygau 
ueegyek wtaunatok. Harmad napyg azeert mynd ezenképpen 
jyztatwan egy maft, wr iftenben. Wr iftennek zent angyala 
fewe bozyayok es meg batoroytaa ewket bog ne feelneenek, 5 
le eremmel zenwedneek az zent martyromfagot. Harmad nap 
,Ytau azért Adrianuf cbazaar ky vytetee || Es zolwan elezer Ad' 303 
:iauus cbazaar az barom zyz leányoknak nagy kegyelmes be
jeddel mondwan: О genghefeeges yffyak hallyatok es vegyee- 
:ok ezetekbcn az en bezeedomet, es kenyerwllyetók ty eeletto- w 
kon, es veen zyletókón es ez vylaag byro hatalmas ifteneknek 
aldozyatok, es yme azt fogadom hogy mynd enuen leanymmaa 
fogadlak tyteket es byzon fenatuf wraknak tyztyben zamlallak 
tytőket

r e f p o n f i o  f i d e i  c o r a m l u d i e e. is
Azt lialwan az barom nemes zyz leányok Elezteeb felele 

az elfew kynek byt vala newe. Kerezttyen móddal mondwan.
En az zent hytnek yozagus erdemeet kerefom kyt kylemben 
meg nem találhatom hanem ha halait zenwedók Criftufert. Ad- 
rianus cbazaar azt halwan mynt kerezttyen zent hytnek kegyet- 20 

len ellenfeege meg haragweek es paranchola hogy zeep lean 
hytöt, tyzes rofteelra kőtőzneek es mykoron ott nywgodneek 
myudden ferelemnel kyl monda nagy ffel zowal. О en eedes 
wram Iefns Criftus, tekeench meg te zolgalo leányodat. Azon
nal Criftus Iefns пеку yeleneek mondwan. Nag fenefifeeggel es 25 

meunyey harmattal kervvl veween ewtet: meg byztatataa: Leegy 
eróff hyt en zerelmes leányom Mert az te hytodnek eroífeege 
zerent yewttem maftan te hozyaad es ez maftany gyettrelmed- 
eert tegódet erekkee való Coronawal Coronazlak. Azt halwan 
Adrianus reea adaa az Sentenciat hogy nyakaat vagnaak. Му- зо 
koron azért kywe vytetot volna, eellymn ymachagot teen. О 
erek myndenhato wr iften, ky az zent hytnek leelőye zorzoye 
es zeretóye vagy, tekeench te zolgalo leányodnak keerelmee- 
fere es engheggyed meg hogy myndden ky en halalomnak 
napyarol meg emlekőznek, ygaz hyttel ez vylagbol ky mwlwau35 
meg ydwózóyteüenek. Felele пеку wr Iefus mondwan: yewy 
kywe az feteetfoegböl | En zeretom, az meeunyey chodalatus 
vylagoffagra es a’ ínyt keertel meg engettetót. Annak wtanna
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nagy alazato(Taggal le haytwan nyakaat, martyromfagot zenwede. 
Es azonnal nagy zeep vllat zarmazeek ky ew tefteebol, aloyth- 
wan kyk ott allnak vala, mynt ka zeep yllatw vyraggal toltli 
mezon volnának, es el ameelkodwan mondnak vala, 0 teremtő 

5iTten, my dolog ez es honnan vagyon. Azonnal egy erdenges 
(Tel keyaytwan az fok neep kozot monda: Myt chodalkoztok 
ezen. Nem lattyatok ее hogy az zyz lean zent hyt ahneennyey 
vyragok kőzzee vytetyk ffel nagy vygaíTaggal.

S e q u i t u r  p a f f i o  f a u c t e  s p e i  
10 Annak wtanna zyz lean zenth Remeenfeegk elowe kozat- 

tateek, es eegy vaf zekeenben rekezteteteek be hogy meg eeget- 
tetlmeek. De yme chodalatus iftenv hatalmaíTaag, az tyznek langa 
ky terewlween, ewt ezer emberekneel tebbet öle meg az poga- 
nok kózzól. Azonnal monda zyz lean zent Remeenfeeg ew 

is azzon zyleyeeuek, mynt ymatkozyam, mert yme latom az en 
yegofomet en előttem, egy kenywet tarthwan, kyben azt yrtaak 
keer myt akarz, es adom teenekod. Monda az ew zyleye, eedes 
leányom keerd azt, hogy vala ki az te yegyőíodnek dyckee- 
retvre te zenwedeefodról meg emlekozendvk, byzon remeenfeeg- 

20 ben mwlleek ky es .kethfeeguek vezedelmebol meg zabadoy- 
talTeeg. Ottan felele Criftus mondwan: yewy el en zerelmes 
hwgom a’ myt keeí'ttel meg halgattam, es azonkeppen annak 
ees nyakaat vagaak es zent martyromfagnak Coronayaat vewee.

S e q u i t u r  p u g n a  f a n c t e  C h a r i t a t i s  
25 Annak wtanna az harmadyk ees zyz lean zent zeretet 

kvwe hozateek é s . el ámeelkodeek az nagy keenokon, kyket 
ymaran ew annyazylottyn tottenek vala, kyt byztat vala az ew 
eedes zyleye mondwan. Emberkoggyeel zerelmes leányom twg- 
gyad hogy az te eeletodnek otalma wr iften, es myndeneknek 

3o kyk ew benne byznak. Ottan azért az gonoz hóhérok mynd két 
3Ó4kezeyt el jj Vagaak Ottan monda nagy erweüdetes leelekkel. 

Criftuf Iefufnak zent apoftola mongya, myndent el zenwed, 
myndent tehet, myndent tyr az ygaz zeretet. Es ymadaa az wr 
iftent, hog vala ky ew róla meg emlekozendyk zent zeretetnek 

3 5 yozagaban gyoropodhaffeek, es annak wtanna zent martyrom
fagot zenwedween, meennyeknek orzagara vyteteek. Es yme 
mynd karom zent zvzek ew kywe níwlaToknak wtanna nagy 
feeneffeeggel ew zyleyöknek meg yeloueenek mondwan. 0  ze-
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velmcs zylenk meel nagy meltofagus tyztólet vaav tegődet meny- 
orzagban. Mert zent haromfaagh wr iften kywalt keppen való 
dychőfeeges beit zerzot teenekod az erek bodogfagban. Az bo- 
dog latafbol azért ollyan leen zent Sophya azzonnak zyné 
mynt az feenes nap. bel telween nagy ifteny malazttal es kyks 
latsak aloytaak az pogan neepek kozzol hogy iften azzonya . 
reewtetot volna. Adrianos chazaar kedeeg maga gondolattyaban 
kezdee zent Sophya azzont nagy zeepón kerdeny, myt latot 
volna. Es felele, hogy meenuyey lataf volna, mertli latam az en 
eedes leanymnak erdemes voltokat, kyket nagy keennal ky vee- w 
gezeel. Es mynemew meennyey zent Coronaat zerzot az dyclio- 
feegnek kyrallya, ky teenaladnaal erófb nemefb, es mvnddeii 
wrafaga zerent hatalmafb. ky nagy fok zenwedeefemnek wtanna 
enghemet ees megh Coronaaz, teeneked kedeeg erek keen zerez- 
tetót. Azt hahvan Adrianus chazaar meg haragweek es le vo-15 
nyataa róla ew rwhayaat es tyzen két vytezőkkel mynd addeeg 
veretee, myg nem lattatneek el fogyatkoznv. Annak wtanna 
oldalaad kywe fyttetee, elóf vafaknak myatta labayt atal vere
tee es ynayt kywe meteltetee, hogy towabbaa ne eelhetne, es 
lattatyk vala hogy mynd zayan mynd orra likayn az agya ve-20 
leye kywe zarmazneek. De mynd azon atal monda Adrianuf cha- 
zarnak. О nyawalyas | Ember twggyad hogy ez eellyen keen 
zenwedeefek enghemet felette kellemetoffee teeznek az mynden- 
hato wr iftennek elette* Annak wtaima efmeg az feteet temleczbe 
rekeztetee. Es yme zemeel zerent wr Iefus Criftus ne yelenween 25 

nagy feeneffeeggel ewtet megh vygaztalaa. De hogy meeg fokát 
kellene ew eerette zcnwedny ky yelentee Mykoron meg mondot
tnak volna Chazarnak hogy Sophya az temleczben kywe mwlt 
volna ez vylagbol, hamar paranchola hogy meeg az teftect ees 
az arnyeek zekben vetneek, hogy fenky zent newen ne tyztölnee зо 
yme azért mykeppen zenwede martyromfagot elozor.

S e q u i t u r  s e c u n d u m  m a r t y r i o m
Mafod napon mykoron Adrianus chazaar vteelő zekyben 

ylne az zegheen kereztyeneket yteelween, yme Dychófceges zent 
Sophya azzont ky hozwan iftennek angyala az arnyeek zekböl 35 

wr iftennek akarattya zerent ffel tamaztaa, es azonnal efmeg az 
zent azzon meenc chazaar eleeben. Mykoron latta volna elezer 
meg rettene raytta es monda: My dolog ez te tewled erdenges
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azzonyallat hogy meg halwan ffel tamagy felele zent Sopbya 
azzon, az en egheeffeegem ffel tamafom es eeletőm: Criftus 
Iefus kyben ees liyzók. Ottan dybeffeegre remewlween bagyaa 
zwrokkal ffeel gyoytot eeggew kemenczeben vettetuy es ott 

5 meg emeeztetny. De yme iftennek angyala le zalwan meennyey 
harmatot bymte az kemenczenek kozepyben es femyt пеку nem 
althata az tyzes langb. Azt halwan Adrianuf cbazaar hogy So- 
pliya az mennyey angyalokkal nyayafkodnek az tyzben lang
bau, ky veetetee es neeg reezre vagataa az zent azzont es az 
eebeknek kanyataa. De yme barom nemes zyz leányok oda fw- 
tamanak es az zent azzonnak tefteet ffel gyeytegetween egyben 
rakogataak, es iftennek angyala le zalwan efmegb ffel tamaztaa. 
Azon ees nagy lialaat adaa луг iftenuek zent Sopbya azzont |\ 

305 Ezen keppen zemyede mafodzor martyromfagot 
15 S e q u i t u r  3m m a r  t i  r i u m

Az ydőben Adrianuf cbazaar meegen vala ky imvlatny lani- 
. сапа пелу wczan. Efmeg eleyben kele dychófeeges zent Sopbya 
azzon ott az helyen hol maftau vagyon zent lanus pal egyhaza. 
Es latbwan nagyon el ameelkodeek raytta es bat borayg mynd- 

20 den ezee el 1алуогеек'е\у teAvle. Es annak лл^аппа eleyben vy- 
tetween, meergot adanak ynuya, kyt niynt egy nemes balfamot 
el nye'lween femy ferelmet nem erzee. Annak okáért efmeg 
vettetee az temleczben gondolkodAvan raytta my kalallal el 
vezthetnee. Azon eeyel wr Iefuf пеку yeleuween nagy .feenef- 

25 feeggel meg vygaztalaa ewtet. De hogy meeg teebbet kellene 
zemvedny пеку meg yelentee. Mykoron mafod napra költenek 
vona monda zent Sopbya azzon Gbazaarnak. О bodogtalan, ez 
en dolgomat erdegy twdoman myat veelod lenny,. ky twlaydon 
ifteniiek hatalma myat leezeu. De nem twdod о nyawalyas 

30 ember, hogy az te elmecdnek yakfaga tegod meg fozt az erek 
dychófeegtewl. Monda ottan cbazaar az romay лугакпак: nagy 
ffel zowal: О romay neepek, kyk mynd ez zeeles vylagot byr- 
yatok, тупетелу ez my zemeeremfeegewnk hogy ez eegy gö
rög erdenges azzonyallat inynket mynd uyayan ezenképpen gya- 

3ólaz meg? Azt halwan palladius tanacb hely ember, ky zent 
Sopbya azzont tcmleczeeben tartotta vala fogyván monda. О Cba
zaar mynd te tanacbofyddal el \rezot ezótók, keerlek ky tehet 
eellyen dolgokat, hanem chak az elffew ok, kyt az reeghy



LEGEND. (SZENT ZSÓFIA.) 445

romay bolchek es feyedelmek byzonnyal meg yfmertek. Ez 
azzonyallat azt predicallva, vala myt azért ez Sophya azzon 
mond, twggyatok byzonnyal ygaznak lenny. Azt halwan Adrianus 
cliazaar | Ottan feyeet veetetee es martyromfagot zenwede. Zent 
Sophya azzont kedeeg az tyberyf yyzben vettetee. De zent 5 

angyalnak myatta onnan ky hozattateek nagy fókáknak lata- 
fokra. Es monda пеку az zent angyal: Sophya Criftuf Iefufnak 
zerelmes yegofe, tamagy ffel zent három Tagnak ncweeben, ky 
ottan ffel nytwan zemeyt labara alia., es Criftuft kezdee predi- 
callany mynt annak elette yme harmadyk martyromfaag zen- 10 

wedeefe.
S e q u i t u r  q u a r t u m  m a r t i г i u ш 

Azt lathwan Sabellius feyedelem monda. О mynemew 
Sophya azzonnak iftene, ky eellyen yghen zerety ewtet, hogy 
ez my cliazaar wrwnk femykeppen nem vezfhety el ewtet E s 15 

keeree hogy meg kereztolnee ewtet, kyt zent Sophya azzon 
megh eroffoythween az zent hytben mynd hozyaa tartozókkal, 
Anacletus papawal meg kereztöltetee eeltes neepeket wgy mynt 
heet zazat azzonyallatok es germőkőkneel kyl Azt halwan 
az vezedelmes Adrianus cliazaar, kezdee meellyeet verny meer- 20 

gheeben mondwan: yay ennekem bodogtalannak mert meg 
gyoztetom Es ygheen hamar On kaad foródőben vettetee, kyben 
mykoron forgatnak, monda: Segheych meg engem wram Iefus 
meennyey kyral. Azt halwan Adrianus chazaar, monda, vagyon 
ее ennalamnaal cegyeb kyral, felele: vagyon, de nem ollyan25 

mynt te, mert az ew orzaganak fólia veege nynchen. Az te 
orzagod kedeeg xv nap wtan te tewled el veetetyk. Monda 
Adrianus: de azt ees meg latom. Annak wtanna Sabellius feye- 
delemnek mynd haza nepeewel feyeet veetetee, Es zent Sophya 
azzont az eztorwre ffel fezeytetwen es mynd addeegh el zaggatta- so 
taa, ew tefteet, vaf gherebenekkel myglen az chonttya es ky 
lattatneek es harmad napon efmeg kywe mwleek, es tefteet az 
eebeknek hanyaak. ||

S e q u i t u r  Q u i n t u m  m a r t i r i u m  306
Azon eeyel keleenek ffel az yo azzonyok kyket zent hyttre 35 

hozott vala es ffel gyeytogetween az zent teftot vyweek zent 
felix pyfpeknek hazahoz hol ott wr iften ymaran ewtodzőr 
efmeg ffel tamaztaa, Es holla! meg ky mcene az varaiban wrwnk
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Iefufnak neweet hyrdetween. Azt latwau Adrianus chazaar 
monda, ymaran nem zenwedőm el az hatalmas ifteneknek boz- 
zwfagaat, paranchola hamar, hogy fogayt ky tőrneek zayabol 
kezeyt el vagdalnaak, emleeyt ky zaggatnaak, eegyeb tefteet 

5 el hannaak egymaftwl, hogy erekkee el vezne es azonkep- 
pen teweek az gonoz zolgaak.

S e q u i t u r  s e x t u m  m a r t i r i u m.
Eíineg le zalwan iftennek angyala ffel tamaztaa ewtet. 

Azt latwau az romay neepek. hozyaa gyewleenek twdakozwan 
íoraytta ky tamaztanaa ffel myndenzer, felele nekyk mert az ky 

ffel tamadaaf es eelet, es azt halwan XXXII ezer emberneel 
tebben hynek wrwnk Iefufban. Azt halwan Adrianus meg ha- 
ragweek es három keepőkkel atal veretee ewtet, es annak wtanna 
nyakaat vagataa. Azt Iathwan az zegeen kerezttyenek, raytta 

ísrohananak az chazarra es el fwta előttők azonnal iftennek 
ygaffagos yteelety zerent el ragattateek pokolbely erdegtewl 
es zernyew halallal hala meg.

S e q u i t u r  f e p t i m a r e f u f c i t a c i o .
Mykoron kédeeg az yo ayoytatus kerezttyenek bankodna- 

2onak es fyrnanak az zent azzonuak halalaan, yme yeweenek 
menyből- lieet zent angyalok es ffel emelween az főidről mon
danak ymaran Criftufnak zerelmes yegőfe veege vagyon az te 
keen zenwedeefednek. Azért eelegy meg es algyad meg azokat, 
kyk teegődet zeretnek es dycheernek, Azonnal efmeg ffel ta- 

25 madwan. monda. 0  roma hely neepek Algyatok velem eegye- 
teinben луг iftent, ky főidet es meennyet teremtőtte, mert nagy 
yrgalmaffagaat mwtatta meg en bennem nag fókáknak Idwef- 
feegőkre. Hamar hywyatok hozyam wr papaat, es el yeween 
mynd az egyhazy lambor papokkal oltary j Zentffeegőt veen hoz- 

зоуаа nagy fyraffal es ayoytatuffaggal. Annak wtanna eellyen 
ymachagot teen. 0  en eedes wram Iefus Criftus ky wagy atyá
nak byzon bolcchefeege, ky az en magzatymnak yo veeget adaal 
latnyok, maftan kedeegh enghemet ees myndden yora ygazgat- 
taal, keerlek teegődet, hogy vala ky az my halaiwnkrol tyztő- 

35 lettel meg emlekőzendyk, myndden kerelmefeeben meg hal- 
gattaffeek, kyk kedeeg zegeenfeegben awagy fogffagban es 
eegyeb nyomorwfagbau, te zent yrgalmaduak myatta meg vy- 
gaztalta(fanak, ‘ kvnek wtanna feleletöt halla menyből hogy
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myndenek meg balgattatnak azonkeppen Towabbaa meg wgy 
olwaftatyk rolok hogy vala ky ez zentőknek eeletoket olwada, 
azou napon gonoz balallal meg nem bal. Ew halalanak kedeeg 
ydeyn byzon tőredelmeíTeegnel kyl tyzta gyonafnaal kyl oltary 
zentfeegneel kyl es bytneel remeenfeegnel zent zeretetneU 
es ifteny malazt naal kyl kywe nem mwlhatyk. Es ez zentok 
kyk ew nekyk zolgalnak balalok ydeyn yelen leeznek mynden 
ganoztwl meg otalmazwan. Meg wgy olwaftatyk bogy vala 
meel bazban ew eeletók meg yelend yrwan fenky ott gonoz 
balallal meg nem bal. Az baaz meg fern eegbet tyznek myatta. ю 
Es annak felette vala ky Naponkeed azzonywnk marianak es 
ez zentőknek bwz Aue mariat olwafand, myndden baborwfagban 
zegeenfeegben, fogfagban, betegfeegben ewket bywan meg fegeyt- 
tetnek ketfifeegnel kyl. Mykoron azért dycbőfeeges zent Sophya 
azzon betedzőr nagy bodogwl ky mwlt volna, zozat ballateek 15 

menyből mondwan : yewrel ymaran en zeretőm teeneked meg 
zerzöt bodog ewrőmben mert towabbaa femy keferwt nein. 
zenwedz. Es nagy zeep angyaly enekleeffel mennyeknek orza- 
gara vyteteek. Anacletus papa kedeeg az zentőknek teftőket 
nagy tyztődeeggel tartaa, myglen Conftantinapol. belyek erttok 2o 
yeween gerek orzagban vyveek, kyknek zent érdemeknek 
myatta aggva wr iften kewantok yot erekkvvl erk. Amen. ||

I
R e m e t h e  z yz  Z e n t b  A n t b a l  e w f e w n k n e k  ky  307 

h o z a f a a r o l .
Debac Inuencione Beati Antboni Abbatis et beremite diuerfi 25 

diuerfimode fenciunt eadem malui latinis quam maternis digerere 
fermouibus babetur n in Catbalogo fetorum ы. ни cap. centefimo de
cimo loco Conftaucy legi d’re Iuftinianus primus Qmqlbid Conftan- 
cius fuiffe cenfeatur Attamen fafciculus tpm boc minime ad mittit 

■ Nam ibid tpe Iuftiniaui boc factum fuiffe per bibetur fenioris, qui vbi 30 
fupra templum Sancti dime Sopbie conftruxit Si vero Couftancius 
legatur legenda baut fuftinet cum id’ ipfe Arrianus ede probatur 
Inventor autem huius rei Imperator xpianidimus ac deuotus ab 
omnibus in titulatur Recte ergo et antiquitati tpm et feriptorum vicio
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condempnandus relinquitur. Qm quid tpe Conftancy d’mdo decet- . 
fum; Iuftiniani vero trauflatum veriffime fore credamus.

E 1 f e w Cap.
MZ ydoben mykoron Iuftinianus newo chazar wralkodueek 

sßyzanciom awagy mat newel Conftantinapolban howa egheez 
ghórogh orzaagh tarth vala az ydoben. Mykoron ez lambor clia- 
zarnak magzattya nem volna felette bankodyk vala raytta 
hogy nem volna kynek haduy ew yozagaat es wrafagaat holta 
wtan. Annak okáért ees zenetlen ymatkozwan es beytolwen 

jokőnyeregh vala wr iftennek Dychofeeges zent Sopbya ázzon 
egyhazában kyth meegh reeghen ennen maga rakatoth vala. Az 
zent azzonnak newe dycheeretyre. Megh tekentee azért az 
kegyelmes wr ifteu az ew nagy alazatoffagat es ada ewneky 
egy leanzo magzatot kyt Teophilus pyfpekkel meg kercztoltetee 

is es leen newe Sophya, zent Sopbya azzonnak newe emlekóze- 
tyre. I Mykoron ez leanzo tyz eztendos letth vona; myndden- 
nck latafara, hallafara, nagy zeep, nagy bölch, nagy ezes vala. 
Azun ydőben torteneek hogy ew zolgalo leanywal mene be ew 
attyanak gymelch kérteeben mwlatfageert, es mykoron az gy- 

2o nielchben eettenek vona meueenek az kwthfeere vyz ynnya 
Es mykoron Sophya ywt vona ottan nagy erdegh meene belee. 
Azonnal nagyon kezde ordoytany mynt az orozlan, kezde bew- 
ghetny mynt az ewkór. Azt lathwan az leányok meg,rettenee- 
nek es nagy reewaffal kezdeenek keyaytany: felffeghes chazar 

25 fyeff hamar fegheych megh az te zeep leányodat, hogy azt hal- 
lottaak vona, ottan mynd az gymelch kertben fwtamanak cs 
kezde az chazar nagy fyraffal kenyergheny mondvvan. Ó meny
nek feldnek wra teremteye О embery nemnek kegyes meg 
valtoya leegy yrgalmas , es feghehed megh az en leányomat.

3o Es mykoron hozya kezelghethne leányához, kezde ordoytany 
es fogayt chykorgatlmy. De mykoron zeep zowal zolt vona ew
neky ottan meg zöneek es kézén foghwa hazaban vywee. Ottan 
efmeg el kezdee az ordoytaft nyelweet ragny, myndent kezde 
marny es ennen magaat törny faggathuy. Sem koteel fém lancz 

35 fém beko nem tarttya vala. Azt lathwan az lambor feyedelem 
nagy keferwfeegben efeek es hazat zereztete ennen maganak 
hol ott lakozneek, mert fenky hozyaa nem mehet vala. myko-
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von ewt eztendók el ravitának vona, kezdeeuek az fertelmcs 
leikok belőle kyaytany es mondany nagy ffel zowal: Az egyp- 
tom bely Anthal remethe yz ky ennen mynket, ky napon keed 
mynket eeghet, mynd egheez eztendeegh chak azont kyayttyaak 
vala. Ez kedeegh leezen vala wr iftennek kywaltkeppen való * 
akarattyabol, mert bel töltenek vala az уdóók, mykoron az - 
teremtew wr iften az ew zerelmes zolgayaat mynd ez zeles 
vylagon ffel akarnaa magaztany, mykeppen meegh eelteeben 
meg ygerte vala. Aztli halwan az lambor chazaar nagyon bw- 
fologh vala raytta, gondolkodwan mykeppen kyldene eerte es i° 
hol ott talalnaak meg az zent teftót kyt fólia annak elette 
nem íj Hallót vala. Annak okáért mynt bewlch ember tanacchal308 
akarwan eelny hywataa be Conftantinapol bely theophilns pyf- 
pekot es orzagaban való yraftwdo bölcheket, twdakozwan raytta, 
ha ky hallotta vona es olwafta vona az zent atyaak eeleteeben ir. 
az anlthal remetenek eeleteet, es hol ott volna el temetethween 
ewneky tefte mert az tyztwlatlan leikok az en leányomból 
wntalan azt keyayttyaak hogy az Anthal egiptombely remethe 
leezen mynketh ennen ky yzendew Teophilus pyfpek mynd az 
teb bólcchekkel lathwan az lambor chazarnak nagy zomorwfagaat 20 

meg kerefteteek mynd egheez górőgh az zent Irafokat es az 
reeghy zent atyaknak eeletoket, kykben megh talalaak dychew-_ 
feeges zent Anthal Confeffornak es remetenek eeleteek, mykep
pen meegh ew yffywfagatwl foghwa nagy kemeenfeeges eeleth- 
ben es penitenciaban zolgalt vona wr iftennek. Es halalanak25 
ydeyn mykeppen meg parancholta volna ew tanoythwanynak 
bogy oly tytkon es oly helyen temethneek el hogy chak az 
wr iftennek volna twdafara es ew magok twdnaak, hogy fólia 
fenky megh ne talalhatnaa erekkee.

Mykoron eellyen nylwan való dolgokat talaltanak vonaao 
yrafban zent Anthal ewfenknek eeleteeről, De az helth hol ott 
el temetteek vona, femykeppen nem twdhatnaak. Ottan ffel kelé 
Teophilus pyfpek es hagyaa hogy veztegleneenek mondwan: 
Myerth zerelmes ffyaym kellemetes volth zent Anthal ewfenk
nek fenkynek hol ott leegyen az ew zent tefte yfmeretyre ne 35 

lenne. Annak okáért ho^ ennen maga az wr iften kynek yf
meretyre vagyon az ew nagy yrgalmaffagabol meltoztaffon meg 
yelenteny, myndden azt hagyom es parancholom, hogy alazyok
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meg- my magwnkat, hamwban es Ciliciomba es beytoleefben, 
kylenczecl napyg ayo’tatof ymachaggal kenyereghyewnk es eg-y 
zowal egy zywel ygyenlew akarattal keeryek bogy yelenche 
megb mynekewnk méltatlan zolgaynak az ew zerelmes Confef- 

5 foranak tefteet es ággyá yfmerettre ez vylaghnak | az nagy 
dragalatus kencbőt, kynek myatta zabadwltafleek meg az lam
bor ebazarnak leauya az förtelmes lelkőktwl.

Ma f o d  C a p i t u l u m
Az  kegyelmes wr iften megb balgataa ewket es azon eeyel 

io almokban mynd az cbazarnak mynd az lambor pyfpeknek 
nekyk yeleneek wrnak zent angyala mondwan Iuftiniane, monda 
ballom : ky vagy te wram. felele: iftennek angyala vagyok, te 
hozyaad iftentewl bocbatbwan. Myeert koronkeed wr iftennek 
akarattya zerent es parancholattya zerent eeltel. Annak okáért 

i5 meg balgatta wr iften kenyergbeefedet es yewttem maftan boz- 
yaad megb yelentenem mvkeppen meg leelheted Anthal reme
tének tefteet es ezen varaiban hozhatod az te leányodnak 
egbeeffegbeere. Azt halwan az chazaar ottan fel yle agyaban es 
akaraa hogy ylleCfe ewtet. De nem engbetteteek. Monda efmeg 

2o Gabriel Arcbangyal, bywaffad hozyaad Teopbilof pyfpeket 
tyzen kettőd magawal, iften feelew egyhazy nepekkel es kylgyed 
el ewket Egiptomban, En kedeegb myndenwt velők leezők es 
fein vyzen fém felden nem hagyom el ewket es el enyezeek 
előle az zent angyal reeggel bollal azért mykoron ífel költ 

25 volna azoiikeppen mynd meg bezellee az ifteny lataft az pyf
peknek. Az lambor pyfpek ees azonkeppen meg bezeellee azon 
lataftb az cbazarnak elette. Mafod napon azért wr iftennek 
akarattyazerent ífel kelween el eredeenek lerwfalem felee, es 
mykoron yo zelbk lőtt vona az tengberen. tyzen hatod napra 

so be ywtanak Ierwfalembe ' Conftantinapolbol es oth ymatiwau 
Criftus kerezt ffayaat Meneenek Betbleemben Criftufnak Iazola 
latbny, onnan ífel kelween meneenek be Aiexandriaban ott az 
kalomarokkal eeggyefwlwen bwzad napra ywtanak Nilof vyz 
mellee, meel vyz paradyehombol ky folwan egbeez egiptomot 

35 atal follya Es zallanak meg Egiptomnak batarau egy varaiban 
kynek Eífefeos newe es twdakoznak vala- raytta hol . oth 

309 lakozot vona zeut Anthal remeibe az ew |J Iratorywal. Azok



mondanak: liallottok hogy eegy nagy fyrew erdőben fok yde- 
yglen lakozot, ha oda akartok menny hwzon ewtöd napra el 
eerytók. De ferny varaft addvglau nem eertők wtat fém talál
tok eegyebeth erdey vad yarafnaal. Azt hahvan zent kerezth- 
nek yegyeewel meg yegyzeek ennen magokat es lelkóket ayanl- 
wan az wr iftennek mafod napon el eredeenek mondwan zent 
Dauid proffetanak mondafaat, kellyen flfel az wr iften es tekoz- 
lattaflanak el az ew ellenfe^hy es fwffanak el mynd kyk éwtet 
gyewlőlteek ew zent zyneenek előle. Es harmad nap wtan 
efeenek heegyes kewzyklaak kőzzee es nagy zernyw pwztaban 
es ott hwz napyglan yarwan tal^lanak nagy fene vadakat oroz- 
lanokat medweeketh vnicornyfokat es tigrif newő vadakat. De 
zent Anthal ewfenkuek feghedelmeet kerween bekefeeggel el 
mwlataak. Es ywtanak egy kyetlemben, hol ott elezer zent 
Anthal kezdőt vala penitenciat tarthany Es yme eleygben yewe 
eegy nagy ydeyew zeep veen remethe. Es mykoron egy mafnak 
kőzőntek vona, kézén fogaa Teopliilus pyfpeket es vywee az 
kyetlen való zent egy eegyhaznak aytayara. Mykoron Theophi- 
las pvfpek kerdeznee az veen remeteeth, ky rakatta volna az 
zent egyhazat es ky lakozot volna elezer eeth eh helyen Semvt 
az veen remethe rg£a nem felelee, De vnteeft teezen vala hogy 
vezteglene. Ottan meg ertee Teopliilus pvfpek hog regulaf nee- 
pek lakoznának ott es paranchola az teeb taríTaynak ees hogy 
veztegleneenek es meg ne bantanaak az oth lakozo frátereket, 
es az veen remethe el enyezeek elölök, kyt annak wtanna 
megh twdaa, hogy ennen maga zent Anthal volt. Azon közben 
az kyetlenből zent kereztel es zeweethuek vylaggal eleygben 
yeweenek hwz fráterek, mert megh yelentőtte vala ewnekyk 
wr iftennek, hogy eellyen ne рек meeneeuek oda, ef egymafnak 
bekefeeglinek yegyeet zolgaltathwan bel vyveek ewket az 
Claftromba nagy eremmel es ifteny dycheerettel es meg mo- 
fogataak labokat, wr iftennek parancholattya zerent. Annak 
wtanna nagy Sylenciom tartaffal vyweek ewket az | Refrénben 
hol ott emeelnek. Es cheengethween meg mofaak kezőketh es 
le ylteteek. Mafth ees cheengethween eeggyk ffel kele az fráte
reknek es nagy zeepfeegew feyeer kynyereth oztogata az aztarra 
eleygben, es nemynemew zalata fyweet kynek ees nagy zeep 
yllattya vala Esmeg harmad cheengeteenek, hozanak myndennek
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vyzet eleybe ynnyok, mykoron baromkor havomzor ywttak volna 
az feyedelem yo zokaaf zerent efmegh cheegete. Ottan ffel ke- 
leenek balaa adaíTal es nagy alazatoffaggal bel meueenek az 
zent egyházban eenekőlween Mi Terere mei deofth,»mykoron mynd 

5 el veegezteek volna Monda az feyedelem' teophilus pyfpek- 
nek az vyzet kyt ebeeden ywtok boztaak nemynemew kwtli- 
feebol kyt wr iTten az ew zolgaynak adott, kynek nagy yo 
yze vagyon hogy wgyan eel ember vele. Maf kwt ffee ees vagyon 
kynek zawarof vyze vagyon Azt atta volt wr iTten az my zent 

xo Anthal ewTewnknek, kybol chak labat mofwnk, myeert hogy 
ennen magaban melegfeegos. Az zeep kynyeret kedeegh kyt 
eleynkben oztanak Toha nem twggyok hol Tytyk. De azt twg- 
gyok hogy naponkeed ketli orozlanok yewnek az pynczeben, kyk 
annee kynyeret hoznak, kywel meg eeryők, kyketh hyrrel hal- 

íslwnk hogy azonok volnának az orozlanok, kyk dychewTeeges 
remethc zent paal teTteet zent Anthal ewTewnkkel el temetteek 
volna, es mykoron vala my vendeegewnk yewnek akkoron teb- 
bet hoznak kyt hvzyok zent ewTewnknek zerzeeTceból lenny az 
ew zolgaynak eeletekre.

2o H a r m a d  C a p i t u l u m .
Az  kegyelmes wr iTtennek a zerent akarattyabol zent Anthal 

ewTenk zerzette ez helt es'hwzon neegy frátereket belee mynt ym 
lattyatok. Mykoron kedeegh yelef tyztoletes ynnepók yewnek ketli 
annee kenyeret hoznak my eeledelewnkre. Mykoron ees myfere 

25 meegywnk eenekleny áz zent egyházba kyt zent Anthal ewfeuk 
rakatot wr iTten annyanak tvzteffegeere az lampaTokat eeghwe ta- 

310 lallyok kyket meeg zent || EwTenk eelteben gyoytot megh es 
azwlta meg nem alwt Tem olaya meg nem fogyatkozot. Annak 
w tan na monda az feyedelem Teophilus pyfpeknek laffw bezeeddel 

so Eenekollyok meg az vecliernyet Es mykoron votakeppen nagy 
ifteny fedelemmel el veegezteek volna kezdee Teophilus pyfpek 
mynd kywól belől az zent eegyhazat neezoghetny, kynek rakafa- 
ban femy ífa myw nem vala. Es az Calaftrom az egyház fala 
mellet zereztethween.. Es valanak az zent egyházban három zent 

35 oltárok az nagy oltaar élőt három eeggew lampafok. es ketli 
felöl az ketli oltár elót ketli ketli eeggew lampafok Az zent 
oltárok kedeegh mynddeu zeer zamawal tyzta Criftalbol valanak. 
Es az nag}r oltár elot hwzon neegy ylew zekok, es az feye-
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delmee közepót, feellyeb az tebbynel mynt eegy pyfpeky ka- 
thedra. Es fém az zent egyházban fém kywl femy zozat es 
femy zongheef nem ballattatyk vala, de vala ew koztok nagy 
chendeffeegb. Ha mykoron vala meef fráternek zykfeege torte- 
nyk ottan meg Cerazot tablara meg yegzy es az feyedelem 5 
elot magaat meg alazwan meg mwtaítya yrwa zonaal kyl es az 
lambor feyedelem az ew bewlchefeege zerent kynek mynd meg 
zerzy zykfeegeet. Azt lathwan Teophilus pifpek monda: my- 
keppen lebet eellyen nagy veztegfeeg eelo tettben, felele az 
feyedelem, byggyed íyztolendew atyam bog ymaran negywen10 
egheez eztende vagyon, mykoron my kozzolewnk zent Anthal 
ewfenk el tawozot es mynket eet bagyot Soha my az wlta 
fogbwa embery zoot nem hallottwnk hanem tytewletek Anuaal 
kyl mykoron zent mifeet eeneklewnk Monda Teophilus pyfpek 
yo zent atyam yllyk ее mynekewnk eet veletok lakoznwnk.15 
Monda az feyedelem myt kerdez enghem azon, ha meg yelen- 
tette tynektek az wr iften mynemew dologban kellyen yarnotok 
es meg helyetekre mennotok Azon zo bezeedkőzőt yme eegy 
zeep feyeer madarka be yewe az egyház ablakan langazo tyzet 
hozwan ew zayaban ‘es az lampafokat mynd meg gyovtogataa 20 

az oltárok elot efmeg el ky meene. Teophilus j Pyfpek azt 
lathwan megh kerdee my dologh volna, felele az feyedelem 
Twggyad yo atyám, hogy myndden yeles ynnepeken azon 
módón teezen. Annak wtanna Theophilus pyfpek megh yelentee 
yarafoknak okaat mykeppen es myeert Conftantinapol bely eha- 25 

zaar ewket zent Antal tefteenek. meg kereffefeerth kyldotte 
volna kynek leányában kylencz förtelmes leikok volnának, es 
uaponkeed azt kyaytanaak hog addyglan ky nem meeneenek 
myg nem zent Antalnak tefteet oda vynneek. De ym meen- 
nyet yartwnk mynd vyzen mynd feldőli fohol meeg meg петзо 
találhattok. Azért az nagy iftenre keerewnk kenyerwllyetők 
raytwnk, hogy ha twggyatok hol ott el temetetíot az draga 
zent keeneh eerdemlyok ty atalátok meg leelhethnewnk, es 
adhaffwnk halakat raytta az teremtew wr iftennek, felele az 
feyedelem. En zerelmes atyaym es Criftufnak zolgay, yme só 
lattyatok hogy az wr iften mynket eeth helheztetót zent Antal 
ewfenknek erdemeeból mynd yteelet napyg Ew maga kedeeg 
my tewlewnk el tawozeek keth tanoythwanywal. Annak wtanna
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myt mywelt hol ott lakozot my nem twggyok, chak hogy azt 
olwaffok mertli mykoron ew zent lialala el kozelghetőt volna meg 
paranchollya ol belyon el temetbny magaat bogy fenky ne twcl- 
naa Azért my fem twggyok ha nem ha az wr iften ew nagy 

5 yrgalmaffagabol meltoztathneek meg yelenteny. Azért mynd ty, 
mynd my harmad napyg eeyel nappal ymatkkozywnk hogy wr 
iften yelenche meg tynektők zolgaynak mynd az wtat, kyn 
twggyatok oda menny, mynd az helt hol ott el temettetot az 
ew zent tefteenek draga keenche. yme az wr iften meg hal- 

logataa az ew hyw zolgayt es harmad nap wtan mykoron mifeet 
eenekleneenek el yewe Gabriel archangyal nag feeneffeggel 
hozwan kezeeben eegy lewelet es le tewee az feyedelem élőt 
Azzonywnk zyz marianak oltárán Az fráterek kedeeg azt latli- 
wan meg retteneenek es mynd holt elewenycwl le hwllauak 

is az feldre Monda azért az zent angyal az Calaftrom feyedel- 
meenek: Ved ffel ez lewelet es olwafd megh, es a’ mynt meg 
vagyon benne yrwan mynd azonkeppeu teegyetek mert meg 
balgattatot az ty ymackagtok es azt meg mondwan el enye- 

31lzeek előle az zent Angyal. |{ Az lambor feyedelem azonkozben 
2ohattra tekeenthwen látaa az frátereket baat mynd az feldőn 

fekwffnek 'es monda kellyetek fiel zerelmes atyamffyay es ne 
akaryátok feelny. Azok halwaan zawaat ottan ffel keleeuek es 
fenkyt nem latanak. Es monda az feyedelem zerelmes atyaym 
es yo atyamffyay az meennyey lataaf kyt latatok Gabriel arehan- 

■_5gyal vala az felffeeges wr iftennek byzon kewete ky mynekewnk 
yeleneek es ym eegy leweletk hoza kyben megh vagyon yrwan 
hogy yegyszyeetek ty magatokat az eelew zenth kerezthnek 
yegyeewel es mennyetek el az ygaz wton mert wr iften vele
tek vagyon es bel tellyefeyty az ty kywanfaghtokat. Es my- 

3o koron el erettők eleetőkben keel eegy feeueffeeges Cyllagh 
wthnak vezerlőye es előttetők meegyeu es vala bol megh aal 
otb vagyon, el temetethween bodogffagus zent Antalnak tefte. 
Ty azért ott ymachagot teween álfátok megh az heltb es meg 
leelytők az draga keencbőt kyt kewantok Mert bel tölt az ydew 

35 hogy az eeleteenek yo kyre newe ffel magaztaffeek mynd ez 
zeles vylagon. Oly zent malaztoffagot enghedőt kedeeg ewneky 
az wr iften ew eerdemeenek nagy voltáért, Hogy vala ky vala 
rayt ew tewle kehrend akar mynemew zykfeegeben ottan meg
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leezen enghettetliween. Az zent mifeet azért azonkőzben el vee- 
gezween Teophilus pyfpek az lewelet kezeeben veween es az 
feyedelenmek mynd ew frateryvel ymachagokat es aldomafokat 
keerween Bwlchwt yeewen el erede. Es mykoron ky erettenék 
volna megli yegzeek ennen magokat es eleygben yewe az zeep 5 

feeues cyllagb es zozatot hallanak meenjdból mondwan kőwef- - 
feetók ewtet. Es wtanna eredeenek nagy fyrwan az felűeeges 
teremtótewl fegheedfeegőt keerween, mykoron azért nagy 
eróff yaratlan wtakon bwdoftanak volna, ywtanak Iofen new, 6  

mezőre hol ott nagy eedes yzew fyweket es almakat talalanak, 10 

es eenek benne halaat adwan az teremtew wr iftennek. Onnan 
towab nyomothwan ywtanak nagy rettenetes magaff | Heegyekre 
howa az napnak feene nem eertket es fern faak fém fywek nem 
newekődhetnek de merghes feerghek farkanyok orozlanok tyg- 
ris vadak pardofok es nagy pathkanok mynth az erdey róka 15 

lakoznak es zamtalan bafilifcus vnikornifok leelettetbnek, kyk- 
nek zamokat newóket termeezetőketh cbak az wr iften twggya. 
De az kegyelmes wr iftennek hatalmawal ferelemnel kyl el 
mwlatook ewket. Az feenes cyllag kedeeg myndeuwt előttewnk 
meegyen vala. Annak wtanna tyzen kylenczed napyglan yarwan 20 

kezdeteek ereztethny nagy bydőf dohos yllat kynek myatta 
myut az holtak le hwllanak az feldre es kenyereghnek vala az_ 
wr iftennek hogy awagy chak leelkők ne vezne el erekkee

N e g y e d  Ca p i t u l u m.

A z  kegyelmes wr iften megh zabadoythwau es otalmaz- 20 

м ай ewket, megh byzakodanak leikőkben es mykoron fifel köl
tenek vona latanak egy nagy doboz alio tooth es zamtalan 
meerghes feergheket ewbeuue, kyből nag fywaf reewaf hallat- 
tatyk vala ky zarmázny embery zozat zerent, hol ott kenoztat- 
uak, kyk Criftus Iefufth meg tagattaak es az ew zent párán-30 
cholattyaat nem akarfaak meg tartany es nagy bekeffeeggel el 
nnvlataak. Annak wtanna negvM een ее nappaa yarwan ywtanak 
eegy nagy chodalatus es dychőfeeges zeep mezőre, hol ott 
myudden fele gymelch faak valanak tellyes zeep zagw es eedes 
yzew gymelchökkel. Ott es az fenes Cyllagh meg alia es men- 35 

bői zozat leen hozyayok. Állatok meg eeth ez helyen es meg 
leelytök az dragalatus keenchöt kyt kereztők. Mykoron
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nieeg feni twdnaak mecly helyen volna yme yewe hozyayok 
egy kyfded madarka, feyeer mynt az koo, orra vereff mynt 
pyroff rofa, es le zalwan eeggyk fara kynek aga boga le 
haylot vala mynd az féld zynyg es alól ollyan vala mynt egy 

312zeep Camora es alóla nagy yo eedes yzew jj Cheerghetegli ky 
ytallya mynd eetel ytal gyanánt háznál vala. Es kezde tapfolny 
zarnyaywal wgy mynt aztyelentenee, eet adatok meg. Azt lathwan 
Teophilus pyfpek mynd ew tarllaywal, ymachagra adaak ennen 
magokat es kezdeenek hallany nagy zeep gyenyerwfeeges 

i« eeneklefőket es eedes yllatokat erezny. Es az lambor pyfpek 
ffel emelween zemeyt ad menyorzagra lataa Bodogfagus zent 
Antalth az zent Angyalok kózót allany es az zegheen bynefek- 
eert keuergheny wr iftennek Azt lathwan Teophilus pyfpek 
nagy halaat ada raytta mondwan : Teremtew wr iften ky myn- 

i-r> deneket twtz, az en yarafomnak ees twdod okaat, keerem te 
zent Iftepfeegódnek kegyelmeffeegeet hogy ennekem bodogta- 
lan bynefnek meltoztaffaal meg yelenteuy az te ifteny tytkodat 
és' kylg mynekewnk fegheedfeegot kynek ereywel meg nythaf- 
fok az helth, hol ott vagyon az nagy kewanatus keench. Es 

20 hog az mondotta volna yme el yeweenek ketk nagy orozlauok 
az pwztabol, kyket lathwan, elezer nagyon meg retteneenek, 
De annak wtanna az teremtew wr iftenben byzwan meg batoro- 
danak Az orozlanok kedeeg mynt ha ewrwlneenek farkai cha- 
warnak vala elóttok Teophilus pyfpeknek labay elot le fekewnek, 

25 es mykoron meg mwtatta volna ewnekyk az belt ottan kézdeeg 
afny, es az feldet e-gy maf wtan ky hanny, mykoron eg nagy 
kőwet eertenek volna megh. allanak towab afny Az lambor 
azerth le zalla mynd ew tarffaywal, lataa haat az kewen yraf 
vagyon ky metweeu, Deaky, ghorogh es lydoy beWtvvkkel, my~ 

sóképpen othdychofeeges remethe zenth Anthalnak tofteet el temet- 
teek Tolna Ilarion es az prior ew tanoythwany. Mykoron azerth 
ez fel yrafth meg olwaftaat volna nagy erembe leenek raytta 
azonkozbe zenetlen angyaly eenekleefeketh halnak vala, dy- 
cheerween лхг iftent. Es ffel emelween az kówet nagy zeep 

35 yllat zarmazyk vala ky, wgy hogy lattathueek ewnekyk mynt 
ha paradychomba volnának. Meg lehveen | Azerth az nemes ken- 
chőt lataak haat remete zent palnak palma ffa aghbol kofaart 
módra kotot kőntófe raytta vagyon, es alul bérből zerzót Cili-

45  G
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ciuni. Es ffel veweek onnan zent ywan hawaiiak harmad napyan 
Es niynd az egheez tartomanban ky ewtleteek az nemes zeep 
yllath. Es nagy lialaa adaffal ifteny fedelemmel es dycheeret- 
tel azon wton kyn oda mentenek haza terecnek. Az keth oroz- 
lanok ees velek eegyet'embe, az feenes Cyllagh myndenewt5 
elettok yarwan, mynd addeglan mygh efmeg azon Calaftromba 
ywthnanak honnan ky erettenek vala.

E w t o d  C a p i t u l u m
Az  kegyelmes wr iftennek azért malazttyaat halwan az 

Calal'trombely íeyedelem, ottan mynd az fráterekkel kereztókkel10 
zewethnekőkkel zentolt vyzzel es ifteny dycheeretekkel tyztőf- 
feeggel ky mecueenek eleyben az ew zent ewfeyőknek teftee- 
nek es wgy v'yweek be az Calaftromban Azon napon ewth 
poklofok vygazanak meg yllethween kyk oda meentenek vala.
Es az Conventlmek keerelmeefeere ott hagyaak az palma ágból is 
kötőt ewtőzetot e rek ayoytatoffaghnak emlekőzetyre Es Bwl- 
chwt veween ott az fraterektewl egy mainak magokath ayanl- 
wan wttra eredeenek haza felee Es yeweenek el onnan az zent 
teftel keth fráterek, es teleenek zaam zerent az keth orozlannal 
tyzen haton. Mykoron tyz пару yaro feldet yettenek volna20 
talalanak három holt tefteket az wton meg őlwe es meg reétte- _ 
neenek raytta Es mykoron az edeent kyben az zent teft vala 
az teftőkre tőtteek volna тоцДа Teophilus pyfpek: Wrwnk 
Iefns Criftufnak neweeben es zent Anthalnak tyztőffegeere kel- 
lyetek ffel, es у т е  ottan frei keleenek es le efweeu az zent25  

teftnek előtte mykoron vytethnenk az ellenfeegőktewl pokolnak 
keennyara zent Anthalnak erdeme myat meg zabadwltatank. Es 
mykoron kerdeneek ewketh myerth vetőthenek volna karho- 
zattra К Ew nagy fyrwa chak azt mongya vala yay az ollyan313 
embereknek kyk wr iften parancholattyaat meg nem tarttyaakeo 
mert mynd oda vettetlmek. Es mykoron az három ffel tamadot 
emberek hozyayok eeggyefewltenek volna, annak wfanua hwz 
napyg yarwan efeenek nagy kemeen heegyes wőlgyes'helyökre 
hol ott chak kylemb kylemb' fene vadakat lathnak vala. De 
zent Anthalnak otalma myat mynd bekee^vel el rmvlataak es 35  

ywtauak Nyluf vyz rnellee Ephefcof newő varaiban Azon wcza- 
ban lakozyk vala egy nagy erőff es kazdag ember kyraly nem-

4 5 7
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bol tamadwan, kynek Daniel vala newe Es valanak förtelmes 
lelkók ew benne Annak okáért ees nagyon meg vafaztak lan- 
czoztaak vala ewtet, halaan bog zent Autlial tefteet oda vyn- 
neek nag mézzé eleygben fwtha es kezdeenek belőle az erdegh5k 

5kyaytany О nagy Anthal remethe ne akar mynket eely erőffen 
győttreny. Az zegheen ember eze meg yeween nagy fyrwan 
kenyeregh vala mondwan. О zent Criftufnak Gonfeffora zaba- 
doych meg enghemet. Mynt kedeegh yllette volna az edeent 
kyben az zent teft vala, ottan ky meneenek ew belőle morogh- 

10 wan az egben az főrtelmef leelkok. Dániel azért mykoron meg 
zabadwlt volna, mynden yozagaat el hagywan hozyayok eeggye- 
fewle es tellyefféeggel hwzan teleuek ew vele es folia holtyg 
az zent teftk mellől el nem tawozeek, de eeyel es nappal zolgal 
vala ewneky. Annak wtanna ywtanak egy war alaa, oth ees az 

is egben kyaythnak vala az förtelmes leikők mondwan: О nagy 
Antal remethe eett fém hatz nywgodnwnk, keervvnk ne gyetőry 
eellyen erőffen, Azt halwan az war belyek le zallanak eleyben 
hogy meg twdnaak my dolog volna. Maf felől meneenek be tyz 
fene fark a fok es az war bely beftyeket le hwllatkwan ewt gyer- 

2omökőket ragadauak el. Mykoron azth hallottnak volna kenyer- 
gheenek zenth es mynd hattra hozaak az gyermekőket az bef- 
tyeek ffel tamadanak az farkafok kedeeg az zent tefthez yeween 
aldomafth | Varnak vala, oth nagy halakat adwan zent Anthalnak 
keleenek az tenghőrre es meneenek be Alexandriaban., Ottan 

25 taniada nagy főid yndwlaaf Az erdegök es kyaytany kezdeenek 
az egben mondwan. О zeuthfeeges Anthal ne eegheíf mynket 
eellyen érődén. Azt halwan mynd az tengher parttyara fwtanak 
az zent teftőt- yllethny. Es meuee korok betegők oda mennek 
vala mynd meg vygaznak vala. Azon ydö folyafban vala egy 

30vyteznek egy ffya kynek Efi'ron vala newe, vadölak be ez yffyat 
az varai' byro zekyben es yteleek halarra hogy akaztaft erdem- 
lene. Es mykoron ky vynneek az ew zyley es rokonfaghy ayanl- 
yaak vala zenth Anthalnak hogy zabadoytanaa megh mert 
byntelen volna. Az zeghen zyley es rokonfaghy mykoron onnan 

35 hazol ymaran nyolczad napyg fyrattaak volna keleenek fiel 
hogy awagy az tefteeth le venneek az akazto fiáról es eltemett- 
neek Mykoron azért oda kőzelgethneenek monda Efi'ron nagy fiel 
zowal az kereztffarol yewetők hamar vegyetők le ennen. Monda
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az ew attya uag eremeeben. Eelz ec effron zeretew ffyam, 
felelő eelók mceg, veegyetók le hamar ennen Mert zent Antlial 
kyt ollyau ecdeídeden kéereetók en eerettem, az ydotewl foghwa 
iftókómnel foghwa tartót meg, eheu zomehou chak az ew zeep 
bezeedeenek yygaztalafawal eeltem ez napyglan. Es le veween & 
az kereztffarol nagy halaa adaffal es eremmel bel meneenek az 
varaiban. Azt balwan az alexandriay feyedelem monda, ky za- 
badoytot teegod meg. Es eífron mykoron mynd votakeeppen 
meg bezeelötte volna előtte ottan az feyedelem inezeyt labbal 
az tengher parttyara fwtameek az zent teftot ylletny Es hywata ю 
nyegwen eroíT ffyrffyakat hogy erowel bel vyteffe az warafbán. 
üe mykoron fifel akarnaak veuny ottan mynd le hvvllanak az 
földre es heeth horayg lelkót nem ereznek vala ew bennok 
Azt lathwan az feyedelem ottan meg feelelmeek es mykoron 
reeayok tótteek volna az edent kyben az zent teft helheztetöt 15 

vala ‘ottan fifel || Keleenek eghceffeeggel Es annak wtanua nem 314 
mereezleek yllethny kereek azért Teophilus pyfpeket hogy vala 
my rvvhayaat haduaak ott nalok erek emlekózettre. Es neiuy- 
nemew rwhayanak feleet nekyk adaak, es ottan be meneenek 
az varaiban halaat adwan raytta Es rywyd napon nagy zent 20 

egyhazat rakattatanak zent Anthal ConfeiTornak tyztoffeegere, 
kyben erekkee dycheertetyk az ew zent newe.

H a t o d  C a p i t u l u m .
Az kegyelmes wr iftennek azeert akarattyabol Teophilus 

pyfpek, mynd ew tarlTaywal fifel kelweeu Nagy ifteny dychee-25 
rettel efmeg az tengorre yleenek ewezween Iérwfalem felee 
He nem mereenek be menny az varaiban nappal hanem eeyel 
hogy liyrók ne lenne benne Az förtelmes leikok kedeegh ze
neden kyayttvaak vala az egbeu mondwan. О nagy Anthal 
remethe ne akary mynket eegethuy gyettreny. Azt balwan egy зо 
zeegen vak fantha ottan magaban kezde kenyergeef keppen 
mondany. О zentffeeges Anthal Ciiftufnak Confeffora ad meg 
en zemeymuek vylagoffagaat es labaymnak ereyt. Es mykoron 
az zent tefthőz ywtot volna azonnal megli vygazeek es yaar 
vala, es bel menween az varaiban hyrdety vala hogy zent An- 35 

thai meg vygaztotta volna. Ottan ky meneenek lathny*. De nem 
talalhataak meg merth ymaran el mentenek vala onnan. Azeert
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ees nagy zomorwfagban maradanak. Es mykoron ywtottanak 
Yona Colonnyaban ínyndenwt nagy fok hyeclelrnek leeznek vala 
az zent tefthnak orwoűagus erdeme myath Mykoron ott Con- 
ftantinapolban meenew hayot talaltanak volna, fogadaak meg 

5 zaaz hwz aran foryntban Es mykoron bel zallottanak volna az 
tengerre, kezdeenek ott ees az tyztwlatlan leelkök kyaytaft tenny 
az egben. 0 zent Anthal ne haborgaff mynketb ydonek előtte, 
eugheggyed hogy meheffewnk J El eennen Bekewel Az barkaafok 
hahvan zent Anthalnak neweet Mondauak Teophilus pyfpeknek 

iu es ew tarffaynak myre tytkollyatok el mytewlewnk ez zent 
atyánknak tefteet es kenelieet, my ees ew zolgay vagywnk Es 
vala mykoron kyaytottwnk ew liozyaa vezedelemnek ydeyn 
ottan nekewnk yelent az arboz ffanak felette, nylwan lathwan 
es kenyerewlt my raytwnk megh zabadoythwan tenghernek ha- 

i5borwyaban. Es hattra adaak ewnekyk az hayo beert. Es nagy 
magal'f eftaap gyerttyakat alkotanak es meg gyoythwau kereíf 
kewrewl eeghetyk vala ew zent tefteenel. Az pokolbely gonoz 
zelletók kedeegk fyrnak ohaythnak vala az eghben ordoythwan Es 
mykoron ewezneenek az tengher kőzepőt nagy zeel veez tamada 

20 hogy erekkee el ne vezueenek kenyeregnek vala zent Anthal
nak mondwan 0 zeuthfeeges Anthal Criftus Iefufnak zerelmes 
Confeffora leegy fegheedfeeg zeegheen zolgaydnak. Es yme ottaa 
nekyk yeleneek bodogflagus zent Anthal az hayonak vytorlaya 
felet nagy zeep vydam zynnel es mankoth tarthwan ew kezee- 

25 ben meg vygaztalaa ewkcth mondwan. En vagyok ne akaryatok 
feelny. Az zoo wtan. ottan "meg cheendezewdeek az zeel veez es 
alkolmas zeel tamada De efmeg harmad nap wtan eezak zeel 
tamada reeayok ky efmegh ífel yndoytaa az tenghert. 'Azt 
lathwan Te.ophilus pyfpek. megh haborodeek raytta es lee ef- 

3o ween az zent tefthnek elette nagy fyrwan kenyereg vala hogy 
ne hanuaa ewket el vezny, De vyfelnee ewketh yd wton.

Mykoron azért uegywen napyglan azon habonvfagban 
lettenek volna akarattyok ellen ywtanak egy nagy rettenetes 
kew zyklaas zyghet mellee, hol ott mynden nemew kowach zer- 

35 zamok valanak. Es zozath leen hozyayok menyből mondwan: 
Ne mcenetők közel mellee. De myk-oron egy levefny főidőn 
meenneenek mellőle hallanak nagy dőrgheeföket zörgheefőketh 
aloythwan mynt ha az egheez zyghet yngadozna az nagy ко-
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wacholafban. Azon közben kv yeweenek wgy mynt tyzen ketten 
lataak haat nagy fekethe tyzes es z'wrkos emberek : lathwan 
az wr iften zolgayt az tengheren Nagy ordoytaft kezdeenek jj 
'Penny es nagy fokán fwtanak ky az zyghetbol hayora raga- 
dozwan hogy mynd megh olneek ewketh. De azonkozben wr 
iftennek zent angyala megh alia zent Anthal tefteenek felette 
byztathwan Teophilos pyfpekőt mynd ew tarfíaywal az ellen- 
feegoket kedeeg mynd hayoftwl az tengherben meroytee es 
nagy fok ydeygh lattatyk vala oly myut az tenghernek vyze 
mynd fenekyk eeghne nagy zernyew ordoytafokat halwan. My- 
koron azért wr iftennek yrgalmaffaga zerent az nagy vezede- 
lemból meg zabadwltanak volna es yo wttra ygazwltanak volna 
halakat adwan dycheeryk vala az kegyelmes teremtew wr 
iftent, Negywen nap wtan ywtauak Calcedon newo varafban, 
ott ees mykoron hyr lett volna benne az varafban, nagy fok 
korok betegkok yeween az zent tefthez myndden korffagokbol 
meg vygaznak vala, es az förtelmes lelkók zent Anthal Con- 
feffornak hatalmaat meg nem alhattyaak vala De mynd bar
mokból mynd emberekből ottan ky mennek vala nagy reewaf- 
fal mondwan. О nagy zent Anthal byzonyawal nagy gyettrelmet 
teez raytwnk vala howa meegy.

H e t e d  C a p i t u l u m
A z kegyelmes wr iftennek azért zent newe myndenewt 

ffel magaztathwan az ew’ zent Confefloranak choda teeteleeben 
Teophilus pyfpek mynd ew tarífaífaghywal halakat aad vala 
az teremtew wr iftennek raytta Annak wtanna hamar napon 
ywtauak Sofaaf newo varafban: ott ees hyr leween benne 
myut ky fwtanak az tengher parttyara lathuy mert myndenwt 
az egben lakozo förtelmes leelkot megh yfmerween liyrt teez- 
nek mynt byzon kówetók zent Anthal Confeffor oda yewefee- 
nek. Vala azért az varafban eegy ember kynek vala egy ebron 
newo ffya, kynek nyaka hata meghee tekeródót vala meeg ew 
zyletefeenek ydeyn kyerth mykoron az ew attya kenyerghot 
volna, nagy fyralmas ymachággal, meg halgatteek es mynt ffel 
költ volna ottan meg vvgazeek. Onnan ees ffel kelween ywta- 
nak Stauriom newo varafba, ky ymaran rokon közel vala 
Conftantina])oihoz, | Es mykoron el hyrhet vala nagy bamarfag-
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g<d az tengher parttyara fwtanak latbny Az nyawalyaaf tyztw- 
latlan lelkek ees meg yndwlanak Sopliya azzonnak tefteeben 
es kezdeenek az chazar leányából ky zolny raondwan: yme 
hol yew, ymaran ym közel vagyon, ky mynket eenuen ky yz 

5 Es nagy ffel zozattal kyayttyaak vala mondwan: О nagy Anthal 
remete myre fyetteel eellyen hamar ede yewnod hogy mynket 
ky yzneel ez my lakodalmwnkbol, kyben ymaran heet ezten- 
deegh laköztwnk. De ha azt teeződ awagy ne gyettreneel, ee- 
ghethneel eel ygen. Iuftinianus chazar azt halwan mondhatat- 

ío lan nagy eremben leen, es paranchola yghen hamar hogy ha- 
yokat zereznecnek es mynden vygafaggra való zerzamokat elowc 
kerefneenek. Es nag fok eegyhazy neepeket egybe hywata es 
hagyaa hogy mynd kapakban es myfe mondo zent rwhakban 
otozneenek. Es azonkeppen kereztokkel zentolt vyzzel, ayoyta- 

i5 tus ymachaggal Ifteny dveheeretes eenekleeíTel eleybe meennee- 
nek az zenth keenchnek Es nagy haddal az chazaar ees ffel 
kezewle mvnt meltoffago.fban lehete, nagy Trombita zoval, fyp 
dob heghedew kyntornalyas, vala myt ember el newezhet nagy 
mondhatatlan zeep dyeheeretes zengheeffel eleyben meneenek az 

2o zent teftknek Es mykoron tawof lattaak volna yewny, megh 
vndoytaak az nagy zongheeft, el kezdeek az zent eenekleeft, 
ffel emeleek zomőketh kezóketh az eghben, Nagy eedes zywel 
leelekkel kezdeegh nagy ffel zowal kyaytany yrgalmaz my 
velewnk. yrgalmaz’ my velewnk bodoghffagus zent Anthal Crif- 

25 tus lefutnak dychewfegees Confeffora az the zent érdemednek nagy 
voltáért m'wtaffad meg ymaran mynekewnk te zent zynedet kyt. 
fok ydewtwl foghwa kywanwnk vala lathny. Azonkezben az 
egyben ees meg yndoytaak az meennyey zent angyalok, kyk 
myndenewt az zent tefthnek kefeertetyben valanak az ew an- 

3o gyaly zozattyokath dycheerween az teremtew wr iftenth az ew 
hyw zolgaywal Es azonkeppen mynd feldon meeunyen es ten- 
gheren nagy chodalatus zenghees vala, kynek moggyaak foka 

316 fenky kywe nem yelenthety. Es akkoron íj Bel teleek Criftus 
lefutnak ygyeeret.y kyt meeg reeghen meg mondot vala zent 

35 Anthal zolgayanak mondwau : myeert eroffen vyafkodaal es nem 
tagadaal meg enghemet az pokolbely Sathannak előtte, newe- 
zetoffe teezlek teeghódet myndden neepeknelr közötte es .ffel 
magaztatom az te newedet mynd ez zeeles vylagou. Az wtau



LEGEND. (REMETE SZENT ANTAL.) 463

közelben ywtanak egybe nagy tj^ztőffeeggel kőzőneenek egy 
mafnak es meg apolgataak egymafth bekefeeglmek yegyeerth. 
Ottan monda Teophilus pyfpek az felfíeeges cbazarnak, yo 
borában fogadót volt teeghődet az te anyaad mebeben merth 
ezenképpen erdemletted megh lelny es byrny ez nemef draga- 
latus keenchet. Azerth tarch ezedben menee yowal látogatót meg 
teeged az teremtew wr iften ez vylagh zereut. Azt halwan az 
ehazaar ottan le vetee laba belyt es le efeek az zent teftlmek 
elette es nagy fokavg ymatkozeek nagy fyraffal. Es be meuee- 
nek Conftantinapolnak varafaban es annak elette az ehazaar 
rakattatot vala egy zeep kapóinak zent Anthalnak neweeben 
hogy ott helhezteíTe ewtet. Azerth ees nem twggyaak vala ha 
oda vygyeek awagy az megyees egyházhoz, ky az nagy zent 
Sophya azzonnak neweere vala zeníóltethween. Annak okaerth 
hagyaak az ew zent akarattyara howa akarnaa magaat vytethny, 
fogának tanoyttatlan bykakat be es azonnal zent Sophya azzon 
egyházához vyweek. Azt lathwan halaat adanak raytta ew zent 
akarattyanak. Azon közbe ky liozaak oda az zent tefthez az 
ehazaar betegh leanyaat Sophya azzont, kyben kvlencz förtelmes 
leikők valanak, kyert oly yghen meg vafaztak, lanezoztak vala, 
hogy labayn fém alhat vala. Kezdeenek ottan az pokol zelletők 
nagy ordoytaft tenny mondwan О zent Anthal ne gyeter’ ne 
eegheef mynket, ha ymaran ky yz ennen az my hazwnkbol 
aggy wtat hogy meheffewnk el. Teophilus pyfpek kedeegh az 
chazarral es mynd az fok Iamborokkal nagy íyrwan ymatkoz- 
nak vala varwan wr iftennek yrgalmaffagaat. Azonkezben az 
tyztwlatlan leikők nag ordoytaffal meeny dőrgheeffel féld yu- 
dwlaífal el ky meneenek es az lean ollyan leen mynt ha meg 
holt volna Teophilus pyfpek kedeegh hozyaa yarwlwan | Kezeenel 
foghwa ffel emelee ewtet es ottan meg vygazeek: Es nagy ft'el 
zowal monda Soha mygh eelők ez zent draga keench mellől el 
uem tawozom. Merth en lataam almomban, mykeppen dychőfee- 
ges zent Anthal very es oftorozya vala az pokol zelletőketh. 
Zereztete azért luftinianus Conftantinapol bely kerezttyen cha- 
zaar azon zent Sophya azzon egyhazában egy ygheen zeep emlekő- 
zetőth eleffaut tetemből kywől belől megh meg aranyaztathwan 
es draga gyengyel kőwekkel meg eekőfőytethween es nagy 
t y z t e l l e e g g e l  b e l e e  helheteek az zent teftőt es tyzen k e t h  pe-
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cliettel megli yegezween es felette gheregh es fydo bewtwel 
eellyen yrafth yratha EEth nywgozyk bodogfagus zent Anthal 
ConfelToraak es remeteenek tefte, kyt teophilus pyfpek ky lio- 
zot egyptomnak pwztavabol Az keth orozlanok kedeeg es az 

r. keth farkafok foba holtyk el nem tawozanak az tefth mellől Es 
naponkeed kylemb kylemb chodaak leeznek vala az zent tefth- 
neel. Akar mynemew korffagban lettének volna ees. Es eeyel 
nappal nagy zeep yllat zarraazyk vala ky az zent teftből, hogy 
myndden fele kenetőt oda rekeztőttek volna Byzonyawal ezek- 

íonek felette fern bezeeddel fern yraffal ky nem yelenthkettetyk ez 
dychofeeges zent Confeffornak zamtalan choda teetelyt es yoza- 
gof voltaat; vala ky es vala hol az ew zent newe hywfeeggel 
erofifeeggel avoytaioffaggal es tellyes byzodalommal neweztetyk 
es hywattatyk, hogy azért mynekewnk ees myndden nyomorw- 

ir> fagivnkban es zykfeegewnkben inynd eeletewnkben mynd hala- 
Iwnknak ydeyn hatalmas feghedelmewnk leegyen wr iftennek 

■ elette eellyen ymachagöt mongywnk.
Orek myndenhato teremtenie wr iften ky myndennek en

ghetz zent Anthal Confeffornak effedozeefeere halalus tyzet lel- 
2o kőkbe megh ehnytteny es el tawoztathny es zegheen koroknak 

betegh teftőkben kynnyebfeegőt adny. Teegy mynket ees kegyel
meién az ew zentffeeges eerdemeenek myatta pokolnak gyoytoo 
tyzeetewl meg zábadwltatnwnk Es egheez elmeewel teftel az 
erek dyckőfeegbeu te zent zynednek eleyben bodogwl meeheth- 

25 newuk Az my eedes wrwnk Iefufnak Criftufnak zent malazt- 
tyanak myatta ky te veled eel es zent leiekkel egy byzon iften 
es wr erekkeAvl erekkee Anien || *)

319 E t t  le  zen  e m l e k ő z e t h  P a d w a y  z e n t  A n t h a l
с о nf fe f f о г г о 1.

зо A Kar wan bezeedőt tenny dychőfeeges padway zent Anthal
Confeffornak meltofagus eeleteeről wr iftennek zent malazttya- 
bau es az ew zerelmes zenth Confeflforanak eerdcmeeben byz-

: ) Az eredetiben egészen üres levél.
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wan méltán vehettyók bezeedewnknek fondamentomanak Idwe- 
zeytenknek mondafaat zent Matlie ewangelifta keze wtan keny- 
weenek ewtod rezeeben kynek bewtewzerent való magyarfaga 
ezenkeeppen vagyon Nem lehet el enyeztetlmy az lieegy tetőn 
rakatot varainak. Meely zent ygheeknek tanwfaga méltán vee-r> 
tetbnek zent Anthal Coufefforrol, ky ollyan leen anyazent egy- - 
haznak magaff teteyn ew nagy bolcchefeeghenek es eerdcmes 
eeletecnek myatta mynth egy eekofen rakatot varaff, kyben annee 
fok lambor palogarok lakoznak menee zamtalan lelky Idweffee- 
ges yozagok ez zent GonfelTorban gyoropodanak, Annak okáért до 
barom Idweffeeges tanwfagwnk leezen my lelky eppewletewnkre 
ez bodog zent ConfeíTornak malaztus eeleteebol ew zent newee- 
nek dychofeeges emlekozetyre es zenthfeeges voltának ffel ma- 
gaztatafara El few tanwfaag leezen ew zerzeteffeegeenek valaz- 
tafarol. Mafod predicallafanak meltofagarol. Harmad az erek ir* 
dychbfeegben való ffel magaztatafarol. Mondám elfew tanwfagwnk 
leezen dychofeeges zenth Antalnak zent zerzetben meneeferol, 
kyrbl mynt meg hallyok wgy vagyon eeleteeben meg ynvan. 
Mykoron lakozneek ew attya hazanaal es myndden ifteny ma- 
laztal es Iamborfaggal tellves volna, mynt az yo yllatw pa- 20 

thika meene be zeerzetben zent agoftpn doctor regulayanak 
alaya zent vyncze martyrnak Calaftromaban, hol ott keth | 
Eztendeegh lakozeek. Onnan meene maf kalaftromban azon zer- 
zet alaa, ott kylencz eztendeeg lakozeek. veegre harmadzor 
meene zent Ferencz atyank kyffeb zerzeteeben nagyob maga 25  

meg alazafanak okaerth hol ott nagy zentfeeges keeppen eele 
tyz eztendeegh. De az elfew reeze ew eeleteenek mondhatatlan 
chodalatofnak lattatyk, twduya yllyk bog eellyen nemes yffyw 
ew ez vylaghy veragzo korában ollyan hamar tekeelleteffeegre 
foghya ennen magaat. De doctorok zolwan róla, mykeent maf- 30 

tany у dobén tortenyk ollyan dolog kyk wr iften inalaztyaat 
kówetyk az zenth lelek yhlefeenek nem mondnak ellene, mert 
vala ky zent zerzetben meegyen fólia nem lehet kywalt keeppen 
való malazthnaal kyl ha veeghyg meg maradandó leend. Azon- 
keppen padway zent Anthal ees mykoron meeg yffywdad volna. 35  

Ez három dolgok yndoytak ewtet az zent zerzetben, ydew, ok, 
zeretet. Elezer ydew, mert nem halogata ydot пеку, napról 
napra es Iffywfagrol veenfeegot. De hogy ew veenfeege bodog

NVKLVEMLÉKTÁR. IV. 30



4 6 6 ÉRDY CODEX ( 3 1 9  — 3 2 1 )

lehetne meeg yfifywíagaban el kezdee az zent eelctot, ezceben 
tarthwan zent yfayas proffetanak mondafaat: yo embernek mynd 
ew vffywfagatwl fogbwa hordozny az wr iftennek ygayaat De 
myeert zent leeleknek malazttya vala ewbenue zent Amboruf doc- 

■r> tornak mondafa zérent nem twda femy kefedelmet az yozagus 
mvwelkődethnek balaztany, gondollya vala hogy mene napot mene 
eztendőt el mwlatbna annewal kewefeb yot es erdemet gyeyt- 
liethne : gondollya vala towabbaa mef draga volna az zent ydew : 
kyről embernek nagy zamot kel tartbany, gondollya vala hogy 

íovalamyt yot awagygonozt evv yffywfaganak fazekában megfőzne 
ollyannaa lenne ew venfeegeenek bermeczeeben: gondollya vala 
veegre az zentB.rnald dactornak ees mondafaat, peldazerent. Mv- 
keent lehetetlen az wtb felon való teremtew fanak gymőlcbeenek 
megh eerny, azonkeppeu lehetetlen ez wylagon eelew yffywnak 

i5 veegre Iamborraa lenny kyre nem zykfeegh maaf byzonfagot hoz- 
320 nwnk nylwan || Yol lattyok azeert Bodogífagus padway zent An

talnak peldaya zerent nem keel fenkynek karhoztathny ha oly
koron az yffyak zerzetben kewankoznak mert wr iftennek ky- 
walt keppen való tanachabol leezen példa mynekewnk towabba 

2oRcmethe zent paal, zent Anthal, kyk tyzen hath eztendőf korok
ban шепеедек ky az erőff pwztaban, példa zent Ianos baptifta 
zyz zent ewfraxia, kyk heet eztendőf korokban vonyaak el ma
gokat ez vylaghv nvayaffagtw! eegyebek nagy fokán kynek za- 
mokat eh я к az wr iften twggya, kyk meneere haznaltauak nylwan 

25 vallya anya zent egyhaaz, mert у о fondamentomon eppewleenek 
ífel Criftus Iefus mondafa zérent zent Mathe vrtta meg kenyweenek 
[fJ ha tekeelletes akarz’ lenny ineen el aggy myndent el es 
kőweff enghemet es lezen keenchen mennyeknek orZagaban.; An
nak okáért fenkyt nem kel meg tyltany vala ky zabad akarattya 

3o zerent Criftufoak ofkolayaban akar menny: mert Criftufnak 
teezen vele bozzwfagot Senkvt erőwel fém kel bel kyzlelny 
mert fém Criftufnak nem kellemetef fém veegre allando nem 
leezen, kyről wgy mond zent Agofton Nem keel of yot tenny 
honnan gonoz kőwetkőzyeek meg wgy mond: Senky ennen 

35 akarattyauak ellene yot nem tehet, bátor yoban foglallya ees 
ennen magaat. Towabbaa foha fenkit nem keel ygyeerettel ado
mánnyal es zerzees alat az zerzetben yndoytany mert zentffeegh 
arvvlo leezen es ynkab átokban efyk honnem meg aldatneek. 
Hazwgfaggal feni keel el palaftolwan az zeerzethnek terheet es
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fwlflagaath elette, merth ynkab erdeghnek haloyaban eyty címen 
magaat, honnem ky fevtence magaat belőle Ue ez eegy у gaz 
dologh hogy vala ky maft zeerzetben yndoyt twlaydon Idwef- 
feeghnek okáért es wr iftennek zolgalattyaert, zent thamas 
doctor mondafa zerent nagy eerdemre leznek meltook. Tenveen '> 
azért bodoghfagus padway zent Anthalnak zeerzeteCfeghere t\v-~ 
laydon zent leeleknek | Ihlefeeból yndwltateek hogy zerzetben 
menne hogy az ew tyzta zyweet lelkeet ez vylaghy hewfagük 
el ne valtoztathnaak az vo zandekrol akarattrol.

Mafod dolog ky ewtet az zerzetben yndoytaa mondatyk ю 
yo ok, az az zerzetef eelethnek tekeelletelTeege, kynek telvef- 
feege ymez három yozagban vagyon Elfe zegbeenfeeg fogadaaf, 
hogy mynd ez vylagot mynd vylaghyban valókat el haggyon 
az wr Iftennek es az erek hazanak zerelmeert, mért nem lehet 
hogy ember mynd keth vylagot el byrhaffa, скак iftent yllely 15 

az nagy hatalmaffaag, ky ennen magaaban tekeelletes. My ke- 
deegli ha ede nem ywhettewnk my tehetfeegewnkkel, az maf 
zent orzagban ynkab nem mehetewnk mi hatalmwnkal. Mafod 
zerzetbely tekeelleffeegh mondatyk tvztafaag tartaflf kvben ky 
yelentetyk, hogy ember mynden ez vylaghy gyenerewfeegtewl 20  

•magaat meg vonnya, ha az erek mennyey dychofeeghnek, gye- 
nerewfegheere akar bel ferkózny. Harmad zcerzetbely tekeeb 
leteífeeg mondatyk zent enghedelmeffeeg kyben myndden zabad 
akarattyaat el keel liadny Idwezeyteknek peldaya zerent. En 
mennyey zent atyam ne az eu akaratom de attyeed legyen 25  

Azonkeppen az yo zerzetefnek ees kel tenuy, hogy vala myt 
ewneky monduak hadnak paranchoinak azt tegye es azoknak 
ellene femyt ne merycn chelekodny ha yo zerzetef akar lenny 
Harmad dolog zent Anthalt yndoytaa az zerzeteffeegben mondatyk 
martyromfaghnak zeretety. Mert az zerzeteífeegh mygli erófeb зо 
eelettel zereztetot. Annewal fanyarwb es nehezeb mynt kedeeg 
ember eet ez vylagon nagyobban fanyargattya teft.eeben lelkeeben. 
Annewal nagyob marty rom fagot zenvved. Aunak okáért ees myko- 
ron zent Anthal kananoky regulában volna, nagyob penitencia 
tartalTuak okáért meene zent ferencz atyank kyűeb zeerzeteeben 35  

hol ott nagy zentfeegkeppen eelweeu mynd halalygh meg marada, 
kyból wr iften es az ew zent newe dycheertetyk erekkee. ||

Mafod tnnwfagwnk leezen padway zent Anthal Confeffornak 321
30*
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eeleteból az ew bólceheífeeges byzon predicacioyanak meltofa- 
garol kyben nem embery awagy ez vylaghy kerefot twdomau 

. vala, De tanwlatlan mennyey bolccheífeegh ees vala mynt ree- 
ghen az zent apoftolokban. Annak nagy ygazan nagy byz- 

5 wan es bwzgofaggal predicallaa az zent ewaugeliomot, 
kybol nag erdemet es tyztoJleegot erdemle wr iftennek elette, 
ky meg yfmertetyk ymez bárómból Elezer hogy az zent yraft 
nagy ertelmeíen predicallotta es magyarázta kyt annak elette 
yol megh tanwlt vala gyakortaa való olwafaafnak, zent 

íoymaehagnak es ifteny gondoláiknak myatta, wgy hogy méltán 
mondhattya vala az zent palnak mondafaat ky meg vagyon yrwa 
[f] En az bőlcckeífeegőt fém embertewl nem vettem fém tanwl- 
tam De wrwnk Iefnf Criftufnak yelenetybol erdemlettem. Annak 

. okáért méltán erdemlette vala az zent doctorfaghuak tyztyt ffel 
is venny, mert az zent yraf yol es ygazan erthween ygaz tanw- 

fagot twd vala tenny. Towabbaa byzon lelky orwof ees vala, 
mert ky ymaran ennen magaat meg tyztoytotta vala es kylemb 
kylemb lelky yozagokkal tellyes vala, eegyebeknek byneket es 
lelky febőket meg twggya vala vygaztany, kyt tanoytaíTal kyt 

2o ynteeíTel kyt kedeeg feddeffel, kynek mynd ew my volta zerent 
orwoffagot Oßtogathwan, wgy anneera, hogy kyk az ew zent- 
predicacioyaat hallyaak vala el amelkodwan az ew nagy ertel- 
meüeegeen, bolcchefeeghnek zekrenyeenek newezyk vala, mert 
mykoron chak azon eegy nyehven zolt bezeellot, kyben zyletot 

25 kylemb kylemb nyelwo neepek megh ertetteek mondafaat, mynt 
reeghen az zent Apoftoloknak.

Mykoron kedeegh vereellenfis varaiban ment volna Andraf 
Apathwrhoz ky' nagy doctor vala zent yrafban es latta volna az 
lambor apáthwr ez zent Anthalt ottan meg yfmeree az ew | 

3o Nagy iftentewl adatot bewlcchefegheenek meelíegheet, eeleteenek 
erdemes voltaat es monda ew róla gyakortaa vagyon az hogy 
ahhowa az zent zeretet bel feerkozyk embery twdomannak yf- 
merety nem ywthat, es ez vylaghy bolcchefeeghnel kyl az tyzta 
lelkewek es zywyek kynnyen bel feerkoznek az dyckőfeeges 

35 zent haromfaghnak yfmeretyre twdafara es lataíara. Mynt ol- 
waftatyk zent lanos baptifta.rol, ky foha ofkulaban nem volt, 
fólia egy ygheet fém tanwlt, azért wgyan nag predicator volt. 
Azonkeppeu ez padwav zent Anthal ees myeert nem fokath lakot'



vala zent Ferencznek hagyomafabol, nylwan olvaffa vala az 
zent yrafth eegyebeket tanoythwan kyn myndeuek inondhatatlan 
chodalkozuak vala, honnan volna ewneky annee bólcchefeege. 
Mafodbol megh yelentetyk az ew predicallafanak meltofaga, 
mert nem zabad akarattya zerent alia ffel predicallany mynt 5 

kynek meeí twdomanya nem lattatyk vala lenny, De ew feye-- 
delmeenek parancholattyabol es zent enghedelmeffeegheból. Har
madból meltofagofnak lattatyk az ew zent predicallafa, dyehő- 
feeges meennyey malazthnak í'egliedelme zolgaltatkwan. Annak 
okáért ees nagy hatalma vala az ew bezedeenek, kyról wgy 10 

olwaftatyk, bog mykoron egy napon Aryminom newó varaiban 
predicallana, hol ott fok eretlmekek lakoznak vala, akarwan 
ewket az zent hythnek ygaffagara hozny azok kedeegh yngyen 
hallany feni akaryaak vala, de ynkab megh chwffollyaak vala 
mynt egy bolondot. Annak okáért meeue az tenger parttyara es 15 
zola az vyzbe lakozo halaknak mondwan. Hallyatok wr iften- 
nek ygheyeet tengherbe es vyzbe lakozo halak, kyt nem akar
nak hallany az hytetlen eretlmekek. Es yme choda dolog azon
nal nagy fok zamtalanon gyewleenek oda eleyben es mynd ffel 
tarttyaak vala feyeket az vyzból, kyknek zent Anthal el kezdee no 
az zent predicaciot mondwan En zerelmes atyamffay ty halak. 
Nagy halaa adaffal tartoztok az ty modotok zerent az ty fel- 
Ifeeges teremtetoknek, ky eef nemes eeltetew állatot adót ty- 
nektek lakodalomra, annak felette otalmat howa veznek ydeyu 
leegyen howa fwthnotok otalomra Es vylagoffagot hogy laffatokns 
teetowa yarny EEtelt ytalt hogy nagy fok ezteiideegh || Elhef-322 
fetek, tyteket az teremtew wr iften az vyz ezennek ydeyn 
feerelemneel kyl megh mykoron eegyeb lelkei állatok mynd el 
vezynek ty eeltpteetők az wr iftennek zent ffyaat es mynd 
eegyeb embereknek ffyayt, ty az adoot Criftufeert es zent ре-зо 
tereerth megh fyzeteetok myeert mynd eellyen nag fok ayau- 
dekkal zeretot tyteket meenynek feldnek teremteye, nagy halaa 
adaffal tartoztok ew feelffegheenek, mynd ez eellyen bezeedek 
wtau nagy yndwlatot teenek az zegheen halak, zayokat ffel 
nyttwan mynt ha halaat aduanak az ew my voltok zerent. 35 

Ottan monda zent Anthal nagy ffel zowal Aldot az felffeeges 
wr iften, mert ynkab dycheeryk tyztőlyk az vyzben lakozo 
halak az aldot teremtót iftent, honnem az hytetlen Eretlmekek.
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Az nag chodaat latliwan halwan az varafbelyek es rnynd az 
erethneket tóredelmeffeegre efeenek es eegyetembe kereek 
zent Aulait bogy tenue predicaciot ewuekyk. Ottan nagy zeep 
bólcli predicaciot teen ewnekik az zent hythnek ereffegheerol, 

5kywel mynd az hytetleneket meg tereytee mynd az hyw ke- 
rezttyeneket meg erefeytee es nagy er wende tes aldoinaffal bo- 
cliataa bazokboz ewketh. Annak wtanna az zegbeen halakat ees 
megh aldaa es nagy eremmel azok ees el meneenek. Mafod 
ydoben myko.roд efmeg Lenifarcenfis varaiban predieallaua 

loeegyteer helyen Azonkózben tamada nagy feergheteg es nagy 
effew wgy hogy az zegeen neep el kezd vala fwthny az pre- 
dicaciorol zent Anthal azeert ynte az neepnek hogy meg marad
nának. Es mykoron ymacbagot teet volna wr iftenhez yme 
cbodalatus dolog az feerghetegh es az effew el kerewlee ewket 

is es az neepet megh nem eeree.- Azt latbwan nagyon dycbereck 
wr iftent es az ew hyw zolgayaat Vala efmeg azon padway 
varaiban eegy neegy eztendey leanzo germek, kynek mynd 
kezey labay meg fwgorottak vala hogy mynt az kygyo wgyan 
cbwz máz vala, kyth. mykoron zent Antbalboz vytenek volna, 

2oymada ew erette es eeppen meg vygazeek. Mai ees vala, ky 
mykoron hozva gyónt vala es meg vádolta volna byneet hogy 
annyaat meg rwgodozta/azt bagyaa пеку hogy el vagnaa labaat. 
az zegeen eeggyegyew haza menwen ottan el vagaa. Az zegbeen 
legheennek zyleye azflatbwan ygben megh panazlaa | Zent Anthal- 

2 5 iiak Azt balwan megh vygaztalaa az azzonyallatot hogy yol 
tette volna, es mykoron hozyaa ment volna ymacbagot teween, 
egybe tevvee az ketli tagot ef ottan egybe forradá. Azt latb- 
wan nagy balaat adaanak raytta wr iftennek es az ew zeretew 
zolgayanak byzonnyal twdwan mertb iften embere volna.

3o Harmad tanwfagwnk leezen padway zent Antbalnak eele- 
teenek rywydeden való megh magyarazaiarol es méennyen iel- 
don való zentffeeges ffel magaztataiarol. Ez nemes Criftus 
lefuinak Conieffora es ayoytatus zerelmes zolgaya eredetb ze- 
rent tamada hyfpauiabol es varaiból kynek Vlixebona newe 

35 portwgalyanak tartomaban ky az nagy tenghernek parttyan 
vagyon. Attyauak Martbon vytez annyanak Maria vala newe, 
kyknek yffywfagoknak vyragabau adaa wr iften ez nemes ffyr- 
ffywy gymelcbót, es ■ mykoron ffel newekedőt volna es deaky
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twdomaiiban vala íny kewefet tauwlt volna nagyobban gyoro- 
podyk naponkeed iftcny zerelmefleghnek yfmeretyben es vyla- 
ghy ragadwantwl laffan ládán magaat meg vonwan cbak leelky 
dolgokban foglallya vala ennen magaat. Annak okáért myiid 
kyfdedfeeghetewl foghwa yo zokafa zerent vvgyan vele eegye-s 
tembe newekódyk vala az yo eertef elkewlch ees, nagyobban . 
kedeegb az ifteny zent hyt remeenfeegh es zent zeretet к у 
ínegb yímertetyk az nagy lelky eroÜeegbol es az zent marty- 
romfaglinak kewanfagos zenwedeefeebol kyeert ees az elfew zeer- 
zeteet el hagywan, meent vala kyfleb zent Ferencz atyánknak .10 

zent zeerzetyben, hol oth ínyképpen baznalt legypn lelky tcfty 
yozagoknak gyoropodafaban zent predicallafban, zegheen bynef 
lelkűknek nyereefeeben eretbnekekuek meg fordoytafaban ko
roknak betegheknek vygaztalafaban, eseegyeb fok choda tee- 
teleknek zaporofagaban, zentli haromfaglmak es Crifmf Iefufnak 15 

zenth neweeben, ymez barom yeles dolgokból nylwan meg 
yfmerhettyek. Elezer ifteny es meennyey dolgoknak yelenetybol. 
Mafodzor holta Avtan való zeniek kozzee valaztafabol. Har- 
niadzor megh halgatafbol. j| Mondám hogy elezer meg yelentetyk 323 
padway zent Anthalnak ew nagy erdemes volta meegh holta wtan 20 

ees ifteny yelenetbol, kyról wgy olwaftatyk azon zent ferencz 
zerzetynek regulayaban hogy ez zent embernek ky mwlafa 
napyan mykoron Wercellenfis appatliAvr ky ewueky yo barattya 
vala eelteeben volna ew Camorayaban wr iftenben elmeelkőd- 
ween, yme ottan hozyaa yewe zent Anthal kezenween ewneky25 
es monda: yme Appathwr wram padwaban hagyaam az en 
zamaromat es ym hazamban fyetők es ottan meg fogaa az appa- 
thwrnak torkaat kyben betegffeege vala es meg vygaztaa ewtet 
es ky yewe előleg mykoron az appathwr ky yewth volna wtauna 
nem lathataa howa leen el. De akkoron nem vewee ezeeben hogyeo 
ky mwlt volna „ez vylagbol. Aloytaa hogy hyfpaniaban fyethne 
honnan való vala. Annak okáért ees kezdee kerdezny az fráte
reket ha lattaak volna frater Antalt kyk felelwceú hogy nem 
lattaak vona. Ew kcdeeg ereden vallya vala, hogy azonnal 
hozyaa yewt volna es ewtet betegfecgeből meg vygaztotta volna. 35 

Mykoron nagy fokaygk veeleködot volna raytta ottan magaban 
tcrweeu, kezdee gondolny hogy netalantau az erek hazaban 
meent volna ez vylagbol ky mwlvau, megh yegyzee azért az
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napot es az horaath, ydew el mvvlwan byzonnyal megh twdaa, 
hogy azon napon mwlt vona kywe. Mafod dychófeeges volta 
kywel wr iften ez zent Anthalt ífel magaztataa, mondatyk Anya
zent egyházban való meg zentőleefe es az meenuyey zentok 

skőzzee való zamlálafa. Mert kylenczed Gergel papa mykoron 
myndden erdemes eeleteenek zer tartafaat megh neezte volna, ew- 
tet az valaztot erdemes zentok kónyweeben bel yraa, ew ky 
mwlafanak napyatwl foghwa. Es vlixibonabau, honnan tamadot 
vala nagy ynnepót zerzeenek yllenv az ew zent neweenek em- 

iolekőzetyre, mynd erekkee való állandóképpen kyt az wr iften 
nagy choda keppen meg yelente, mert meely napon ky mwlt 
volna yme mynden zent egyhaznaal az liarangog enneu magog 
harangoznak vala es az koz neep kozot nagy erem vygafaag 
tamadot, es fenky nem t-wggya vala honnan volna, mynd addyg- 

i5 lan ees myg nem hyrók len benne hogy zent Anthal kywe 
mwlt vona ez vylagbol es wr iften eremet zerzót volna az ew 
zent halalanak emlekezetyre. j Es mykoron yrnanak Criftuf zy- 
letetynek wtanna ezer kcth zaaz hathwan három eztendoben. 
Nagy zent egyhazat rakanak az ew zent neweenek emlekóze- 

2o tyre es az zent teftot oda helheteek. Es mykoron helyeeról fiel 
vetteek volna, yollehet nagy fok ydew el mwlwan ew halalanak 
wtanna, latnak liaat ineegh ees az eedes zeepon zolo es predi- 
callo nyelwe ollyan eep, eelő, vereff, zeep, mynt ha azon na
pon mwlt volna kywe. Azth lathwan zent Bonauentura atyank 

25 ky az ydoben generalis minifter vala az zerzetben, monda nagy 
fyraffal es ayoytatofíaggal.‘ 0  aldot nyelw ky koronkeed az te- 
remtew wr ifteut áldottad es eegyebekkel ees aldattad ymaran 
maftan meg lattatyk meely hág eerdemef vagy wr ifteknek 
elette. E s . meg apolgathwan hagyaa hogy kywl tenueek 

so tyztoffeegh lierre. Harmad tyztöiTeeges volta zent Anthalnak 
kywel ewtet wr iften zeretee, hamarfagus megh halgatafa, kyk 
ew hozyaa folyamnak es ewneky kenyereglmek, hogy kedeegh 
az zeutok megh twggyaak ottan mykoron zegheen nyomorwlt 
bynef neepek hozyayok cffedőznek wgy mond róla zent Ryk- 

35hardus’new6 doctor neegyed kenyweenek négywen ewtod re- 
zeeben hogy az mennyey dychófeegben lakozo zentok nylwan 
meg twggyaak es meg yfmeryk mykoron ky ew hozyayok 
fohazkodyk es effedozyk. Awagy ky mynemew tyztolTeegót ew-
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nekyk teezen eeth ez vyhígon Az wr ií’tcmiek ygheyeenek ty- 
koreeben ' neezween, kyben myndent rnegli lathnak vala íny 
dolgok leeznek ez vylagon, feldőn, féld alat vyzbeu es ember
nek zyweeben ees. Mynt példa mykoron vala meely haazbári 
egy tykór vagyon, myndent meg lathat ember benne vala my 5 
az hazban vagyon vala ky awagy к у meegyen awagy bel yew. .. 
Menewel ynkab az wr iftennek zynról zynre valo latafaban, 
kyben myndden teremtót állatok meg lattathnak. Hogy kedeegh 
dychófeeges zent Anthal meg halgaffa leegyen az ew hozyaa 
avo’tatuffaggal folyamokat, ymeellyen byzon peldaat olwafvvuk 10 

róla. Mykoron az tartoman boly keralnc azzonnak eeggyetlen 
eegy leanyaky mw-lt volna tyzen eegy eztendöskorában. Azkyral- 
nak es az wraknak akarattyoknaal kyl meg tartaa harmad 
napyg az holt teftőt. Zent Antalhoz valo || Byztaban ymathkoz-324 
wan es kenyereghwen es mondvvan: О zent Autlial en ees az te fel- 15 

ded hely vagyon. Azért keerlek aggyadmegh nekem az en leányomat, 
yme azonnal fFel tamada az kyfded leanzo es monda az ew zyleyee- 
nek. Wr iften bochaffa teneked en yo zylcni, myre bautaal megh 
en hemet. Mert yme az zent zyzeknek tarffaffagokbau valeek az 
bodogfagban. De zent Anthalnak ymachaga myat kezereyteth- 20  

wen, meg nyere wr iftentewl hogy ez vy hígra terncek. De azt 
nylwan twggyatök hogy tyzen ewtöd napnaal towab veletek 
nem leezek. Mafod példa. Azon Vlixbonanak varafaban tórte- 
neek hogy zent Anthal hwganak ewt eztendós ífya az tergher- 
ben hala. Es mykoron három hóra wtan az bálázok, az holt 25  

tettet ky fogtaak volna, akaraa hogy az ew attya el temeífe 
De az ew keferwes zyleye ffel ragadna óleeben es nagy fyraf- 
fal monda: Oh zent Autlial en zerelmes a ty am ífya ha kegyel
mes vagy eegyeb ydcghenekhez kyk zykfeegekben te hozyaad 
folyamnak Ne leegy zegheen anyad zyietteehez kemeen es ке-зо 
gyetleu leeuny, leegy yrgalmas en hozyaani ees aggyad meg 
az en tfyamat, kyt ba meg celedend az te zent zerzetedben 
zantham adny, yme legottan az gyermek ffel tamada. Es nagy 
halaath ada raytta es yewendóre adaa zerzetben es myud hala- 
lygh nagy zent eeletbcu eele es annak wtanua bodogwl inwlek 35 

kywe es az erek dychewfeegben meene. Ha zerelmes atyam- 
ffyay mynd elowe newezgbetnok az zamtalan choda teetelyt 
kyket tett es teezeu naponkeed wr Iften ez zenth Anthalnak
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erdeiiLcciiek myatta liem volnánk eleghek cliak meg gondolnya 
ees. Azeert vala ínynemew zykfeegben ew hozyaa folyamnak 
kethfeegneel kyl megk halgattathnak, myees azon tckeelletes 
liyttel byzodalommal ayoytatolTaggal az ew zeutlilTeegbeehez es 

5 erdemef voltához ragazkodwan, keeryek hogy uyerye elezer my 
byneynknek bochanattyaat es wr iftenuek malazttyaat. Annak 
wtanna zabadohon megh my lelky tefty clleufeegewnktewl es 
hertelen halaltwl dodhalaltwl, es az erek karhozatíwl, es my 
hahvnknak ydeyn leegyen yo vezérünk az erek dychófeegre 

íohol ott ew vagyon, orzagolwan Criftus Iefuffal erekkwl erekkee 
Amen, j

D у eh 6 f e g e s Z e n t h O r b a n P y f p e k n e k  es  P a p a n a k
I n n e p e e r ó l .

Ha twdnaa az ehaladus ember meely borában az orw el 
i5vewne byzonyawal vygazna es nem hadnaya megh afny az ew 

hazaat.
Ez zenth ygheeketyrtta megh Idwczeytenknek nwndafa wtan 

zent Lucach ewangelifta ewaugeliomrol zőrzőt kenyweenek tyzen 
kettőd rezeeben, es ew ertelmeenek tanwfaga zerent méltán ve- 

2ohettyők bodoghfagus zent Orbán pyfpeknek es wr papanak mel- 
tolfagus emlekőzetyre. Mert ez wr Iefuf Criftufnak zerelmes Con- 
felTora es feldou való valaztot vicarioffa Anya zent egyházba. 
Byzun pazíor leen es ehaladas gondot vyfelween az zegheen ke- 
rezttyen neepről mvnt az yo ehaladus ember ew haza tayyarol 

25 Towabbaa vygyaza gyorffalTaggal elezer ennen magokon, meg 
orvzween teftoket bvntvvl ez vylaghy eeletőket gonoz hyrtvvl es lei
kőket erek karhozattwl Vygyaza ewnekyk hagyot paztorfagon ees 
íuynt meg hallok towabbaa, kykből myndden hyw kerezttyeunek 
Idwelíeeges példa adatyk es nagy lelky tanwfaagh, mert byzonya- 

so wal nynehen nagyob dologi) ez vylagon, mynt kynek mynd ennen 
magának őryzety О zerelmes atyamffyay ha zywem bely tytkot 
es ertelmet ky yelenthetneem chodalkozneek myndden Adamffya 

• raytta. De källgaffatok ereheetők. tánwllyatok es tarcchatok inegh 
ha lehet ha nem lehet, kyt nylwan en ees vallók keeryetők
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feghedelmet reea \vr iftentwl Idwezcytenkuek mondáin zerent. 
Zent Linos yrtta mcgh kenyweenek [f] rezeeben. En nalam- 
uaal kyl femyt nem tehettok, az az fenky femy yot femy 
Idweffeeges dolgot nem tehet wrwnk Iefufnak J| Malazttyanaal 
kyl, kynel kyl ha my yok lattathnak lenny, halwa es hazna- 
latlau leznek. Zent Agofton doctor mondafa zerent oka annak 
mert ínyképpen az embery teftli nem eelliet embery leeleknel 
kyl Azonkeppen az lelky yozagok az erek eelettre eelendok 
nem lehetnek Criftus lelkeenel kyl. Yala kyben azért Criftus 
lelke nem leend az nem Criftus rezeere vagyon zent paal apof- 
toluak monda zerent. No azért zerelmes atyamffyay yme hattyú
tok meel' yghen megh hydegődőt ez vylagh az aldot Criftufnak 
hytyhen, meely mézzé tawoztanak ez vylaghy neepek az meen- 
nyey zent orzaghuak remeenfegheetewl, ha yngyen femy volna 
meely yghen el fogyatkoztanak az nagy zeretethen, kyt wr 
iftennek ífva menyből hoza ez vylagra es mynde'nnek veegkeep- 
peu való parancholatwl hagya mondwan. Ez az en paranchola- 
tom hogy zercífeetők egy mafth ínyként en zerettelek tyteket 
niegli wgy monda, azon yfmernek meg tyteket hogy en tanoyth- 
wanym vattok ha egy mafth zeretendytek. О mynemew ifteny 
teftamentom leen ez zerelmes atyamffyay. Oky vagyon ez maf- 
tany ydőben ky meg tarccha es bel tellyefőhe, ha ygazath 
akarwnk zolany byzonyawal femy rend bely embőrek kőzőt 
nem lattyok meg győkereztethween Nekyk zollyaak bezeellyk 
az zent yrafbol. De ha reea kelnek lattyok baat chak az bym- 
boyaban fém talalwnk ew zyweeben. Azerent mynden yonak 
tekeelleteffeege zykfeeghnek ydevn byzonwltatyk megh zent 
Gergel papanak mondafa zerent. De teryewuk bodoghfagus zent 
Vrbau papanak dycheeretef eeleteenek peldazattyara, kyben by
zonyawal fondamentom zerent meg gyekerezőt nem ehak az 
zent Ifteny es atyaffywy zeretet, De mynd eegyeb lelky nemes 
yozagokkal ees tellyeS vala. Annak okáért barom nemes lelky 
tanwfagokat vehetwnk kywalt keppen az ew zent ecleteebőh 
kykben ees dyckeertetyk az ew zentfeegős volta az felwl meg 
mondot zenth ewangeliomy ygheeknek byzonfaga zerent. Elfew 
mondatyk zorgalmatus őryzet. Mafod alkolmas vygyazaaf, Har
mad ydweffeeges otalmazaas.

Mondaam elfew tamvfagwnk | Lezcn zorgalmatus őryzettről,
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hol ott mynekewnk eellyen kerdeefewnk tárnád. My oka hogy az 
zenieknek peldayok zerent nagy zorgalmatoflaggal kelőryznewnk 
ez vylagon a’ my lelkewnkketk Reá felelnek doctorok: teeboka- 
erth. elfevv oka az keleknek dragalatus volta. Mert ínyért az aldot 

5 wr iften ewtet fémyból teremtette leegyen az ew zent zyneenek 
abrazattyanak hafőnlatoflagara, nylwan meg yfmertetyk az ew 
nagy dragalatof volta es zeep volta, mert femy teremtót allatli- 
ban wgyan megh nem lattatyk zenth haromfaghnak yo volta mynt 
az embery leelekben. Annak felette halhatatlan volta, mert wr 

i« iften twlaydon az ew zent lelkeeból adót eeletot az embery 
leieknek, kyról wgy mond zent leelek wr iften bolcli zaya 
atal Eeclefiaftici x. Zeretew ífyam myndden zylygfeeghben megh 
tarcchak az te leelködet es tyztőletót aggy ewneky az ew eer- 
deme zerent, mert twggyatok zerelmes attyamífyay ha ollyau 

J5draga nem volna fólia Críftns annyat eerette nem zenwedot 
volna, Azért megh yfmertéttyk hogy nagy kaart valnak kyk 
eellyen draga állatot karhozattra vyznek gonoz eelethnek myatta, 
eett ez ponctot myndden ember ezeeben vegye, mert femy na
gyok oka nynehen myeerth az hatalmas wr iften eellyen yghen 

20 haragwt ez vylagra hogy az embery bolondfaag fok lelkot vy- 
zen karhozattra. Mafod okáért keel óryznewnk a’ my lelkewn- 
keth, mert fok erólT es zenetlen való az ellenfeeghuek rayttwnk való 
kefalkodafa, kyről wgy mond zent Amborwf doctor : Michoda ez vy- 
laghy eclethanem chak az vygazo ellenfeeggel való zenetlen vyafko- 

23 daaf, kyről zent lob vii. meg wgy mond : byzonyawal vyteffeeg em
bernek eeleteez vylagon. Haky kerdenee, kychodaak az ellenfeegok 
kyk my ellenewnk varnak. Reea felelween rywydeden. Neegy rend
ben vaunak Elezer: Embery tefthuek es erzeekenfeeglmek vyz- 
zaa vonyo kewanfaga, ky ellene nvgodozyk az leiekben való 

3o akarathnak, yo zandeknak yo teetemeennek, tyztaflaglmak, 
kyről bolcli eeclefiaftici xii wgy mond. Ne liyg te ellenfeegód- 
nek mynd erekkee az az tenneu teftednek, mert mynt az vafat 
az rofda megh emeezty az az tefthnek alnokfaga az leieknek 

326 yozagaat. |j De ez ellenlfeegh ellen oryzkoduy keel hogy megh ne 
3-) challyouel ne hyteffen. Nem keel tanacehan yarny, Nem keel akarat- 

tya zerent eelny De ynkab zent dyenef doctornak mondafa zerent Ad 
Demophihun megh keel Gaftigalny mynt az atya ew ffyayt Wr zol- 
gayat vytez yo lowaath Azonkeppen kel tenu.y az leieknek ees ew

4  < G
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tefteen hogy ember tyzteífeegót vallyon rovatta a’ hol yllyk. 
Mafod ellenfeeg mondatyk ez el mwlando elialard vylaagh ky 
az ifteny zeretffeegot es baratfaagot my hennewnk meg habo- 
royttya, kyrol wgy mond zent Iacab apóitól пн cap. ha ky ez 
vylaghnak barattya akar lenny wr iftennek ellenfeggheye ze-s 
reztetyk. Azonrol zent Agofton meg wg mond mynewel ez vy* 
lagli nagyobban hezólkódyk ew zerenchayawal annewal ve.ze- 
delmefb De ez ellenfeeghnek ellene keel tamadny wtalatoíTag- . 
gal hogy ember mynddcn gyoytozo. zykrayat myndden el rey- 
tot gyokereet ky zaggaíTon ew zyweeböl mert az wr iftennek w 
zeretety es ez vylaghnak eggywe nem feerhetnek, wgy mond 
róla zent Amboruf doctor: ha ky meennyeyekre akar fyethny 
es az ew lelkeet vezedelemtewl megh akarya otalmazuy ez vy - 
lagot labay alaa nyomoggya, es felette haghyon. Harmad ellen- 
feegh pokol hely erdegb, kyrol wgy mond zent Bernald d octor is 
magyarazwan Danid proffetanak mondafaat, mykeppen Nem 
alwzyk fém zwnnyadoz wr iften ky Izraelt óryzy otalmazya 
Azonkeppen Nem alwzyk fém zwnnyadoz az agh ellenfeegh 
ky haborgattya Izraelth. De ez ellenfeegh ellen vygyaznwnk 
keel az gonoz kyzleletoknek eróffen való ellene allaffal Zent 20 

Iacab yrtta meg Сар. ни allyatok ellene az pokolbely kefeer- 
tethnek es el tawozyk ty tewletok. Zent Ieronimos meg wgy 
mond: koor betegh az ellenfeegh fenkyt megh nem gyezhet, ha
nem chak ky ewneky enghed. Negyed ellenfeeg- mondatyk az 
zegheen eclia zakadot halaal ky foha eeleghet nem mond foha be 25  

nem telhetyk mygh nem mynddent meg cmeezt, kyrol wgy mond 
zent Agofton doctor, kyt ha nem mondana ees nylwau lattyok. 
Az ember ffyaynak eelete femy nem eegeb, hanem napon keed 
horaukeed való halainak wta, kynek ewfweenyeet fém hatal
mas I Sem kazdagb, fém zegheen, feni bodogli atal nem haghattya, de 30 
akar akarya akar ne reea keel meenny Néha menneel yob korabán 
es mykoron yngyen feni veelnee, kyrol wgy mond zent paal ad tlieffa 
V. az wr iftennek napya embernek halalara oly tytkon yew mynt 
az orw, ky nem chak embernek yozagaat, tyztyt, hatalmaat, de 
mynd ez vylagot, mynd eeleteet el ragaggya es el veezy k y 35 
ellen vygyaznwnk keel. Annak elette ydeen koron a’ my gonoz 
eeletwnkket meg yobboytany, byneynket megh gyonny es byzou 
peuitenciat tartauv, kynek byzonfagara wgy mond zent Agof-
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ton doctor. Nem halhat az gonoz halallal megh, kv kovonkeed 
yol eelend De yay vyzon ellen foha yo halallal nem halhat kv 
koronkeed gonozwl eelend. yme azért zerelmes atyamffyny 
Idweífeeges tanwfaagh mvkeppen kellyen eelnyewnk cs myne- 

5 mew ellenfeegektewl magwnkkal meg kel otalmaznv.
Harmad okáért keel zorgalmatoíTaggal meg oryznewnk a’ 

my lelkewnkketh mondatyk az byzontalan halaal kyrol cnnen 
maga Idwezcyteuk Iefus tanwfagot adwan wgy monda az zent 
ewangelioraba zent Mark yrtta megh kenyweenek 13 mondwan. 

loVygazyatok azért thwdnya yllyk az halainak ellene, mert nem 
twggyatok my koron az felíTeeges yteelew wr el yew az az 
halainak yteeletyre efthwe ее avvagy eeffelykorou, tykzo koron 
awag hollal, hogy heertelen el yeween ne leellven tytoket al- 
wan. Mert vala myben es mynemew eelethben dologban yoban 

isawagy gonozban talaland yay azonkeppen yteel, kynek eróíf 
hatalmas fentenciaya foha hattra nem vonyattatyk. Ez az re t
tenetes hóra kyrol zent paal emlekozvk Sydoknak yrth lewe- 
leenek [f] iteettenetes efny az eelew wr iftennek markaban 
Annak okaerth en tewlem tanach zerelmes atyamffyay hogy yo 

20 eelethneel kyl es gon-oz eelethben való vakmerófeeggel fenky 
wr iftenre magaat ne haggya mondwan wr iftenre hattam ma
gamat, mert a’ mynt talaal wgv yteel. jj 

327 Neégyed okáért zorgalmatoílaggal kel oryzny embernek ew 
leelkeet az erek eeletlmek el veztefeenek feelelmeerth mért ha 

25 ember nem őryzendy hamar el vezty es vele eegyetembe mvn- 
dent el vezt es myndden remeenfeegnel kyl foha erekkee megh 
leely. Ez zerelmes atyamffyay az nagy feelelmes es fyralmas 
dologh ez az mondhatatlan kaar Vallaaf ez az nagy yay vezvk, 
kywel halandó neepek femvt nem gondolnak es egy ponctban 

so pokolnak bydes vermeere zalnak. Erről emleközyk zent Ber- 
nald doctor mondwan. 0  bodogtalan gyarló embernek ffvay ky- 
ketli ez vylagnak egy kyfded nyalank kewanfaga el hayt, es 
meg foglal, myudenben kedwők zerent eelween Es holtok wtan 
egy zem pvllantafban az erek karhozattra efnek, hol ott nem 

3schak leelekben de mynd teftben leiekben vehctetlen keenoztath- 
nak, kytewl mynket wr iften ew zent yrgalmaíTaga zerent megh 

' otalmazyon.
Mafod tanwfagwnk leezen alkolmas vygyazafrol, kynek
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ertelmeere doctorok mondafok zerent Idweffeeges kerdeef ta- 
inadhaf. Mykeppen keel az zent Confefforoknak peldayok zerent 
vygazny. oka ez kerdeefnek, mert wgy monda wrwnk Iefuf az 
zent ewangeliomba zent Mark yrtta megh kenyweenek 13 rezee- 
ben zolwan az zent apöftoloknak, kyt tynektek mondok myn- 
dennek mondom. Vygazyatok, értény yllyk hogy meg ne cha- 
laífatok el ne vezzetők el ne karhozzatok, Eyre reea felelween 
zent doctorok elezer zenth Agofton wgy mond Ha ky yygazny 
akar zvkfeegh hogy mynd tefty zemeet mynd lelky zemeet 
nythwa taréba es alwgyeek De teetowa óryzyen es nezyen, 
merth myndden felöl wtannwnk olalkodyk az chalard ellenfeegh 
Es ha ember refth twnya es zwnnyadozo leend yngyen ezeeben 
fém hol el efyk, kyről wgy mond zent G-ergel doctor. Alwzyk 
az oly ember ky chak ez yylaghyakban vettette zorgalmatoffa- 
gaat remeenfegheet es myndden gondolattyat azon ewrwl ha 
mykoron nyer es yo zerenchaya vagyon kyeert mynd ifteueet 
mynd Idweflegheet el háttá felette. | Towabba alwzyk az oly 
ember ky bynnek fertelmes agyaban fekzyk es gonoz eeletben 
mwlattya el az iften atta ydoóth, kyben yot keellene tenne es 
penitenciat tartany Alwzyk az oly ember ky napról napra halo- 
gattya meg tereefeet es gyonafaat es wgyan meg vakwlt az 
gonoffagban Ez eellyeneknck zool zent paal apoftol Sydoknak 
yrtli leweleenek cwtdd rezeeben mondwan, kel ífel ky alwzz es 
tam agy ffel hallottaydbol es megh vylagofoyth teeged az kegyes 
Criftus Icfus. Byzonyawal zykfeegh zerelmes atyamffyay ereffen 
vygazny myndden embernek mygh ez vylagon eel es nagy gon- 
doth vyfelny ew wtolfo napyarol es Idwcffeegheenek megh otal- 
mazafarol.

Harmad tanwfagwnk leezen Idweffeeges otalmazafrol, es 
annak zykfeeg alat keel myndden embernek tewletwl lmtalmaf- 
bakath ereffeebbeket es eerdemeCbeketh kerefny mygh eel, kyk 
ew halalanak ydeyn es wtanna myndden zykfeegeben megh 
fegheythetyk, wrwnk Iefuf Criftufnak mondafa zerent, kerelíe- 
tek ty magatoknak halatokat ez vylaghy alnok kazdaghfagbol, 
hogy mykoron el fogyatkozandotok veegyeuek ew haylokokban. 
De fohol my yob es haznalatofb barátokat nem talalwnk my 
Idweíleegewnknek tamogatafaara mynt az dychewfceges zentó- 
ket, kykbcn femvben zykfeegok es fogyatkozafok nynchen. De
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oly tellyefek oly kazdagok oly malaztofok bog meegli maftli ees 
megb fegheythetnek. Azeert zent Dauid proffetauak monda fa ze- 
rent dycbeeryek es tyztöllyök myndden tehetffeegwnk es ay- 
oytatoflagwnk zerent eedes teftel zywel leelekkel es ez vylagby 

5 yozagwnkkal az meennyey zenth bazaauak wdwarnak es Bodog 
* orzagnak palogaryth, lakozoytk zent angyalvtb, kyk az fellfee- 

ges dychewfeeges zent haromfagh wr iftennek wdwarnak zol- 
galnak zenetlen dycbeerwen es ffel magaztatwan erekkewl 
erekkee Amen, kj^k yol twggyaak lattyaak es yfmeryk az my 

lonvawalyas gyarlofagwnkkat zegbedelmeffeegewnkket es napon- 
keed való fo'gyatkozafwnkat. kyeert yollehet ymadnak es ke- 
nyereghnek, De anneewal ynkab zorgalmaztatlmak, meneewel 

328 mynket lathuak nagyob |j Ayoytatoílaggal ewnekyk zolgalnwuk, 
kenyereghnewuk es eífedóznewnk. Mert vala my yora my ele- 

i5 gbek nem vagywnk, aztb wr iftentewl az zeniek atal kel megb 
ny 'Jfewnk. De myeert koronkeed haylandokbak vagywnk az 
gonoffagra, bonnem az yo mywelkódettre. Annak okáért zenetlen 
való zykfeegewnk való az meennyey dychöfeeges zentöknek 
feghödelmökre kyre keezök az wr iftennek zent zeretetyeert cs 

2oa’my raytwnk való kenyereAvleteil'eegókért. Mafod okáért 
kezerewytetbnek mynketh fegbeytenye wr iftennek akarattya- 
bol ees, mynt megb vagyon yrwa proífeta atal bogy nem akar 
az wr ifién fenkyt el vezny az ew twlaydon yo voltából, De 
bogy megb teryenek es eellyenek az meennyey zentbk kedeegb 

25 ygyenlew akaratwk az wr ifteimel, kyből ewk ees vndtvltatb- 
nak mynket fegbeyteny otalmazny es mellettewnk zol any, kyk- 
nek lélky attyokífyay vagywnk anyazent egyháznak kepeeben, 
kynek mynd ewk, mynd my íagbvay Criftuf Iefnfnak zent by- 
tynek myatta Harmad okáért kezereytetbuek my folwnk gondot 

3ovyfelny az nagy Ifteny es atyaflfywy zent zeretetbbol kywel au- 
newal tellvefbek mygb tyztabban es közelben- lattyaak az 
fefl’eeges teremtew zent baromfaglmak zent zyneetb Mert twg
gyaak hogy Criftus meg parancholta mynddennek attyaffyat zê  
rethny. Annak felette meegb ellenfegeet ees eett ez vylagon De 

35 nem az maf vylagon. Mert az meennyey dychöfeegben az parau- 
cbolat nyncben hogy wr iftennek ellenfegeet az az kyk karho- 

. zattra valaztattanak az zeniek zeretbell'eek hanem cliak kyk 
Idweffeegre meDendök. Towabbaa zorgalmafok my rolwnk
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gondot vyfelny mynt attyokffyayrol rokonfagokrol yo у fmerő 
barattyökrol tarffokrol es netalantan yo teewőyőkről, mert fokán 
vannak mennyeknek orzagaban kyketb ez vylaghy emberek 
megh fegbeeytőitek alamyfnayokkal ymachagokkal es myfe mon
dafokkal. Annak okért ymaran ewk'ees annewal nagyob zere-5 
tettel es zorgalmato (Taggal у madnak my eerettewnk es fegheyth- 
nek myndenben ew tehecbeegők zerent, . kyről fok zamtalan ' 
példákat olwafwnk zent yrafban. kyről wgy mond zent leroni- 
mos doctor, ba az zent apó ftolok martyrok Gonfefforok [ Zent 
zyzek ymattanak eerettewnk es wr iftennek ayanlottanak ayo’- ю 
tatof ymacbagokkal mygh eeth ez halandó vylagon eeltenek, 
mygh valtozandok voltának es hozyank ygyenlők romlandók 
voltának mygh ewk ees remeenfeegben. Haat myth aloythatwnk 
es gondolhatwnk ymaran mykoron mynd ez vylaghy tefty lelky 
zykfeegőket ffelwl mwltanak es myndenben my hozyank ygyen- 15 

letlenne lettenek es erekkee való dychőfeeghnek változta .lan 
koronayawal megh ekefewltettenek, myth veelhetewnk rolok, meely 
nagy zeretettel kenyereghnek my erettewk, meely erőff gondot 
vyfelnek my rolwnk őryzween otalmazwan es fegheythween 
mynket hogy my ees oda mehetneenk hol ewk vannak az erek 20 

eremben. Azth kedeeg eremefth enghedy lenny az aldot kegyel" 
mes wr iften keth yeles okaerth hogy az zentek gondot vyfel- 
lyenek my rolwnk halando emberekről Elezer az meeunyey iften 
zolgaynak es mynd az egheez dychőfeeghes zent orzaghnak na
gyob erdemekeerth Mert ha mwkara fyzet az wr iften, ha az 25  

yrgalmafok es kyk lelkőketh Idvvezeythnek awagy kyk maífal yot 
teeznek el nem veztyk erdemeet, haat az meenuyey zen tő к eer- 
demhethnek mynd addeglan mygh ez vylaag el nem veegezyk 
mygh chak eegy eelő ember leezen ez feldnek zyneen ky az 
zentőknek tarffaffagokban menendő. Mafodzor a’ my el mwlatha- зо 
tatlan zykfeegwnknek okáért, mert mynd addyglan zykfeegő- 
fők vagywnk my ees az zenteknek es zent angyaloknak őry_ 
zetőkneel kyl mygh ez vylagon eelwnk mygh az leelek el valyk 
az teftewl, es mygh wr iftennek ygaz yteelety myath el valyk 
dolgwnk kynek mynd ew eerdeme myath. Azért zerelmes зг, 
atyamfifyay en tanachom zerenth ne vallywnk es ne zakagywnk 
el az meennyey zentőknek barachagoktwd teegewnk tyztőfleegőt 
es zolgallywnk ewnekyk mygh eelewnk hogy leegen kykhőz

NYELVEMLÉKTÁK. IV. 31
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byzhatnwnk mykoron ky mwlwnk ezth mongya zent Agofton 
329 doctor. II De myeert ez may napon anyazent egy haaz ylly es 

tyztöly dychewfeeges zent Wrban papanak es Confefíornak zent 
ynnepeetb az ew zentfíeeges eeleteenek martiromfaganak eer- 

5 demes voltának es. meltofaganak okaerth Ne vellók battra az 
teeb zentoknek mert nagyot tehet wr iftennek elette, ky eett 
ez felden eelween ees eerdemlette leegyen az few vycariofíagot 
zent peter apoftolnak kepeeben, es kynek kezeeben volt zentol- 
tethween mynd eeletbnek mynd halainak kwccha mynd pokol

in a k  mynd menyorzagbnak hatalma. Azért maftan nagyobban 
byr mynd ez eellyen hatalmakon mykoron az teremtew wr 
iftennek zent zyneenek előtte dychekodyk es erekkewl erekkee 
orzagol az teeb zentokkel kynek hatalma es zent eerdeme lee
gyen my eeletewnknek otalma byneynknek bochanattya mynd 

is erekkee Amen. Hogy kedeegh. a’ my zywnk lelke wnk nagyob 
ayoytatuf zeretettel gheeryedezyen az ew zent zolgalattyaban 
laffok megh rywydeden az ew zent eeleteet es vyteffeegheenek 
mongyaat Criftuf lefufnak es anya zent egyháznak zeretety- 
eerth.

i  L e g e n d a .

Bodogífagus zent Orbán papa tamada azon ydóben myko
ron Idwezeytenk Iefus Criftufnak zenth zyletety wtan yrnanak 
keth zaaz hwz eztendóben. Magyaraztatyk kedeegh ewneky 
newe vylagoűaghnak tyznek es felelethnek Byzonyavval mygh 

25 eele ez vylägon vylagoffagok leen az feteethfeeghen yaro bynes 
Adamifyaynak anyazent egyháznak es maga ygazgatafanak_ 
Tyz leen ifteny es atya fywy zent zeretethnek zenetlen való 
gheeryedőzefeeben Es felelet ew byzon twdomanyanak bólcchef- 
feeges haznalattyaban. Myert koronkeed wr iftennek zent ma- 

3olazttyaban lakozyk vala ínyként az tyzben az vylagoflaagh. An
nak okáért zerelmetes, kedwes es keewanatus vala myndeneknek 
latafaara nyayaffagara megh zykkadot vala ez wylaghyaknak | 
Wtalattyara. Vyzon ellen gheryedozo vala az lelky es mennyey 
yoknak elmeelkődefeere, haznalatus ez vylaghy twdatlan nee- 

35peknek tanoytafara, foganatus Idwózwlew adanlfyaynak ygaz- 
gatafokra mert az vygaztalo zent leeleknek ~ bőlchefeeghes 
malazttya nem vala hewolkodo ez ifteny zenth emberben.



LEGEND. (SZENT ORBÁN PÁPA.) 4 8 3

Mykoron azért wr iftennek reea valaztafa zerent bel mentli 
volna az papafaghnak wrafagaban. Zent kalixtus papanak rokon 
wtanna. TŐrteneek hogy az ydoben ez wylaghnak byneerth wr 
ifteutewl enghetteteek nagy mondhatatlan haborwíaagh Anya- 
zent egyhaaz ellen az pogan neepektewl, kvnek mykoron zent 5 
Orbán papa Criftufnak vykariofla lathnaa hogy az nagy dyhef- 
feeghnek ellene nem alhatna helt ada az wrafaghnak es ky 
nyomoteek az papafagbol es kezde hol eeth hol ott lappaghny 
az zegheen kerezttyenek kőzóth Mert halarra ees kerefyk vala 
ewtet aloythwan fok keenchőt ew nala, a wag kedeeg velyk vala ю 
ha az feyedelmet el haythatnaak az kerezttyen hyttrol az koz 
neepet hamarab keezereythetneek balwan ymadafra, zalla be 
azeerth iftentewl tawozot kegyetlen az papafagban, kynek Ale
xander vala newe, es ew zyleyeenek Bamea, vala kedeeg ez 
azzonyallat lambor es kerezttyen. Annak okáért ees koronkeed 15 

kenyeregh vala az ew ffyanak hogy zenneek megli az kerezt
tyen neepnek liaborgatafatwl, De mynd azon atal ees az Alma~ 
chius feyedelem es az varainak byraya nagy zernyw keenzafth 
teezen vala es haborwíagot az zegheen kerezttyenekon kynek 
mynd erekfeegeet yozagaat el foglalwan. Azon ydoben zyz2o 
zent Cecília azzon ees zeuwede martyromfagot Criftus Iefufnak 
hyty mellet. Annak wtanna liallaa megh Almachinf feyedelem, 
hogy zent Orbán papa az zeghenyek kőzót Ballaghna es hallof- 
takath temethne zent Thobias regnlaya zerent, kyket megh 
ölnek vala Criftuf Iefufnak zent hyty mellet Nagyon megh ha- 25  

raghweek Es ottan wtanna kylde hogy meg kerefneek es foghwa 
hoznaak. ||

Mykoron azerth ez zent lamborth egy feerew haraztban330 
megh talaltak volna ymatkozwan ennen magaert es anya zent 
ogyhazeert ottan - meg fogaak ewtet három papokkal es 30 
három zolgalo deakonofokkal, vyweek az kegyetlen feyedelem- 
nek eleyben es rekezteek be ewket egy leteet temleczben. Ma- 
fod napon mykoron yteelew zeky eleyben hozatta volna ewket 
monda myndennek elette bozzwkeeppen ewneky hogy az atko- 
zoth erdenghes Cecília azzonnyal az keth nemes ífyrffyakat 35 
Valeriofth es Tibwrciofth az kerezttyen hyttre hytetteek volna 
es velek eegyetembe ezer embereketh haytottanak volna el. 
Mafodot azt vetee eleyben hogy Cecília azzontwl fok yozaagh

3 1*
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maradót volna reeaya ky ewtet nem yllethnee, felele ewneky 
zent Orbán papa es monda mykeppen en latom nagyobban 
vonzon teegődet az telhetetlen kywanfaagh az wr iftennek zen- 
tynek haborgatafara, honnem az balwan iftenek ymadafanak 

5 bewehewlety zent Cecilia azzonnak kedeegh keenche az zegliee- 
nyek keze myat mennyekben vytetőt. Azt halwan az dőlífős 
feyedelem ottan megh haraghweek hogy femyben kewanfaga 
nem lehetőt volna, es parancholaa hogy az zent veeu Iamborth 
mynd ew tarffaywal onos botokkal verneek, mykoron ollyan 

i ' kegyetlen fentenciat eerdemlettek vona ayanlyaak vala leelkő- 
ket az wr Iftennek. Aztli halvvaan az kegyetlen Byro hogy wr 
iftennek ayanlanak ennen magokat mofolyodeek raytta es 
monda: Ez nyawalyas veen ember bolcimek aloyttya magaat 
azeert zool eellyeu tytok bezeedeket. De mykoron az gonoz 

i5 byro ewtet meg nem győzhetned, akarattyara fém haythatnaa, 
efmegli az temleczbe rekeztetee gondolkodwan róla myt tenne 
■ewnekyk. Es yme yeweenek ew hozyayok három [te. pák] 

331 j *) у Palogarok az temlecz tartowal es zent Orbán papa 
ewket azon teinleczben meg kereztolee, kyknek az előttők yaro 

2o Anolinof vala. Halwan azt az kegyetlen feyedelem hogy az 
Anolinof kerezttyeunee leth vona ottan eleyben vytetee es my
koron nem akarna aldozny az balwanuak ottan feyeet veetetee. 
Annak wtanna zent Orbán papaat ees mynd ew tarffaywal az 
balwan iftennek eleyben vytetee hogy zent temyent gyo’tana 

25 ew aldozattyara, De mykoron az zent veen atya ymaehagot tett 
vona wr iftennek ottan lewe efeek az balwannak ozlopa es 
kwzon к etil papy feyedeluiekef mynd ew hozyayok tartozókkal 
kyk az áldozatira tyzét zolgaltathnak vala azon tyz meg emeez- 
tee, hog a’ dolog lett vona. nagy keferew keenokat teenek ew 

30 raytok es áldozatira keezereyteteenek. De mykoron az balwaut 
meg pekdefteek vona az zeniek es zent kereztnek yegyeewel 
magokat meg yegzetteek vona egymaft wr Iefuff xpufnak pa- 
rancholattya zerent nagy eedefdeden meg apolgataak Es azon- 
keppeu nagy halaa adaffal az zent martyromfagnak koronayaat 

35 nyakok vagafanak myatta be tellyefeyteek es azon keppen nagy

*) Az eredetiben itt e g y  üres hasáb, de mint a kézirat maga is 
meg-jeg-yzi: Semy fugyatkozaaí'nyncheu.
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ecdes tarflaflaggal meneenek be az mcnuyey dychofeeglinek 
vceghetetlen eremeeben kyt meg zerzet wr iften az ew zerel- 
mes zolgayuak. Annak wtanna meg fyzetee az gonoz hytetlen 
feyedelmeknek es ew folgyokat inertli az karpafius ky az zente- 
ket keenoztatía vala az erdegtwl el ragattateek, es az balwant5 
kyt annak | Elette tyztol yala es ymaad vala ymaran nagyon, 
karomlya vala cs wrwnk Iefus Criftufnak zent liytyt mynden 
tehechegheewel tfel magaztallya vala Es azonkeppen meg foy- 
tateek erdegtewl. lialwan azt armenyaban az ew ázzon 
felelTeege, ottan nagy eremben leen es ew eggyetlen egy lea- м 
nyawal kynek lucina vala newe es mynd tellyes bozyaa tartózó 
neepeywel zent kereztüeeget veen zent fortunatus pyfpektewl, 
Es myg eele nagy yrgalmaffagban zolgalaa az wr Iftent az zen
ieknek ew téfteket el temety vala zeghenyeket rwhaz vala, es 
azonkeppen myndden yozagokban foglalwan ennen magaat bo-15  

dogwl mwleek ky es луг Iftenuek orzagara meene, kyt myne- 
kewnk ees aggyon atya ífyw zent lelek Amen.

Z e n t  p e t r o . n i l l a  Az z o n r o l .

Dyckewfeeges zyz zent Petronilla azzon ínyképpen zent 
Marcellus papa yrtta meg hyw kerezttyeneknek ayo’tatus emle- 2 0  

kózcttyekre \rala Bodogffagus zent peter apoftolnak eggyetlen 
egy leanya ky mykoron ew zyneeben zemelyeeben felette 
ygben zeep voua ivr Iefus Criftufhoz kedeeg zeplotelen eeletee- 
ben es bwzgo zeretetyben annal ees zeeb es eekefb лта!а. De 
az ew attyanak akarattyabol kozween korffagban fekzyk vala 25 

kybeu az dragalatus zyz nagy balaa adaffal bekelfeeget tart 
vala. Mykoron egy ydóben az tanoythvanyok jj Oda gyeAvlte- 3 3 2  

nek vona, Monda tytus zent peternek yme te atalod mynden 
beteghek meg gyogyttathnak myre hagyod petronellaat veztegh 
fekcwuy? Nem de ynkab kellene ее? ew raytta kenyerwl-зо 
nőd felele zent peter, mert ivgy yob ewneki. De maga hogy 
ne lattaCfeek az ew egheeffeegenek lehetetlen(Teeg az en bezee- 
dymnek meg vouyafabol. Öttan monda Pettronylla kel fifel es



ÉRDY CODEX ( 3 3 2 )

zol gal’ mynekewnk. Ottan az zent zyz ázzon fel kelee nagy 
egheeffegben es myg ott lakozaanak nagy gyorffaffaggal zol- 
gala ewnekyk. Annak wtanua monda zent peter Petronylla 
eedes leányom meeny el efmeg az agyra fifekwgy lee. Ottan el 

5 meene nagy enghedelmeíTeeggel es kezde efmeg nagy few fa- 
yafban faradozny. De mykoron ydew yaratta az edes Iefus 
Criftus zent zerelmeeben tekeelletes lett vona, meg vygaztaa 
cwtet myndeneftewl fogwa. Vala az ydóben egy nemynemew 
magabiro Ifpan kynek flaccus vala névvé, megb zeretee ez zyz 

10 leant es kery vala hogy hazas tarJTwl пеку enghedne. Felele 
zent petronella es monda kereff ennekem nemef tyzta zyzeket 
hogy ewk tarlTaym lsween tyzteffeeggel mehefíek az te hazad
hoz. Azt kedeeg teezy v la zyz zent lean petronella hogy azon- 
kezben twdhatnaa wr iftennek akarattyaat, myt ew velee akarna 

is tenny, Azonkezben azért kezde tennv ymachagokat, beyteketh es 
fyralmas vygazafokat, Es mykoron wrwnk Iefns Criftufnak zent 
tefteet vereet vette vona ew hozyaa, halalara kezewle es myko
ron agyba efet vona, harmad napon kezde az ew zywe lelky olwa- 
dozny az menyorzagra való kewanfagaban, meg halgataa ewtet 

2o wr iften es kywe mwleek ez wylagbol. |

Mykoron Flaccus azt latta vona azt velee hogy meg wtalta 
vona ewtet, fordoytaa zyweet Felicola newő zyzre ky zyz zent 
Petronellának zerelmes tarfia vala. Es parancholatot ada ewneky 
hogy ez kette w к őzót valaztana Awagy ewn eky enghedne awagy 

25 az Balwart ifteneknek aldozneek. Mykoron zyz zent felicola 
azzon eggyket fém akarnaa tenny Meg haragweek az flaccus 
feyedelem es hagyaa hogy heted napig fe enny fe ynnya- ne 
aduanak es tartanaak nagy őryzet alat az feteet temleczben. 
Annak wtanna ky hozatwan lataa ewtet tekeelletefnek lenny 

30 akarattyaban ffel vonvataa az gyenghe zyzet az oztorwra es 
ereffen meg oftoroztathwan meg őletee ewtet es tefteet vettetee 
az arnyeek zekben De zenth Nicodemus onnan ky veetethwen 
nagy tyzteffeeggel el temetee. Mykoron azt hallotta vona az 
kegyetlen feyedelem Nicodemoft eleyben hozataa, kezereythween 

33 aldozny az Balwanyoknak. De mykoron nem akarna aldozny 
mynd addeeglan veretee vafalf botokkal myg nem az ew lelkeet 
kywe nem ereztee,,Es tefteet vettetee az tyberifnek vyzeeben,

4 8 6
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De az ew kaplana onnan ky vewee es drag» kenettel meg ke- 
negbetween nagy tyztefleeggel el temetee, kyknek evv zent 
érdemeknek myatta az kegyelmes wr iften evv zent yrgalmaffa- 
gabol tarchon meg eelwen myndden baborvvragtwl es balalwnk- 
uak wtanua engbeggye az ew zent orzaganak dycbofegbeet 
erekkewl erenkkee Amen.
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