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melly nevezetét. azért Карга; mivel Vas vármegye szombathelyì járá 
sában Обгон lakó Guari és Felsó'szelestei Guary Miklós kìrályi ud 

varnok ’s táblabiró,_ a' magyar tudós társaságnak, 1835 nyarán, 
ajándokba küldötte. 
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JEGYZETEK Е’ szmoMlRATRóL, 
BÉVEZETÉSÜL 

I. Elökerülése. 

lrodalmi köszönet Szabó Jósef soproni evang. tanárnak! Ó inté eló honi gond 
jával. Horvát István vezetó’ csatornája lett, mert ennek adá штат, tekín 
tetes Góry Miklós urnál létét, sót т levelének szorgalmas másolatát is külde' 
rövid észrevételeivel. 

Szereéntl), Sigmond királynnk idejebeli és így, könyvnyomtntás elótti 
volt volna. 

Horvát István a’ Tudományos Gyüjtemény 1835heli IIId. kötete 99 lapján 
bocsátá küzre ezen kedves felf'edezést, 's a’ 104 lapig szóltában igen helyesel 
te Szabó észrevételeit a' kézirat koráról, buzgó hiradását pedig ezzel végzé 
„szabad legyen gyanítva kérdenem: Nem vitték-e magukkal e’ Kézìrntot a' Veszpréln Völgyì 
Apa'tzák Körmendre, hová a’ Török elůl futnttak? Ez nekem igen hìhetönek ишак, minthogy 
úgy veszem észre a’ foglalatból, hog-y ez a’ kézirat is egykor Apa'tza Monostor tulajdona volt. 
De ennyi ele'g legyen Tek. Gunry Miklós Urnak „XIV-dik Századi Magyar Kéziratáf 
ról.“ Es a’ sziromiratban elóf'orduló BALOL, BELÓL helyragok kitüzésénél 
а' 102 1ароп mál' @Zt топай: „Ezek arra is nlutatnak, hogy e’ kézirat más régiebböl 
másoltatott-le, meg arra is, hogy a’ BELÖL öszszetételen, midön a’ kézìrat másoltatott, a’ 
Hasonló Hangköïetés, . . . már diadalmaskodnì kezdett. Illyen gyözödelemre тыча: е' kézirat 
ban a' NE-KUL-ON is, melly helyett me'g sok késö'bbì kézirntban is a’ NAL-KUL forma ál 
ш! в’ NÁL-AM, NÁL-AD, NÁL-A öszszetételnek tìszta gyökere használtatik“ stb. 

Horvát István ennélfogva külün magára ezzel még a' nyelven lett változta 
tásokbol is következteti e’ kézirat régi-régiségét, azaz, nem csak a’ XlVd év 
százban és így 1300—1400 küzött kültét, hanem valamellyik évben más re’ 
gíebbo'l másoltatását. 

') Csak ñgyeltetésül irám ezt a’ hamar felkapott Szerínte ellen, mivel hajdan, szerem-ént . 
szered-ént, szere-ént, divott, igen a’ nyelv belseje szere-ént, mibôl épen: szer-ént, szerint 
lett. Bertalan pap soltárfordításában 1508ból, a’ 22 lapon й&quot;: És ur en nekem Еже! én 
ìgasságom-e’nt, és e'n kezeîmnek tìsztasága-e'nt = et титле: míñí domi/ms secu/¿dum ju 
ltz'tafam швам, et secundum puritatem талиит театт. А' 27d lapon pedig: ñzessen ne 
ked te атеист, = tríbuat tibi :ecundum cor тат. Kinìzsìné imádságaiban meg 1513 
ból van: szivee'nt. 
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A' csonka kézirat meglevó elsó lapját rézbemetszetve is nyujtá Horvát, a' 
végsó' 9 szó hijával , de azon betük nagyobbak az eredetiben lévóknél 's így 
nem épen hasonmás. A’ birtokos шаг, a’ юза 1ароп kéré „hogy е'петеяешв 
Hégiséget tenne' le a’ Nemzet oltárärn.“ _ 

Ezek olvastával tisztiérzetem scrkentett engem mint a’ magyar akademia 
akkori titkárát az iránt irnom hivatalosan Bitnicz Lajos rendestagnak Szombat 
helyre, ha megkaphatná-e oda közel lakó birtokosátol e’ sziromiratot, ittcni 
lemásoltatás végett, mert tudtam azzal künnyen találkozhatását. ’S Bitnicz ba 
rátom nagyon szerencsésen járt ‘el ez ügyben , Góry vagy régiesen irva Guary 
Miklós, ajándokba küldé azt az akademiának. Akademiai jelentésembe tehe 
tém tehát így már belóle, mikéntrlehet, évszámtalansága miatt, korának ki 
tüzéséhez egyik nyomul ezen veresbetüs beléjegyzet is, itt a.’ 11d Паров, va 
Iódi hasonmássával: „Ez fölül mondott irásokat törlejtötte és szerzütte Vil 
helmos neó (nevó) doctor és vagyon megirván blnról szerzött künyvében. .. 
Immár ede alá szól mi atyánk szent Bernardinus ez átkozott rágalmas~ 
ságrol stb.“ Értém, ezzel, természetesen, a' sajtó alá adáskor Wilhelmus tn 
dor munkájának megforgatása szükségét, hittem felütni kellését azon évnek, 
lnellyben Bernardinus szentesíteték 1)‚ mert ezek tudalmátol is függ e’ kézirat 
nak XIV vagy XVd évszázusága. 

Jelentésem után azonban, egyéb' keresete küzben ráfordíték, miként ez 
türténni szokott, az l744ben Bazelben kijütt Neu vermehrtes historisches und 
geographz'sches , úg-y невежи Iseli Lexiconban a' sok Bernard ér Bernhard kö 
шт Clairvaux legelsó apátára, sz. Bernhardra ’s lá'tám 1153beli палат és 
Hôöben már szentté avattatását, olvasám az inkáb ide tartozó szienai Bern 
hardin (S. ветлами“: Senensz's) születése évét 1380beli september Sdikára, 
haláláét 1444ben majus 20dikára téve, szentek közé soroztatását pedig 1450ге. 
Es már, eszme gyulva, Pilgram calendariumát is megtekintém, mellyben e' 
szienai szent ferenczes barát halála és canonisatiója ideje megegyezóleg áll , de 
a` clairvaux-i cistercita. vagy egriesen mondva cziczeri apát szentesítése 1174en 
van. Az idézett lexiconban továbbá 11 féle Wilhelm nevü egyházi személy és 
tudós között azt jegyzém meg elólegesen, ki mint párisi püspük hala meg 
1'148ban, ’s tübbf'éle irata sorábol: De »vítù's et peccatís czimüt vëltem megke 
rítendónek. 

F6 és tisztán eldüntó volt már egy elóre is elóttem a' „mi atyánk szent 
Bernardinus“ 1450d éve. Látám ebból, miként kell majd, a’kézirat korát, 
azon innen, 15002ig? keresnem. De a’ kil'ejtést mostanra hagyám, mikor im, 
elóbeszéd gyanánt arról jegyzeteket kell írnom. 

Horvát István pedig az említett titkári jelentésre, következóleg „так a’ 
Tndományos Gyüjtemény 1835beli VII kütete 88d lapján: „Ногу а‘ Bün моим 

‘l Szentíte's, szentesìtés = сала/15:11:50; erevítés -sanctio , erö után, mìként -meer'te'x van 
‚при; után. Kira'ly, törve'nyt ererít. L. Nagy János, Egyházi Mú'szóta'r, 1845. 



Vll 

(ezen elczìmeze's нет-{Шок а’ jelentésben) “filhelmus nevü lró, vngy Bernardinus szerzette 
volnn, mint a’ Magyar Tudós Társasa'g (Jelenkor, 1835. 54-dik sza'm, 435. l.) нудист hìrdet 
te, az a’ tévede's körébe tartozik. Az egész munkában legkisebb elnlités sem jö' elô' a’ Szerzö 
nevéröl. Tek. Guary ur kéziratában a’ Rágalmasság tzimii Elmélkedésben olvastatik 
ugyan: Ez fçlúl mondott ìrasocat tçrley'tçtte es zerzçtte vilhelmos new doctor es vag’on meg 
iruan Миг?! zerzçt k9n’uebe. Alább pedig. „lmmar ede ala zol ml' at'anc zent Bernardìnus 
ez atkozot ragalmassagrol.“ De nem lehet észre nem vennie a’ szemmel birónak , hogy ezek 
n’ munkában szinle ollyan fölhozntott helyeket illetnek, mint Jeremìásnak, Agostonnak, Szent 
Jánosnak e's Bedának megemlítete'seik.“ 

Már ez negéd. Horvát István maga, szemmel bírva sem szemelte ki, hogy 
ezen egyházi, ’s nyelvünkre nézve, derék magyar iró, a' mit felebb mondott, 
Vilhelmos nevü doctornak binrül (ma, bünrül) szerzett könyvéból vette ki, és 
az végezve, mindjárt utána, szent Bernardinusnak szerzete atyjának rágal 
masságról szóló czikjét fogja eléadni. Bizony idvesebb lett. volna Horvátnak 
mindjárt Vilhelmos és szent Bernardinus korát idézett munkáját kikeresnie, ’s 
ezt vallania нудит. „Tévedtem, elébb, a’ XIVd évszázzal, a’ Guary kézirat 
szerzóje, szürkebarát volt, mert sz. Bernardinust, szerzete atyjának hija, ’stb. 
De, ó, most is olvastában a’ hogy eleinte látatlanban, csak elhatároz, itél. 
És még kámpol, hadonáz. Mi feszelegtette ezt eléî' Tudós féltékenység, melly 
guarycodexesen mondva, naggyêll illkáb borzontos a’ szerelminél. Hor 
vát István megérté, miként rendelkezett a' magyar akademia, alaprajza sze 
rént minden megkapható régi magyar nyelvemlék lemásoltatása ’s kieresz 
tése körül, és bécsi codexesen mondva: нанайка! Reszketett elgondolttá 
ban, hogy' buhorékolhat el óságtudásának hire, ha azokról, elószer nem ó 
szóland. Siete hát eléadni a' „Tudományos Gyüjtemény“-ben, midôn ат 6 
szerkeszté, a’ mit Sandorl Sokfélejeból ’s Révaitól tanult, maga jelesen b6ví- 
tett. És ez, igen küszönetes fáradsága volt, három emberi élet tanulásait ve 
hettük át. Hanem ezekre utalásai közben meg megszállotta vagy fóképen ve 
zette az oktatódzóság doctn'naìre-ség dagálya, ’s ezzel tübb helyen elhomlítá 
míve savát. Mert, oktatódzó türténetíró ’s politicus, egyaránt fîistöli be a' 
tiszta felfogást. 

Az a’ más eleibe szívtelenül vágni akarás pedig, mindig megzavarja azon 
férfias szép csendet, mellynek hijával a’ türténetiró az igasságnak nem szìlárd 
sziklája. ‘ 

Mi bizalmasabban díszelgene Horvátország hódultságárol dicsón okleve 
lezett munkájának azon része is, mellyben horvátokhoz és horvátoktól 
hivatalos magyar levelezések hozatnak eló tanusitásul, hogy, horvát magyar 
ral egykor már országos atyafi lett. De nevezni kell vala a’ „Régi magyar 
nyelvemlékek IlId kütetét,“ ’s ez a’ magyar tudós társaság eszküzülménye! 
Magyar koronát védeni, ’s igasságos létig nem emelkedhetni annak anyaföldén 
lévó nemzeti ’s bizony nem silány intézet aránt! Tömör olvasottság, lnazafìtüz 
mellett piczínded kebel, és nem mindig éles itélet. Sót! 
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Küzben ejtendó vala ez itt rövideden, mert e’ jelen Górycodexró'l érteke 
zés megkivánia a' róla már beszélettnek miért hogyan szólása ismertetését. 'S 
e’ résen vallanom illik, miként tartom le'lekbenjárónak csak azt állítani bizo 
nyosul a’ mihez meghányt támokot nyujthatunk, illyenre nem akadhatás ese 
tében pedig csak talánozó hozzávetéssel szerénykednünk. Adatlan historia, 
szólia beszéd. 

Lám Horvát lstván maga. lün még is kénytelen elfúni mondókáját a' Tu 
dományos Gyüjtemény 1835beli [Xd kütete 118 lapján: Ott áll ezen lgazitása.: 
„Azon régi Magyar Kézirat, mellyeg a’ folyó évi Tudományos Gyůjtemény Illdìk kötete'nek 
99-109-dik oldalain meg esmértettem, nem n' Klv-dik Sza'zadbnn, hanem biznnyosan a' 
XV-dik század közepe “tán imm&quot;, тег: Ьеппе Bernhardinus Senensis, kit V-dik Маша: 
Pa'pn (Christian Gottlieb Jöc/zer's, Allgemeines Gelehrten-Lerc'con, Leipzig, 1750. 4-0 I. 
Theil, S. 1017.) tsak MSO-dik e'vben sza'mlált a1. égi Sereg sorába, már ZENT néven em 
líttetik. — De mind e’ lnellett is e’ Régise'g n’ Magyar Nyelvnek jeles maradva'nya. —- — Wil 
helm, kiröl szinte vngyon (Tudoul. Gyìîjt. 1835. 8-0 VII. Ад! 88 lap.) a' kéziratban emléke 
zet, “'ilhelmus Tolosanus lehetett, ki (Jóbher'x Allg. Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1751. 4-0 
I V. Theil. S. 1980.) 1297-dikben szñletett ’s mint Augustiniánus Szenetes 1369-dikben meg 
или, és „De tremenda Visione, de poenis inferni“ еду munkát hagyon maga mán, 
mellyet Dielmnnn Cornelius Antwerpben 1625-dikben S-ad rétben kiadott.“ 

Ezen Wilhelmre utalás megént nem áll, a' binröl Szerzett munkára néz 
ve. Majd rá jövûnk. Hanem, a’ titkári jelentésben megéríntett szent Bernar 
dinůs idejére figyeltetés, úgy-e bár? nem volt a' tévedések sorábol. A' szirom 
irat' XIVd évszázba olly nagy garral tübbszer helyezését, egész évszázzal szál 
litá idéb. Csakhogy a' daliás bajár, tenyerét veti sebzett tagára ’s tisztelke 
déssel adja meg magát. Horvát, csak elsurrant. 

Gyerünk tovább, a’ velejérc. 
Y'. и. Е’ sziromirat. szerzoje ferenczes volt. 

Ezt kell, elesztéb, maisan elébb, kitñznöm, mert már említésbe csuszant. 
Ide mutat az 55d lap alján, „fli-yállk szent. Ferencz“ emlitése 

ezen sorokban: „És sok helyün olvastatik, hogy az ajojtatos embörük meg 
gerjedtek az szent imádságban, és felemeltettek az égbe, mint magdalombeli 
Mária, atyánk szent Ferencz, és szent László kerály.“ 

A' sz. ferenczes magyar barát itt Isó László magyar királyát érté 1), kit [На 
Béla onszolatára?) Ша Caelestin papa szentesített 1192ben, Pilgramnál 1198ban. 

‘) A’ m. t. társasxíg 'l'eleki kônyvtára'bnn egy 12d rétben n_vommott Breviarium végéll’ 
-nagyobl) betükkel й&quot;, mintseln a' többi: ln festo seti Ladislai regis et confessoris, -- 
sti Stephani Regis, —— вёй Gerardì epi, — за; Emerici ducis et cfessoris, Vienne Рано. 
nie, Anno 1519. Kôzlé velemSchedel Ferenczni. nkademini titkár, 

z) Olvnsó ne fogadná borzomosnn itl-ott egy-egy régi magyar S'LÓ “Сбитый?“ Ma van 
Àtila'hoz is jól illik a' щам: magyar kard. 
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'Y 'ç и“ 'T E' kóduló szerzet a` magyar Rìldön IVd Béla hala'laig 1270-ig már terebé 
lyes élófává lön átültetve a' süppesztó képzelmü olasz' honábol, mert a’ keleti 
nép mcg épen lángig gerjedhetó elmét hozott zajos vérében. lVd Béla maga 
vitte a’ fejér zászlót azon bea'lllott csapat elótt, melly az uj zárdába vala re 
kesztcndó. A' csatasors verte király. 'S az akkori európai gyermekvilág ha 
mar csoportozva bámult csudákká nagyított tettek hallásán; különben is el 
képed ember, emberen, ki életgyünyürról regényesen mond-le, a’ fenséges 
czél veleje pedig szivet lelket megrázott. Gsztán már 1219 óta hangzott fel 
a’ magyar tenger partról hire, mivel a’ magyar koruna Dalmatiájában az egy 
assisiói jászolban szülctett alapító, Bernardoni János, kalmárii, saját szemé 
lyében szede össze akker oda ujonczokat. 

’S ezen a’ taljánnál Saccolanti, fapapúcsos, a’ franczia népnél Cor 
deliers, madzagosok, kötelövesek, a’ német’ ajkán Barfüsse r, mezétlábo~ 
sok, a' magyarén cseribarát1), szürkebarát, nevet kapott sanyargókra még 
nagyobb ñgyelmet épen azon Bernardinus támasztott, ki a’ magyar barát szá 
jában itt a’ 11d lapon: mi atyánk szent Bernardinus. 

Meglelém ezen atyja szövegéból kapdosott helyei deákját egy gótbetůs 
nyomatásu kütetben, mellynek foglalata: Sermones Sancti Bernardini де Se 
m's ordz'm's fratrum mz'uorum de evangelio aetcrno. Kutatám világra adatásuk 
évét minden szokott helyen , de sehol sem találám. Végén is csak ez áll: Exphï 
сбил! sermones de caritate sive de evangelio aeterno setz' Bernardini deSem's ord. 
fratr. minor. Aznnban PanzernéP), Spirae 1484, és Basileae, 1490. is áll, ’s igy 
Maittaire-nél. Brunet-né! pedig, Moguntiae, 1475. Megvizsgáltam a’ k. egye- 
tem künyvtárában de la Haye Jánosét is 1745b6| , melly az 1636ban 5 kötet 
ben megjelentnél még bóvebb, de a' Górycodex iratása korát keresó itt e' gót 
karczu kiadással marad. Forgasd e’ szúette fatáblájut 's három kapcsa vesz 
tettet, ha utána nézés ösztônzend ’s olyashatod a’ XXIXd Sermoban de odi 
bilí et шесты: detractione következô mondékokat: 

Detractio ел: agieröía originen» sum?. Górycodex 12d lapján. al&quot; и Ma's tulnjdonsxiga az meg dihütt ehnek ez, тег: 
Rabidus enim canis....semper inquie- й sohhn nem nyughatik, de mindenkoron edenovn 

tus et in motu est.. .. domesticos fugit. búdosik és futos. 

Ugyau e' 2d fejezetb-, ala'bb: 11d [aly'a'm 
Quarto. Os et dentes habet venenosos. Elsö, mert az 1i sz'ájáha es fogaiba mérög vagyon, 

Ait enim Plinius lib. iij canis rabidus ut es az ú nyelvének alatta férgecskek vagynnk ‚ kik az 

') Minthogy eze'n nyelvemle'künk e’ szerzet kolostoraihn ja'rat, ala'bh jobban közikbe wig 
junk ’s a' cseriek köze' egy uttal azért még` mivel a’ maga'n ’s Magyarországon, saját 
eszével segíteni nem щам: és igy mindenfelé knpkodott János király, azokhoz folya 
mék, —— tana'csért! 

2) Annales typographici , Vol. I. Norimbergae MDCCXCIII. pag. 169. —- Annal. typogra 
рты, орега Mich. Mailtaìre, ed. nova, Tomi I. Pars prior. Amstelnd. MDCCXXXIU. 
p. 525. A’ m. t. társasäg Teleki könyvlárában. 

GónYcońEx. 2 
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plurimum habet sub lingva ejns vermiculum quendam 
qui lingvam ejus pungit et pungendo coleram ma 
gnam in cerebro ejus incendit, propter quod in fu 
riam eum convertit. Quod si vermiculus a lingva 
canis extraheretur, canis a rabie curaretur. stb. 

1i nyelve't fuldalják, e's fuldalván av. agya 
velejét, neminemñ gyojtoka'nnyal meg 
gerjesztik, e's ů evvel megdihöszik, és 
mikoron az férgeket nyelvének alóla ki 
vejendik, legottan az eb megvigaszik. stb. 

Ve'ge fele' e’ 2d fejezetnek. 
Sie delator stultus quiescere minime 

12d троп. 
Valaki megszokangya ez ätkozott ra'galmasságot, 

non potest, donec verbum malum quod “(ШВЕ ez elyelé“ se&quot;&quot;“ikéPPen “em &quot;Yugha'ìk, de 
de proximo audivit, aut cx malicia sua 
concepit fecerit manifestum. 

mind addeg blidosik, és jár kel, hogy ат a’ mit hal 
lott avagy gondolt й attyañárol, ан másnak meg 
mongya. 

Ezen XXIXd гетто-па]: pedig egészen végén van az, a’ mi e’ ferenczes 
iratában itt a’ 15 és 16d lapra julott: 

 

Secuudum igitur rectum judicium ra 
tionis, qui bene considerat, omnia Inun 
di scelera, omnes iniquitates et quasi 
omnes haereses, schismata, et impieta 
tes ex tertia lingva habent originem. 

О, igitur, lingva nequam lingva tertia 
detractoris; o crudelitas infernalis, 0 
impia odii, et_ invidiae proies; о pesti 
fera lepra: tu es quae discordias seminas, 
tu sola conculcas bonos, diii'amas ju 
stos, paris scandala, perjuria , falsa te 
stimonia, accusationes iniquas multipli 
care non cessas. Tu, lingva saeva, pu 
nis insontes, inter conjuges scandala po 
nis, infamas viduas, fallis et deñoras 
virgines. Tu pias et sacras religiones 
confundis, simplice conscienlias turbas. 
Tu rancores, tu jurgia, tu livores, iras, 
et contentiones, rixas, contumelias et 
scissuras suscitare non cessas, divisio 
nes et partialitales nutris et lnclns. Tu 
sola proditiones generas, incendia loves, 
homicidia patras; Tu fratricidia , patri 
cidia, matricidia, et celeras crudelita 
tes ‘irulenta impietale committis. Tu 

Azért vedd.jobban eszödbe, és nyomjad jól be 
szivedbe, тег: az okosságnak igaz itélele azt agy 
gya, és mind azt mutattya, ki jól meggondolangya , 
hogy mind ez velágnak bine, minden eretnökse'g, 
minden hittiil szakadás‘), e's mindön kegyò'tlense'g, 
oly, 1nily2), mind ez a'tkozott ördögi nyelvtiil ‘ett 
magának eredetöt. ` 

О azért a'tkozott nyelv, a?. rágalmazónak harmad’) 
nyelve О poknlbeli kegyötlenség, 0 iregységnek es 
gyülôse'gnek kegyötlen csimotája ‘), о :ilko'mtt hala 
los poklossa'g. Te vagy ki häborusa'got szerözs'l., te 
vagy az, ki jókat megnyomocv., csak te шву az át 
kozott ördögi nyelv, ki az ignznknak hirét nevétâ) 
el vesztöd, csak te vagy az, ki hamis hitöket, sok 
hazugsa'got, kegyötlen va'dola'sokat nem szönöls) 
meg Sokasejtani , te vagy az gonosz nyelv, kia'l. a'r 
tatlanokat gyöttrò'd, özvegyöket szidalmazsz, szüze 
ket hamisejtasz, es hu'zasokhoz gonosz Ым’) költesz. 
Te vagy az a'tkozott nyelv, ki az kegyös, és az szent 
szerzetöket meg gyala'zod, te vagy, ki az egyigyü 
lelköt, es conscientiat megháhorèjtod, le vagy az go 
nosz nyelv, ki haragtartásokat, háborusa'gokat, ve 
teködésò'ket, haragossägokat , bnszszonkedásokat, 
`egynlríslul elszakadzísokatß) pártola'sokat, es oszláso 
kat, ejjel nappal nem szönöl feltámasztanod es fel 
gerjeäztenöd 9). те vagy az átkozolt nyelv ‚ ki árul 
tatásnknt, gyilkossägokat, e's egyeb sok kegyötlen 

') Hittül szakadás. Majd lett: hittôl való szakadás. Most wld hjhagyásával: -hittóli. Nem kell, 
elég jó: hittól szakadás. 

=') Oly, mely, irása gyökszeréntibb , mint: olly, melly. 
') Harmad nyelv. 
‘) Csimota :prol¢|. 

Наплюй-Пс csak akkor helyes mikor ne'vzó nem jó utána. 
Csemete is :nj hajtás. 

‘) lgazaknak hirét nevét: Re'vai 's Horvát, magyar nyelv szelleme ellen követelé „hírülret пойди.“ 
°) Szönöl. Tehát a’ névlelen ajkáu: szüník , élt. 
’) Bizt. Ma: bûzt. 
в) Egyma'stól elszakadásokat. ltt sincs: valo', ’s ide sem kell: egymństo'h'. 
’) Támasztanod, gerjesztenöd , a’ tinta luagyaros, nem: támasztani , gerjeszteni. 
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sola l'oedera frangis. in conjurationibus 
occuparìs, separas nmicos, multiplicas 
inilnicos. Tu sola dissipas civitates, de 
struis regna, confoves tyrannos. Tu cha 
ritntem extingvis, deprimis justos, ma 
gníficas impíos, fidem destruis, spem quo 
que confrangis, ceteras virlutes impia 
crudelitate persequeris. 'Fu omnia sce 
lern vivificas, et extollis. Quid plum? 
tu Angelos in Daemones convertisli, at 
que de coelorum regno in aeterna sup 
plìcia dejecisti, et profundasti; primos 
parentes nostros, ac cum eis totum ge 
nus hunmnum de paradiso deliciaruln ad 
telnporaleslet aeternales miserias desti 
nasti: Петит Dei flliuln tu sola in cru 
cis patibuln confìxisti. 

 

 

ségôket l), nem szégyônlesz szerzeni, свай te vagy 
az, ki egybevaló 56 2) szövetségöt és jó baratsa'got 
megfejtesz ‘) csak te vagy az ki egyhevaló gonosz 
tanakoda'sba magadat foglalod. Te vagy, ki ellen 
ségeket sokasejtasz ‘) varasokat elpusztejtnsz, orszfí 
gnkat eltörsz, es clastromba valókat megháborejtasz. 
Te чаду nz átkozott ördò'gi nyelv, ki az szeretetnek 
buzgósa'gát megollod , és az igazakat megnyomoréj 
tod, az kegyötleneket Ге1тад8521а1065), az igaz hi 
töt eltöröd, és az szent reménségò't semmié tészöd, 
es mind egyeb lelki jósa'gokat nagy kegyötlenséggel 
háborgatsz. Mit mongyak többet te rálad, hanem csak 
azt, hogy me'g az angyalokat es 6) te téd 7) ördöggé, 
és elsö szüleinket te meréjtéd 15тЬ05па1‹&quot;) mélységé 
be, és mind embò'ri nemzetöt te vetél ki paradicsom 
nnk gyenyeriisegebôl, ez velägnak g) veszedelmére és 
gyarlósa'gáro. Te vagy az, ki még az istennek iiát is 
az magas aknsztófa'ra felfejejtéd. 

Befejezése a’ nyelv ezen lerakásának Sz. Bernardinusnál nem ugy van, 
miként a’ magyar ferenezesnél. Különbün sem küté magát látszik, deák szo 
vegéhez, átaljában pedig érzé kebelét, hogy ó' abhól is tud külün, buzgósa'gos 
elmélkedést eléadni, hanem itt-ott belészóvé szentsegös olvasványaiból más 
más’ mondékait. Így czifrázza fel ma is tübb tôbb iró , értekezését. 

lll. E’ sziromîrat ideje нога: kitiizetlnetö még egyéb 
анаши. 

Nézzük sorba, miféle szentirókból van még itt idézet, ’s mikor éltek, 
mióta foroghattak kéziratban munkájik, vagy melly években kelének ki lege 
lószer sajtó alul. Nem szükség hinnünk, mintha mindenikét saját szemével 
forgatta volna meg e’ névtelenünk, mert egyik-másikra hivatkozása már azon 
iróban lehetett, sót volt, kibóló'szedegete. De, látható, hogy zárdája tüb'b 

‘) Sok kegyötlenségöket. Ez koesintás. Sak már többest foglal magában, `s kell vala: sok kegyet 
lenseget» A’ deák plurali: téveszté el e’ ne'vtelent. 

’) Jo' mind ìó-val irva , 's ez mutatja hogy id, részesülóje, iv-ok , if-sz , iv igének, mellyböl {zr-o' 
ша&quot;, o elnyeltével s'o' lett. ' 

’) Sokasejt , sokas-év-t után, multiplient. Sokan't ma nem is divik. Megént felvíeendô. 
‘) Magasztal, шпунтам, azaz naggyá teszi. Nagy, mag-as’ mag gyöke után. 
5) Ев, ma: ù. A' mai ¿t pedig még nem le'vén ékezve, hogy zavar ne legyen, az is helyetti ел 

mindig ragul volt a’ névhez irva. 
°) Téd, összehuzva: не“. 
’) Limbos, lásd végén a' szńsorolványban. 
’) шт. На világ-nak mondjuk vil volna gyöke, honnan oil-og , vil-am. 

mutat, honnan: vel-6, vel-em, ed, vel-e, её]. 
’). А2 1745Ье15 kiadás lsô kötete 105 lapján és a' lld kötet 168—169 lapjain nehány szó másképen 

van. P. о. Abban :ill: Tu pias et sacras religiosas confundìs, e gótbetiis nyomatáauban pedig 
nem religiosa' hanem religiones. 'S azért megjegyzendó ez különösen, mort magyarba sem reli 
giosas :apáczák-at vön a’ ferenczes, de , цемента. Ebböl , ke'tetszhetô, hogy a' névtelen me'g 
мешаю: is forgathatn ollyant, millyennek hasonmássa majd sajtó alń ment. ' 

2l 

Vel-ag pedig oel gyökre 

‚т. 'vm-Q ifa- 1:: 
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féle kéziratot, talán nyomdaelóketl) is meg tuda szerzeni. 'S ez nem kódis 
kodott faluról falura szerzetes pajtásai élelmeért, lianem a' könyvtárhoz ösz 
tönzütte kebele, magyar szóvetse'gesei pedig ott hagyák, hogy nemzetük szó 
lamán lehessen a’ hitnek akkori felfogásait ájtatosságosan terjesztendó. 

1. Holgot mester. 
Másod lap legalsó sorában áll.- H0lg0t ncó' (nevó, ne6,=nevü) mes 

ter.... Wachler2) , На része 395 lapján, Holkot Robert, sz. Domonkos kü 
vetóji közôl, mint oxfordi tanár, szorgalmas irásmagyarázóul’s a' természet 
tanban jártasul áll. -|- 1349ben, 449d lapján azonban 1340b. halatja meg, ’s va 
lamellyik hát sajtóvétség. Ha ót érté-e? névtelenünk ugyan e’ másod lapon, 
alulról a' 4d sorban ezen idézetével: kire ekképpen felel irásmagyarázó mestür. 

2. Vincze hittudor. 

Tizenegyed lap 2d sorában tala'lható.- „Vince new doctor egyeb sok irása 
küzött ekképpen írt ez átkozott rágalmasságról.“ Kérdés, ha Vincius vagy Vin 
centius lön-é magyarban Vincze. 

A’ mkir. egyetem künyvtára catalogusaiban beirva all: Vincii Ewaldi prim 
ordia christianac religionis, Coloniae 1553. 's Maurus Rhabanus erkülcsiró mun 
kái küzött találhatásra van az utalás., de egyik sem vala megkapható. Ott lel 
hetók S. Vincentii Ferrariensis Sermones de tempore et sanctis, typ. got. pars 
aestiva, Argent. 1489. р. hyemalis 1513. Inkáb is ennek Sermo'i küzött le 
szen a’ rágalmasságról szóló. Iseli szerént ez, helyesehben: Vincentius fer 
rerius, domonkosfi volt ’s említett Sermóin kivül tübbfélét irt, u. m. Tracta 
tus de lvita spirituali, Tractatus consolatorius , Commentarius in orationem do 
mim'cam, Liber de fine mandi. Szentesíté is III. Calixus r. pápa 1455ben, 
mert sirján, a' hogy regélék, csudák csudái kerekedének. 

3. Seneca. 

A’ negyed [арок шт: Seneca пей! mestür. E' mestramozás azt mutatná, 
hogy a' ferenczes c' stoicus bülcselót alkalmasint csak Sz. Agoston idézetéböl 
vevé által, pedig a’ ferenczes is, részént stoicus. Azonban birhatá a’ magas 
lelkü bülcs munkáji lemásolt kéziratát, zárdája. Kijöttek pedig legeslegeló 
szer Nápolyban 14'75b. L. Ebert, Allgem. bibliogr. Lexicon, Zweiter Band, 
Leipzig, 1830. 

') Nyomdaelô, nyomdaelôk=incunabula, miként, „gyöngyös ломти“, KornisDora nász 
ruhája közò'lt 1567i). Rmnyelveml. Il. köt. 1991. Ke'zeló' gyöngyôs, Ill. k. 52 l. Ta 
vaszelo&quot;, a’ hogyan Erdösi már 1539b. aja'la'. Szadelo&quot; magyar falu Tornában. Szada: 
отд/гейша. Tahtit: szada eleje. Így, nyomadelö=nyomdaeleje. 

’) VVachler, Geschichte der Litteratur. Leipzig 1833. 
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4. Sz. Ágoston hittudor. 
34d lap 9—11 sora'ban olvasható: „Kit megbizonyojt szent Ágoston do 

ctor, mondván: Kereszstye'uò'knek tanejta'srol valo' kò'nyre'ben.- Krisztus adta 
szentegyháznak kúcscsát hogy valaki hiendi bocsánatot valjon, es valaki nem 
hiszi, ennek bine me nem bocsáttatik.“ 

Megtalálám ezt Sz. Agostonnál deákul igy: Has igitur claves (ledit Eccle 
siae suae , ut quae solveret in terra, soluta essent in coelo, .. . . scilicet ut quis 
quis in Ecclesia ejus dimitti sibi peccato non crederet, non ei dimitterentur. 
S. Augustini Hipponensis episcopi Operum Tomus tertius... Opera monachorum Ord. S. Ве 
nedicti e congregatione S. Mauri. Venetiis MDCCXXÍX. De doctrina christiaua, Lib. l. 
pag. 10. Сир. XVllI. маца evang. 16. 19-re hivatkozottan. 

’S igy kiszedvék telnát Sz. Ágoston irataiból innen-onnan, következö he 
lyck: 

13d Iapon, a' 15d sorban: Int azért minket és tanejt szent Ágoston do 
ctor, mondván: Ne agygyátok ti iiletöket', az rágalmazónak beszédének hal 
gatására.... ‚ 

31d lapon, 5d sorban .- Kit ekképen bizonyojt szent Agoston doctor mond 
ván, „Legyön mindün szentség eg embürben . 

41d lap 12 sorában: Szent gaston doctor megfenyüget, ha igy nem te 
endönk.... ’s 15d sorae'nt.- Ezen sz. Agoston doctor, ad minekünk idvösségös 
tanácsot, ez elyen (ma: ilyen) szenthóságra, mondván, 

43d lap, 16 sor.- Szól szent Agoston doctor, mondván; Megszönik az 
isteni bosszu állás , holott lejend az tiszta gyónás. 

55d lap, 17 sor .- Szent Ágoston doctor kedegl) ugy mond: Hogy az imád 
ságnak miatta` kétségös dolgok, hamaráb és jobban megfejtetnek, hogy nem 
irásolvasásnak miatta. 

62d lap, 8-10 sor.- mely igün bódog, és idvösségüs viz az könyhulla 
tás, kiröl ugymond szent Agoston doctor. l 

66d lap, 3d sorában.° Mely igön dicséri Sz. Agoston doctor az szent imád 
ságnak használattyát mondván 

67d lap.- Tanulság az szent békeségrül kit sz. Ágoston igün felmagasztal 
irván szerzetüs embereknek.... 

Van ez: Sermo II ad fratres in heremo. 
De pace. Fratres charissimi: О si sci- О drágalatos atytimñai, ha tudnátok azt, mene 

relis quanta sit virtus pacis, et quantum jósxiga legyön az szent békeségnek, es mely igön 
vobis in solitudine demorantibus necessa- nagy szükse'g leg'yön Ii nektök calastoromba 111110261: 
ria sit. Tanta enim est virtus pacis quod nnk, bizonya'val szeretnétök, e's hozzátok ölelnétök. 
in ejus dignitate apostolus omnes впав Mert oly ìgön nagy, az szent békeségnek jósa'ga, 

1) Kedeg, ma, l: евр közöltì cserévelpedig, mibôl miir nem lehet értelmét kikapni. De, 
kedeg-böl , igen, mert hed gyök uta'n vala: kedeg-ek , ked-eg-sz, ked-eg ige. I 
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epistolas scribebat dicens, pax vobis et hogy az ú паду felségös méltóságaért, szent Pa'l 
gratia a domino deo nostro... . Hanc apostol mindön epistolájät evvel ékesejti vala meg., 
pro testamento christus apostolis dereli- mondvän: Békeség ti nektök, és malaszt mi uronk 
quit tanquam summum bonum, sine quo Xtus jesustul, Ez szent békeségöt Xtus testamen 
nullus vivere debet. Sic etiam pater ce- tomba hagyá az szent apostoloknak, e's e1. szélös velág 
lestis elementa et planetas caeteraque nak ‚ ngy mike'ppen паду felse'gös szent jósa'got, ki 
invisibilia ordinavit: ut vinculo pacis si- nelkiilön senkinek idvôsség nem adatik. Es nem csak 
nml complecterenlur. Sic etinm ordina- `ez vela'gnak hngyfí ur isten nz szent békese'göt, de 
vit gloriosos exercìlus angelorum, ut lme'g az menyei odvnrha es иву szerzé é иву akará , 
post eorum descensum nulla esset inter lhogy minekuta'na az háhorusa'got szerzd angyalok on 
eos discordia, sed pax plena atque per- |nét levettetének, annak uta'na az szent angyalokat l'ecta. stb. ‚иду szerzé, hogy semminemü háboruság örökké kö 

zöttök ne lehessen. stb. У 

Találtam ezt a’ mkir. egyetcm könyvtárához tartozó 1494beli kiadásban, 
mellyben ezek vagynak: Sermones divi Aurelii Augustini ad frati-es snos in 
heremo conmorantes. Továhbá: Divus Aur. Augustinus de verbis domini. 
Ezen ser mók végén áll: Basiliae per magistr. Johannem de Amerbach. Anno, 
nonagesimo quarto supra millesimnm qnaterque centesimum. Még is: D. A. 
Augustini sermones de verbis apostoli. A’ XXXV sermo Amene után van: Ba 
sileae, Anno M. cccc. xciiii.- Expositio d. A. Augnstini in epistolam beati Jo 
hannis. Berekesztésenél: Basileae, Anno M. сссс. xciiii. — Opus Quinquagin 
ta homeliarum d. A. Augnstini. ’S végén megint: Basileae, Anno M. cccc. xciiii. 

Sz. Ágoston zül. 354. -f- 430b. Munkáji köziil \Vachler szere'nt D e civitate Dei leg 
eslegelso'szer 1467 jött ki. Panzernél, Vol. V. De doctr. Christiana, Daventriae, 1483b. 
Ad fratres in heremo , Mutinae 1477. Homiliae L. Aug. Vindelicor. 1475. De anima et spi 
ritu , hely nélkiil, 1472. Sermones de inform. regnl. vitae , Mutinae 1477. 
‚о с). Szent Gergör, majd l, lg és r cserével: Gergüly, Gergely. 

41d lap, 8. sor. Kit megbizonyojt szent Gergür doctor mondván: Szen- « 
vednie boszszuságot. 

63d lap, 10. sor, alulro'l.- ugy mond sz. Gergör doctor. 
64d lap: halgassad szent Gergör ldoctort, mit mond az hálálatlanságrol. 

I 65d lap, 4. sor.- Istennek ez igéjét sz. Gergör doctor ekképpen magya 
гама . . . . 

66d lap, 12. sor.- De vedd jól eszüdbe Init mond sz. Gergör doctores (do 
ctor is) az szent imádságrol. 

lsö Gergely római papa, “I- 604b. Mnnka'ji közül Regula patorali, mint legneve 
vezetesebb, legeslegeló'szer 1470?-hen jelent meg nyomtatásban, Morelia in Job 1468 ‘i 
Olaszul1486ban, Moralia in Cant. Canticorum 1473; Omeliae in Ezechielem 
1475. Homiliarum partes duaè 1473. Dialogorum Il. lV. 1470. Epistolarum partes 
XIV. 1472. ' 

6. Aranyszáju Szent János. 
43d lap, 5. sorábam: Mint ez szent gyónást, kit aranyszáju szent János 

ekképpen dicsér mondván: . . . . 



XV 

Johannes Chrysostomus + 407beh. Munka'ji legeslegelsö nyomtatásai, latinul: super psal 
mo quinquagesimo 1466. Sermones in Job, 1468. Omiliae 87 super ev. Joh. 1470. Sermones 
25. 1470? super Matthaeum 1470? Comment. in epp. Pauli 1529. Opera graece-lat. 1609. 

7. Szent Ambros, hittudor. 
7d lap 4. sora'ban alulról.- Kit megbizonyoit sz. Ambros doctor mondván“ 

Inkáb elszenvedhettyôk az oly orvokat . . . . 
28d lap, 2. sor, alulro'l.- Okát veti szent Ambros doctor, ugymond: Az 

angyalok test nekülön élnek . . . . 
Sanctus Ambrosius, milanói érsek , &gt;-f“ 397i). Innepe mint szenté a’ IX. évszázban kerül 

elé. De oßìciis munkája legeslegelsö kiadäsa Rómában 1471@ Milanóban 1474. Opera , Bazel 
Ьеп 1492. 

l8. Cassianos János, (nem a’ vértanu) hittudor. 
43 lap , 9 sorában alulról.- Kirül csodálkodik Cassianos neó doctor, mond 

ván: Csodálatos fizetés. 

424. tájatt kezdette irni munkáját: Collationes patrum , XXIV. Brunet, Supplément 
ja szerént 1475b. Brüsszelben. De institutione coenobiorum, et octo capitalibus vitiis , De 
incarnatione Christi stb. Görög forditäsban eredeti latinnal egyiitt, legeslegelöszer Bá 
zelben 1485ben. Én a’ budai kapisztranusok könyvtarából a’ lìpcsei 1733beli kiadást for 
gattam meg: Joannis Cassiani opera omnia cum commentariis D. Alardì Gazaei. 

9. Szent Tamás hittudor. 

50d lap , 3. sorában alulról.- De maga szent Thamás doctor és egyéb do 
ctorok ugy tartyák bizonsággal, hogy meneszer embür 1i binét tübször gyón 
nya . . . . 

64d lap, 4. sor, felülröl: Rea felel sz. Thamás doctor, es ugy mond Hogy 
az imádságba . . . . 

Thomas de Aquino, sz. Domonkosfi , dominicanas. Megölette Anjoui Károly 1274b. 
Éles eszeért ’s roppant olvasottságaiért jelzöneve lön: doctor angelicus, tanodak angyala , 
theologusok sasa. XXII .Iános pápa 1323b. szentesité, V Pius pedig 1567b az egyháztani 
tók vagy hittudorok közé sorzá. A’ 4 evangelium magyarázata tôle legeslegelöszer Rómri 
ban 1470, Norimbergában 1475b jött ki, Aristotelesre irt észrevételei 1469b. De veritate 
catholicae ñdei 1473 ta'ján; Summae P. I. 1467, 1471. 1) Opera omnia, Rómába'n 1570. 
Leibnicz, Theodìcneáját, az övéböl vette. 

10. János, 11. Hugo, és 12. Cassiodoros, hittudorok. 
52d lap , 12. sorb. alulról.- Elesztéb’ nevezüm damascosbeli János doctort, 

ki иву mond, hogy az imádság ez. 
52d lap, 10. sorb. alulro'l.- Hugo пей doctor kedeg igy mond, hogy az - 

imádság ez . . . . 

‘) А‘ m. tudós _társaság Telekì könyvtárában van: Summa de veritate S. Thomae Aquìnatìßy Agfìplń 
пае Аппо MCCCCCVllj. Super primo libro Sententiarum Venetiis 1486. és 1501. stb. 
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52d lap, 8. sorb. alulról.- Cassiodoros пей doctor kedeg így mond, hogy 
az imádság, kegyüs . . . . ‚ 

61d lap, 6. sorb. alulról.- Cassiodoros neö doctor szépün szól róla ekképen 
mondván . . . . 

Joannes Питатели, mivel Damascoban szülték, ékesbeszédeért Joannes Chrysorrhons, 
+ 760 vagy 790 tájatt. Munkája: Theologia s. tractatus quatuor sc. de fide orthodoxa lìhr. 
lV. Parìsìis 1507, görögül kijò'tt 1531 Veronában. Egyéb munkája: Parallelorum opus, 
De sacris imaginibus. Brunet-nel sem talále'k régibet. Ferenczesünk kézîratban forgathatá. 

Hugo de S» Victore. theologiatanitó Pfírisban in congregatione Canonicorum regula 
rium S. Augustini , azért más névvel: Итаки/ш, és Lingen Augustini, -l- 1140b. Munkáji: 
De вступит: et scrz'jltoribns sacris jìraenotatíones; Didascalz'con , De sacramentis christianae 
iìdei stb , Opera , 1648. Rouenben. 

Cassiodorus, azon Marcus Aurelius , ki elvesztvén praefectus praetorius hivatalát egy 
maga épltette zárdában holt meg a&quot;Vld évszáz 2.1 felében. Ennek egyha'zi munka'ji között 
van: lnstitutiones ad divinas lectiones. —- De anima, Phorcae 1507. L. Panzer, Vol. X. 

13. Isidoros, és A14. Szent Basilius. 

63d lap, 9. sora'ban alu/rol: Isidoros doctores (doctor is) ugy lnond e’ mel 
lé: Mit használ embernek az imádságba, ajakait egybe verni . . . 

64d lap, 2. `sor. alulro'l.- Mert ngymond szent Basilius: Embür semmi ne 
mü dolgát bülcsen nem teszi, a' mely dolgát nem érti. 

Isidorus Pelusz'ota kilöl hit és erkölcsmagyarázó levelek vannak fenn, 460 tájatt). 
Szent Basílz'us, caesareai püspök, паду jelzôvel , ‘I’ 379b. Pilgram így szól felôle: Marty 
rol. hod. 1. Jan. dicit diem obitns, 14 Jun. ordinatiom's, at P. Sollerius asserit, ordinatio 
nem hanc circa linem sec. XVl in Martyrol. irrepsisse. Martyrolngiis antiquis hic Sanctus , 
erat incognitus. Eléjö innepe a’ de Xlld évszázban. 

15. Gerson János hittudor. 

70d lap, 12. sor, амид! .- halgassad Gyerson János doctornakes mondását 
az szent békeségrül. 

Joannes Clauŕlier de Gerson, 'I' 1429. Mint 'párisi egyetem és egyha'z cancellárn volt 
jelen 1414b. a’ constancei gyülésen , ’s ellene ira' akkor a’ r. pápának: De („утиные Ра 
pae ab ecclesia. Jelzôje azonban doctor clzristianz'ssimus. Épületes munkáin kivül van: de 
comolatione tbeologiae. Brunet (Manuel du Libraire , T. Il. à Paris 1820) szerént 1471 kö 
riil. De examinatz'one doctrinal-um sth. Opera omnia, Keil/:ben legeldszer 1483ban '). 

16. Szent Bernard hittudor. 

15d lap, 3. sora'ban.~ Magyarázza szent Bernard doctor ez igéket, es ngy 
mond: Nem csoda hogy Isten gyülüli az rágalmazókat. Bernard xxiiii sermo 

Ч A' m. t. társaság Teleki könyvtárában lévô nyomdaelök között találtam: Prima Pars operum J. 
Gerson doctorìs cristianissimi. Vége csonka. És lV. Para, mellynek végén аи: linit quarta pars 
operis Johannis Gerson , quel prius non fuere impressa Argent. Anno 1502. 
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jában super cantaba 1497beli kiadásban e 5 jegyzetü levél után következón , 
1566beli kiadásban pedig az 563d lapon igy: Nec mirum, cum id praecipue 
vitium charitatem quae Deus est, et quidem caeteris impugnare et persequi 
cognoscatur stb. 

31d lap, 7 sorb. alalról: Hallagassad az édös beszédü szent Bernard do 
ctort, mely igün felmagasztalja ez szeretetüt. 

38d lap. Elsó martirumság lehet az testbül kit vet szent Bernard doctor 
mondván, Véroutás nekül hárum martirumság vagyon. Sz. Bernardnál, Sen 
tentiai között az 1566beli kiadás 487d lapján: Martyrinm sine sanguine triplex 
est: Parcitas in ubertate, largitas in paupertate , castitas in juventute. 

42d lap. Ezt megbizonyojtya sz. Bernard doctor és igy mond: Ur isten 
azért akarja, hogy meg gyónnyonk . . . . 

61d lap, 12. sorb. alulról.- Kit megérzütt vala sz. Bernard doctor, valyon 
mi drágalátosb az szent imádságnál. 

62d lap, 12. sora'ban felülró'l.- Kit sz. Bernard doctor igün dicsér mond 
ván Az konyhullatás künyürületös jóság. .. 's alábh: Ugymond továbbá: 0 
alázatos könyhullatás . . . ’s a’ 3d sorban alulról.- ezönt bizonyojtya szent Ber 
nard doctores, mondván: 

Ветки-дай] z’ v .° E’ ferenczeme'l: 
Quae vero iidelis et humi is et fervens ora- Az imádság ha lejend hivön, ala'zatosság 

tio fuerit, coelum sine dubio penetrabit; un- gal és buzgósággal, mindön kétségnekül 1) 
de certum est, quod vacua redire non po- az mennyet 611111 battya, es ennet [дети meg 
terit. nem térhet. 

L. De oratione et jejunio, Sermo IV. az 1495beli kiadás l» levele 1755526. 
ján, az 1566belinek pedig 97 hasábján, a’ sermo utolsó soraiban. 

69d lop, 2. sorb. alatt.-_Ugymond kedeg szent Bernard doctores: 
Bernal-dadi. E” ferenczéme'l. 

Soror charissima, credo mihì, quia Deo Atyámfia, higy en neköm, mert az Istennek 
non tantum placent nostra jejunia, nostrae nem kel az mi böjtönk, imádságonk, es mi 
orationes, nostra sacrificia, quantum con- alamisnrink, ha az szent be'keség es az szent 
cordia. eggyesség közöttönk nem lejend. 

70d lap, felso&quot; sorában áll.- Nemikoron kérdó szent Bernardot az 1i huga 
mondván neki: 

Bemardnál. E' _ferenczeme'l : 

Interrogatio. Frater, dilecte dic mì- Szeretô atyámiia, mongyad meg enneköm azt, 
hi si aliquid timet diabolusîßesporm'o. hogy ördög mitiil fél’) mintiil inkáb, Felele neki: 
Soror amabilis, nihil est quod dìabo- es monda: szeretö hugom, tugygyad, hogy ördög 
lus tantum timeat, quantum concordi- semmit inkáb nem 1'61’), mint az békeségò't, az 

l) Nel-ill, a’ névzóhez ragul irva. ’S nem ne'lŕiil, hanem nel-ill, nf él kül összetettével , miként: né 
ha, némely, némi. Biharban ma is nel-ii! hangzik. 

’) Helyesen magyarul, miként, székely , palócz, 65 átaljában minden magyar ejti, ki tilztán be 
szél nyelvén. n 

'—’) Deákból ragadt már e' szerzetesre. Мец/610 is a’ latin п'тет агат fordítása, ńmbár ezt már 
GÓRYcoDEx. 3 
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am et charitatem. Nam si totum quod 
habemus, damus propter deum, hoc 
diabolus non timet, quia ipse nihil ha 
bet. Si jejunamus, hoc diabolus non 
timet, quia ipse nunquam comedit; si 
vigilamus, hoc diabolus non timet, 
quia ipse nunquam dormit, sed si cha 
ritatem et concordiam timemus, hoc 
diabolus vehementer timet. Quare? quia 
hoc tenemus in terra , quod ipse iu coe 
lo tenere noluit. 

egygyessegöt, e's holott vagyon a’ szent szeretet, 
mert ha mindön jósza'gonkat osztogatno'k istenért 
szegényöknek, ördög azt nem féli‘) , mert ü neki 
semmi jószäga nincsen. На böjtölönk, ördög azt 
nem féliä) mert l'í sohha nem eszik, ha vigyázouk, 
ördög azt nem felis), mert ü sohha nem aloszik, 
Ha tisztaságot tartonk, ördög azt es nem féli '), 
mert ü minden koron szüz. De valahol íme e’ szent 
három jóság leend, tudnia mert, a’ szent bëkëség, 
a szent szeretet, es a szent egygyesség, ördög 
ezöket igen féli s). Mire@ Mert lni fôldön azokat 
tartyok, melyeket l'ík menyországba nem akara'nak 

l tartani. 
Mind a’ 69d mind a’ 70d lapon lévót mutatja, Dici Bernardi modus bene 

eivendi, ad sororem, az 1566beli kiadás 1716 lapján, de concordia, Sermo 
XLI, mely az 1495 és 149'7ben kijött szentbcszédek mellé nem tétetett. Kijott 
pedig ezen modus vivendi Panzer Vd kütete szerént már 1490ben is Velen 
czében. 

A’ minorita szent Bernardinus is tühbszer idézé Sz. Bernhard cistercitá 
nak fényesb mondékát, e’ hit és erkülcsiró magyar barát meg, látszik, tübb 
helyén ezt, mintsem Bernardinus szcrzetes atyjaét. A’ sopánkodott olasz Ber 
nardinus mintha neki is igen ernyedcg sót száraz lett volna. De a' franczia 
tüzes apát, a’ vérmes magyar barátnak veséjeig hatott. Bernhard, mikor illy 
ördögüsségrül mi nem szól, lélekragadó is, meleg, magas költéri elme, villá 
mozva járnak gondolatai, égig csapni akarólag. Csak setétkezések ne homá 
lyitának sugarait. De, Abcillard világosb észlangját 6 fojtatta el! 

Korának embereit, azonban megrázta hatálya. Azért lün jelzóje: doctor 
metti/tuus, édösbesze'dü; irásait pedig paradicsom csergetegé-nek mondák. 
Szentnek IlI Sándor pápa 1174b. hirdeté. Sermói-nak a’ kir. egyetem könyv 
tárából ezen kiadását forgatám meg: Insigne opus Sermonum де tempore prae 
cipnisque festivitatz'bus, ac quibusdam specz'alz'bus materiis, mellyek végén ta 
lálható: Ea'aratum Basiliae per Nicolaum Kesler, Anno 1495. ’S ezek után: 
Sermones S. Bernardi abbatis clarevallz's Super Cantica Canticorum. Befejezé 
süknél a’ nyomatási év: Impressisunt sermones isti Scti Bernardi Argentinas 
per Martinum Flach im'bí concivem Anno M. CCCC. X CVII. A’ két kiadás együvé 
van kötve. Minden mnnkájának a' pesti nevendék papság könyvtárábol van 
nálam e’ czimzetü kiadása: Dici Bernardi, relzgiosissimi Ecclesiae doctoris ас 
Primi Clarerallensz's coenobii Abbatis Opera, quae guidem undcquaque in ‚шт: 
usque diem решете omnia. Basileae, M. D. LX VI. ivrétben. A’ k. egyetem 
könyvtárában az antwerpiai 1616beli kiadás akadott kezembe. Zedler, és Ise 
lin lexicona szerént Velenczében az 1515beli kiadás 2 kütetben jelent meg. 
De Panzernél Vol. V. azon munkájinak mellyelrból e’ fercnczes idézgete, ré 

 

annyira miéukiil vessziik, hogy mög as is magyaránt mondja, ki egyébént nem Irren! fe'li Навет 
lxtentò't fél. Pedig, иди/616, ärdägfc'hi. nem tetszenék. 
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gibb nyomatai kijegyezvék, mint, Sermones de tempore, Moguntiae, 1475. 
— De evangelio aeterno, Spirae 1484. —— In Cantica Саши-отит, 1481 , Pa 
piae 1482. 

17. Kalászat Vilhelmos doctornak „Binrül törlejtvött és szer 
zütt könyvéböl.“ 

Találtam a' kir. pesti egyetemi könyvtárban ezen tartalomczimmel: Sum 
ma m'ciorum seu tractatus moralis edita a fratre IVilhelmo episcopo lugdunen 
si, ordinisque fratrum praedicatoram. Kisebb ivrétben. Czimlapja ’s tán al1 
hoz függesztve volt egy két más levele nincs meg. Lapszámai sincsenek, alatt 
sem állnak ivórbetük, ehhez képest reá hivatkozni tehát nem lehet. 

Türlejté kůnyvétVilhelmos hittudor 9 részre, ’s kilenczedike szól: De 
peccato h'ngvae, ebból kalászolta névtelenünk e’ következó mondékokat ’s kép 
leteket. 

Vilhelmosnál. 
De diversi.: speciebus detraclionum. 
Distingvitur triplex genus dectractio 

nis. Primum est malum dicere de alio. 
Secundum, audita mala referre cum aug 
mento. Tercium est libenter illud audi 
re. Nos autem possumus dividere de 
tractores in sex species. Quarum pri 
ma est occulta mala proximi publicare. 
Seconda est audita cum augmento re; 
ferre. Tercia crimina falsa imponere. 
Quarta bona occulta negare. Quinta 
manifesta bona minuere. Sexta est Ьо 
na in mala convertere. 

Ненавидит? 5“ а’ 6d Iapon. 
Hányképpen leszön az rágalmasság. Mondatik 

hogy, egyképpen leszön igy, mikoron másra vala 
ki hamissan gonosz hirt költ. Máske'ppen leszön, 
mikoron az hallott gonoszságot másnak mongya, 
felebben annál, menére hallotta. Harmadképpen 
leszön az halgató felöl , mikoron аи‘ rägalmasságot 
valaki örömest halgattya. Negyedképen leszön, 
attyafia'nak titkon való binét megjelönteni. Otöd 
képpen leszön, mikoron valaki attyafiának titkon 
való jóvoltát megtagagygya. Hatodképpen leszön, 
mikoron az nyilvánvaló jámborságot megkissebéj 
ti. Hetedképpen leszön, mikoron attyafiába valń 
jót gonoszra itéli. 

A’ névtelen , átalositá Vilhelmos’ tanodai alosztályzását. 
.De peccato detractz'om's caput sextum. 

Detractor etiam fur est, pejnr fu 
ribus illis qui vestes et bona tempo 
ralia furantur. Unde Ambrosius: Tol 
lerabiliores sunt fures qui vestes et 
alia bonu nostra diripiunt quam fures 
qui famas nostras lacerant, 

[tt a’ 7d lapon. 
Gonoszbak az rágalmazók az orvoknál és az tol 

vajoknál, kik emböröknek ez vela'gi jószágokat el 
urozzák és elragadozzák. Kit megbizonyojt szent 
Ambros doctor, mondvn'n: lnkáb el szenvethettyök 
az oly orvokat, kik ez velágìjószägonkat elragadoz 
zák , hogy nem mint azokat, kik nekünk jó hirön 

 

ket nevönket elszaggattyxík, és megszidalmazziík. 
Látszik itt miként vevé által névtelenünk Ambrost már Vilhelmosból. Igy, 

egy szentirásbeli mondékot ugyan 

 

e’ 7d lapon: 

 

Detractorìs lingva pejor videtur es 
se inferno. Infernus enim solos malos 
devorat, lingva detractoris amplectitur 
et bonos et malos. Unde legitur Eccle 
siastici XXVII de lingva tercia quae 
est lingva detractoris pocius utilis est 
infernus quam Ша. 

Az rágalmazónak szája, nyelve gonoszb az po 
kolnál, oka ez, тег: az pokol csak az gonoszokat 
nyelìbe , de az gonosz rágalmazónak szája, nyelve 
nem enged semaz jóknak sem az gonoszolmak, 
de mind pokolba veti és itéli liket. Ezt ezönképpen 
bizonyojtya az szent irás mondván, Használatosb 
az pokol a harmad nyelvnél, ki nyelv a rágalma 
zónak nyelve. 

3C 
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Ugg an az ide'zett VId caput-ban. 
Et ecclesiast. XXI. Sic sagitta inli 

ха femori canis, sic verbum in ore stul 
ti. Canis sagittam habens infixam fe 
mori non quiescit, donec removit, nec 
stultus quiescere potest, donec verbum 
malum quod audivit de proximo alii re 
tulerit. . . . . Canes isti non so~ 
lum carnes comedunt, sed etiam ossa 
rodunt, quare non solum carnalibus ho 
minibus detrahunt, sed etiam spiritua 
libus. Specialiter autem detractores si 
miles sunt canibus qni in macello mo 

Itt a’ 8d [врет 
Kit ekképpen irt meg bölcs, lllondván , miképpen 

az ebnek farába lütt nyil, ezônképpen vagyon Ьо 
lond embörnek szäjában a beszéd. Az eb, kinek 
farába vagyon az nyil,addig semmike'ppen meg nem 
szönik , mig nem onnat kirágja , Ezönképpen a rá 
galmazó embör, kit mond az irás bolondnak, ad 
deg semmiképpen nem nyughatik, mig nem az go 
noszságot kit ballott, attyañához, mig nem más 
nak megjelönti. Ez elyete'n ebek nem csak embör 
nek husät eszik meg, de még az csontyxít es meg 
rágja'k. Mert nem csak eleven emböröket, de me'g 
az megholtakat es megrxígják. Ez elyetén raga] 

rantur , qui sangvini insidiantur et san 
gvinolenta habent labia‘). 

 

mazók, jelössen, hasonlalosok az meszáros ebei~ 
höz kiknek vérös az ajakok . . . 

Az ajakok után következó „esztróba vetütt szép has, és . . . nyalakodás,“ 
képe nincs Vilhelmosban, az, e’ névtelené, ki ecclesiastest, fenebh nem tu 
dá kitenni magyarul, itt pedig bölcsnek nevezé. 

Folycást a’ VI. сараи. Itt a’ 9d троп: 
Detractor etiam porco. comparatur, , Hasonlatos az rágalmazó embör az disznóhoz es, 

quare sicut porcus non parcit ori suo mert a disznó nam kémélî az i'í sza'ja't, és orra't az 
ab immundicißz). sic ne'c pedi suo , . . ondogganéval megförtôztetni inkáb, mint igaz a lá 

. . . . porcus si ortum intret, ubi bát. . . . . A’ disznó mikoron bemenend a kertbe, 
ex una parte llores videat, ex alia par- és látangya ott a szép vera'got, e's az bidös ganét, 
te stercora , neglectis ñoribus currit ad nem gondol semmit a szép verággal , de az gané 
stercora, et ea in ore suo ponit. Sic hoz te'r, es azt örömest veszi sziija'ba es abba gye 
detractor videns in aliquo aliqua bona nerködik. Ezönképpen az gonosz rágalmazó, lát 
etc. attyaliába valaminelnii lelki jńsfigot stb. 

Névtelen itt másképen adja elé saját bó'vítésével , gondolatát, melly , ben 
ne is elég kiterjedésben áradott. Munkájának felesebb részét különben is öu 
nönéül lehet tartanunk, csakhogy, mivel mások olvasásain fakadozott felté 
tele, azokból saját neki eredéseibe tübbl'élét kiirogata. 

Ezen idézett künyvben sincs nyomatási évszám, ’s végén sem áll egyéb 
Cnnélr Explicit summa de viciis, sen tractatus moral’ wilhelmi episcopi lugdunens, ordi 
nisque fratrum praedicator. Brunet-ben nem találéli utaSl'lîáSt. 

Midón azt hányám vetém, hogy nyomatása évét im e’ küvetkezók küze 
litetnék: „nincs benne ívjegy, órbetü , lapszám, fejezetei kezdóbetüìnek üre 
seu hagyaték helye, ’s azokat sajtolat után irták vagy bélyegezték bé, vagy, 
tübbnyire veres, vagy, néhol buzavirág festékkel; épen akor látogata meg 
Farkas Lajos küzalapitványi igazgatósági ügyvéd, ki, óság ismcretében is jár 
tas. Ó, 1475 elóttinek bizonyolta okaival, 's felelósségét ajálá. Ez említve, 
itt küszünöm neki, künyvei közül Brunet példányával élhetéscmet, mellynek 
teljes czime eZ: Manuel du libraire et de l’ amateur de livres. Par Jacq. Charles Bru 

l--’) Élt, ezen szeléndek és disznóhoz hasonlítássol Vilhelmos, értekezete elején is. I.. Prima pars. 
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net. Tome I. II. III. à Paris 1820. 8vo, és: Nouvelles recherches bibliographiques , pour ser 
vir de Supplément au Manuel du libraire et de l' amateur de livres, par Brunet, ancien libraire. 
T. l. Il. Ill. Paris, 1834. 

De, én nyomott évszám látását szomjuzám még, mert e’ künyv is, egyik 
fóvédv keresetemhez. Két munka felhajtásának indulék; egyik Quetif és E 
Chüf'd domûnkosflakéî Bibliotheca ScriptorumDominicanorum, 2. Vol. Parisiis, mil-slk» 
Bibliotheca Dominicana ab Ambrosio de Altamura, Romae 1677. Ыёву künyvtárt llány 
tunk fel Budapesten ezekért, egyikben sincs. 

Bécsbe folyamtam Jászay Pál mkir. cancellariai udv. titkár szivességéhez. 
Felelet vártáig kétségben valék a’ felett, ha egy-e már e' Vilbelmos az 

zal, ki Panzer nyomdai évkünyvei Vd kütetének 34'7d lapján Gaz'h'elmus Pa 
raldus, Peraldus, episc. lugdunensis, névvel áll, kinek e’ czimü munkája: 
Summa aurea de virtutibas et rz'tiis legelsóbbszer Kölnben 1479b jött ki; hely 
’s év nélkůl pedig ezenkivül ütszer. Jöcher Gelehrten Lexikon-a Ша részében 
ezen Peraldus (vagy Petra alta, másként Perault, Peira , Peyra) igen is &quot;fil 
lielmus keresztnévvel dominicanusul emlitetik, de mint lyoni érsek. Irta pedig 
szép munkáját Summa шпагат et citiorum a' XIII. százév küzepén. ’S igy 
Iselinnél is. Hanem, ezen Górycodexes Vilhelmos maga adta volna ki dolgo 
zatát — edita a fratre — ’s püspöki helye marada bizonytalan, mert Lyon= 
Lugdunum celtarum, segusianorum ,' Leyden pedig, Lugdanum Batavorum. 

Jászay sajnálván válaszolá, elóadási lef'oglaltságainál fogva magának nem 
kereshetését, de bizá, Horvát Mihály türténetirónkra ki hiven járt el ben 
ne az udvari künyvtárban, mert a’ dominicanusoknál semmit sem talált. Ke 
ze szorításával irom ki, jegyzeteiból, következóket: 

„Allemuranál I, 15. Vall: Guilelmus Peraldus aliis Peralt sive de Petra alta seu 
de Peyranta dioecesis viennensis gallus, vir doctus , verax . . . . Anno 1272 Peraldus crea 
tus est archieppus Lugdunensis ubi praefuit usque ad 1275.“ nam circa annum 1275. exces 
sit e vìvis Lugduni , . .. Composuit: De regimine princìpum, Summa de vitijs et virtutibus, 
Lugduni , apud Antonium Vincentium 1551 in 16 , et alibi pluries. sth. 

Qae'tzf és Échard I. 131. még tübb neve is volt Guillelmusnak, u. m. a 
Peira, rel Peyra, Perault, melly utolsó, születése helye. Veste&quot;. dominicanam Ра 
risiis induit . . . Fuit alumnus conventos Lugdunensis. Quandonam diem suum obierit, ne 
mo certo refelt, ante M. CC. LX tamen mortuum conjicio. Arehieppum Lugdunensem fuisse 
antiquus est error, quem non solum excepit Altemura ad MCCLVI , sed et in append. acri 
ter tuetur, quem temen ex iis quibas eum collocat annis facile est revincere. Haec autem 
ejus opera: Summa de vitiis et virtutibus. Sermones de diversis et defestír, sth. 
Az elsó'nek melly hihásan másoknak is tulajdonítatik, sok kiadása van. Az e130&quot;, év hely és 
nyomtató nélkiil; ma'sik, Coloniae 1479. Ugyan ott 1618. 1629. Venetiis 1492. 1497. 1557. 
Parisiis 1519. 1629. sth. 1629. stb.“ 

Elsâül , Summa de vitiis et m'rtutibus munkáját vévén , Quétii' és Échard 
nyomán is, csak év, hely ’s nyomdár nelkül maradtunk, minél fogvást 
annak Panzer 1479beli nyomatási adatára hivatkozom. Farkas Lajos pedig hi 
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telre inditólag védvezé állitását május 10d hozzám irt nyiltlevelében, mi sze 
rént e’ künyvet 1467tó'l 1475tig nyomatottak közé sorolja, vagy 1475òn 1n 
nen 1480 évünél semmi esetre nem ujabbnak, igy szólvan 1). 

1) 1. Kezdó'betiìi (initiales) „Моделей, ’s üresen hagyott helyeik , veres és kék, egysze 
riin de durván festett nagy betükkel vannak betöltve. Ezen fejéren hagyott helyek, 
több, kivált olaszhoni nyomtatványokban - mint p. o. a’ két Spira’ és Jenson’ gyö 
nyörli ml'iveiben —— már 1469ben és 1472ben arany kiálló és színes betükkel (lettres 
rehaussées en or et en couleur), de a’ németországiakban többnyire egyszerü színes 
betíikkel töltettek be. ‘ 

2. Laly'egyelt’ (franczia bibliographiai ml'íszóval cbifres) biánya. Elsö könyv, 
mellyben a’ lapok' számjegye elöfordul, Ther Hoernen Arnold kölni könyvnyomtatotol 
Kölnben 1470ben nyomtatott illy cziml'i és csak 12 levélbôl álló könyv: „Serino prae 
dicabilis in festo praesentationis beatissimae Mariae“ 4ed rétben; a’ másodìk ugyan 
attól nyomtatott Hadrian carthausi barát’ munka'ja: „De remediis utriusque fortunae&quot; 
1471ben 4ed rétben , melly munkát meg kell kiilönböztetni Petrarcha' hasonló czimů 
könyvétöl. De, ezen lapjegyek 1477ig ritkán fordnlnak elö , lîgy hog;r mig La Serna 
Santander (Memoire sur l’ origine et le premier usage des signatures et des chiffres 
dans l’ art typographique. Bruxelles, 1796.), és Fischer (Typographische Seltenhei 
teu. Nürnberg, 1800.) a’ lapjegyeketlïloernen’ utóbb idézett könyvén fel nem ledezték, 
hires könyvismerök is, mint Meermann (Origines typographicae Hagae Comitum, 1765.) 
és Laire (Specimen hist. typographiae romanae. Romae, 1778.), n’ lapozást csak 1477ig 
tudták felvinni , ’s annak elsö használatát Gering Ulrik parisi elsö könyvnyomtatónak 
tulajdonita'k. 

3. Ívjegyek' (signatures) lliánya, vagyis ama betiiké , mellyek a’ jobb kéz feld 
li (recto) lap’ aljára tétetnek, hogy azok az ivek’ ’s ezeknek lapjai’ rende't mutasstik 
és a’ könyvkötök' munka'jtít könnyítsék. La Serna Santander, Fischer 's Laire emil 
tett munkáikban , ligy szinte a’ паду bibliograph Brunet minden könyvkedvelöknél 
nélkiilözhetlen könyvében „Manuel du libraire et de l’ amateur de livres“ 3d kiadtís 
1820,azt állítják, hogy lübeckiKoelhofJános használta az ivjegyet elöször e’ könyvben: 
„Nider praeceptorium divinae legis“, mellyet nyomtatott Coloniában 1472ben ivrétben, 
-- Peignot pedig „Dictionaire raisonné de bibliologie“ (Paris, 1801. 3 vol.) czimů 
könyvében annak használata't Gering Ulrik’ 1470ki nyomtatványaira viszi fel. 

4. Ó'rjegyek’ (reclames, custodes) hiánya, vagyis azon szavak’ nem le'te , mellyek 
a’ baloldali (verso) lap’ aljára te'tetnek , ’s mellyek ngyanazok, miken kezdôdik a’ kö 
vetkezö lap. Elsö könyv, mellyben az örszó elöfordul, a’ Velenczében Spire Vendel 
tôl nyomtatott Tacitus, melly költ nélkül, de a’ mint közönségesen hiszik, 1470ben 
jött ki. Ezen Tacitus’ korát de Rives tudós aptit (La chasse aux bibliographes et aux 
antiquaires mal avisés. Paris, 1788. 2 vol.) kétségbe vonja, ’s azt a'llitja hogy, a’ rc 
clame avagy ó'rjegy elôször e’ könyvben használtatott: „Sancti Antonini Confessiona 
le“, melly Bolognában 1472ben 4ed re'tben, nyomtató’ neve nélkiil jelent meg. Azou 
ban ezen könyvnyomtatói jegy csak 1480dik év óta lett közönségessé. 
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A’VId lapra jutott Vilhelmos párisi püspököm pedig, kit hasonlóan de vi 
' his irottnak jegyzék ki elólegesen, már most elhomlik innen. Nem is akarok 

ennek lij megemlitésével egyebet, csak bizonyolnom kütelcs gondaimat. A’ 
m. akademia, bécsátédzott tövisedzett magyar pusztákat parlagoltat fel régi 
nyelvnyomainlc eléásatásával, 's ide világot kell gyujtogatnunk, érzém, min 
denünuen. ' 

'S illy elvben mozgott kereseteim után egész rakás erkülcstanárt soroz 
hatnék már eló, annyi törekedett, emberbül, jó czéllal, de valahogy zavart 
hevülettel gyomlálni a' durva er6 szilajkodásait, noha bizony még a’ mai lel 
kitanitókra is untig marada fenn az elleni dürrenhetés. A’ középkor csak a’ 
sok borzasztó enkinzást ajálá, hanem, ép test undorodék, józan ész pedig 
nevcté. 

Hanem e’ kézirat mikorkelésehez talán még egy iskolás per lecsillapulta 
idejének említése nem felesleges. Ezen per a' franciscanusok és dominicanusok 
közütt „Mária'nak eredendô bünben“ vagy „nem abban születése“ felett folyt, 
üldéssel, mert a' dominicanus, eredendo't, a’ ferenczes , nem azt állított. Sz. 

 

5. Nincsen külò'n leve'lre nyomott czúlœ, a’ mi szinte 1480 év elöttiségére mutat , 
mert 1476dik éven innen kezdték a’ czlmeket kiilön levélre nyomtatni. Azonban ezen 
elsö lap sokszor kiszakasztva lévén, ennek hìánya nem bizonyos ismertetö jegy. 

6. .Maga a’ Àò'nyvnyomtato&quot; neve', a' hely' е} ¿osx/im’ Ín'a'nya, melly körülmények 
késó'bb is ugyan, de legìnkäbb 1470t6l 1480ig divatoztak. 

7. A’ papiros’ vastagsága ¿s tó'mò'ttsege. 
8. A’ betiìk’ egyenetlense'ge е’: idomtalansága , mellyek vastagok és félgóthok. 
9. A’ sok rò`viflitáfjel, ’s ezeknek a' könyvnyomtatás’ kezdetekor divatozott alaka. 
10. Ne'melly betíìk’ с? a’ pontoza'a' formlija, miket a’ diplomatikában ’s bibliogra 

phifiban gyakorlott szemek megismerhetnek. 
A’ fentebbi okokat egybevetvén, én e’ könyvet, valamint elsö megla'tfisra nem 

véltem, ligy most sem vélem 1475dik, de semmi esetre 1480dìk évnél újabbnak.-Hogy 
pedig 1467dik esztendönél nem régibb, ba'tran dlithatják azok , kik tudjak, hogy ezen 
1467dik évig csak Guttenberg (1450 óta), Faust és Schölîer (1457 óta) nyomtattak Maine:-v 
ban, Pfister Bambergben 1461 óta, Schweinheim és Pannartz a’ subbiacoi kolostorban 
Róma mellett 1465 óta, honnan Rómába 1467ben költöztek által, és там]; azt is, 
hogy ezeknek ismeretes nyomtatványaik közé Vilhelmus lyoni püspök’ kérdéses köny 
vet nem sorozhatjuk. - Zell Ulrik 1467ben nyomtatá Kölnben elsö könyvét: „S. Au 
gustini de singularitate clericorum“ 4. rétben; —- Montel és Eggestein Strassburgban 
szinte ezen év körl'il kezdtek uyomtatni, de elsö nyomtatványuk évszámmal „Gratiani 
decretum“ 1471ben költ; — 1468ben Augsburgban Günther Zainer de Reutlingen „Me 
ditationes vitae Christi“ ivrétben; — 1470Ьеп Nürnbergben Sensenschmidt János „Со 
mestorium vitiorum“; -- 's ezen évhen telepedve'n le több kônyvnyomltató különféle 
városokban, -- ezen év kôrůl kell hihetöleg, vagy -kevéssel utánna Vilhelmus lyoni 
piispök’ kérdésben lévô könyve' nyomtatása’ korát keresnünk. 
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Bernard sem védé az immaculata conceptio tanát, de a’ dominicanusok nagy 
elódüket az 1274b. megholt Aqinói Tamást nézék átaljában vezérekül, kiról 
Thomista név ragada rájok, a' franciscanusok pedig 1308b. kimult Duns Ja 
kabukat, ki Thomas de Aquino tanelvét gyükerében támadta meg ’s jelzetük 
Scottistáké lett, Dunsnak szülóföldéröl. Nominalisták és Realisták. Azonban, 
e’ vita bóvebben pengetése nem idevaló. El elcsendesedett ’s meg megujult. 
Magyarországon franciscanusok kaptak több hivót. Vl Sixtus r. pápa 1482b. 
szakasztá végét 1). 

Nom furakodzik-e hát e’ tudva azon kétkedés eló, hogy veszekedés foly 
tában alig választotta volna e' buzgó magyar ferenczesiró , dolninicanusok mun 
kájit. Mindazáltal hihetôbb e’ ponton tulemelkedése. Hittan kürül eltérhetett 
a’ felfogás, erkülcsé édes egy arány maradhata. ‘ 

És meg а' ‚‚К1ЕеЁ$21тЕ$“-ьеп е|бГоп1и|6 egyházi амина ugyan сваи Ге 
szitett ligyelmet fordítsunk. Ezek egyikénél csattan meg a’ sudar. 

VId lapon can.- Sz. Jeronimos. Hieronymus Eusebius sanctus. -l- 420. 
Szentsége már IX százévbeli. Bibliai deák fordítása, падаю, legeslegeló 
szer, hely és év nélkül, -jött ki. Wachler szerént majd Bambergben 1462. Epîstolae , 
et Tractatus, Rómában 1468. Panzer Vol. V. Moguntiae , 1470. Venetiis 1476. Basileae, 
‘1480. Commentar. in biblia, Venetiis 1475. Aureola ex lloribus S. Hieronymi contexta, 
Mediolani 1475. 

VIId lapon.- Ilarius nevü doctor, 1- 368, szülóföldén Poitiers-ben mint 
püspök. Munkája az egyistenség hivói ellen: De trinìtate , kìjött, Mediolani 1489- 
Venetiis 1489. L. Panzer, Vol. V. Opera, Parisiis 1500. Ht'laríus névnél elól иву впе 
helve H, miként Helena, lon: Ilona. 

IXd tapan, 13 sorban: Kit megbizonyit Szent Bonaventura, Tulajdonké 
peni neve: Joannes de Fidanza. A’ ferenczesek és korának hatályos embere. 
Szül. Bagnares-ben Toscanában. 1256b szerzete generalisa, ’s ennek szelid eró 
vel kormányzása, lelkületi magassága , Doctor Seraphicus czimet adata késób 
ben reá. Ó terjeszté leginkáb szúz Mária tìszteltetését, védelmezé a’ papnóte 
lenséget, transsubstantiatiot, stb. 1274b kardinállá ’s a’ lyoni conciliumra pá 
pa küvetévé neveztetett, mellyen meg is holt azon év juliusa 14dikén, teste 
kanáSából Eredett elgyengülésbell. Munkáji: Breviloquium, constans septem parti 
bus de sacra scriptura, Norimbergae 1472. Venetiis 1477. Tractatus et libri quamplurìmi , 
Basileae, 1477. Argentorati 1480. Itinerarium mentis in deum, Coloniae , 1484 és 1486. — 
Stimulus divini amoris, Parisiis 1490. L. Panzer, Vol. V. Biblia pauperum. Itillel'al'ill' 
mát, az elmének Istennel egészen összetársulását, e’ magyar ferenczes, látszik, 
meleg képzelemmel fogta fel. Szentesité Bonaventurát IV Sixtus r. pápa 1482— 
Ьеп; а` hittudorok kózé pedig hatodikká sorozta V Sixtus 1587ben. 

') L. Ersch und Gruber, Allgemeine Encyclopaedia der Wissenschaften und Künste , Leip 
zig 1835. 26ter Theil. Dominicaner. 
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’S itt van igy a’ fennebbi VId lapon kitüzött egyik nyom mellé már e’ 
más fóadat clválasztó évhez , mellynél meg régib'bre 1456 és 1482 közütt sem 
tehetjük ez iratunkat, sót évkörét 14830n tanácsos kezdenem mert a' szentesi 
tés elhíresztelése is idót kivánt. Vincze tudornak a’ XII lapon emlitett 1455 
heli szentesítetését tekintve, Bonaventuraé harmad fóadatul állana, de mivel 
azt az iró nem nevezé ssentnek, inkább szolgált volna 1451-1455 küzötti 
iratás kérdéséhez. 

XVII-XVIII lapon áll.- Beda venerabilis nyomán azon miserabilis elbe 
szélés, mellyet azonban Beda is csak „anglis korniká“-ban olvasott. Bcdának e’ 
ferencZeS, ezen munkáját forgilttît leSZ: Historia ecclesiastica gemis anglorum, melly 
év és hely nélkül jütt ki, Panzer szerent azonban: Argentorati. 

'S MOST ezek után , minó évkörbe állithatjuk e' Górycodex iratását@ 
De, még elébb magából a’ nyelvszövegból is vegyük ki, miért nem enged 

az, 1456 és 1482 küzé soroztatást, és igy a’ Bonaventurai kitüzéshez, ezzel 
másod védvünk legyen. Felelet is fejlik ebbó'l, azon kérdésre, mennyire tehette 
kiszedcgetéseit a' ferenczes, már nyomtatványokról. Ne tiltsuk fáradságunkat 
e’ végett, még a’ nyelv különbüzete vizsgálatától. 
18. Itteni szólam üsszevetése Bálint és Tamáséval 1437-1441 

küzottról, ’s a' tatrosi 1466beli másolatban lévóvel. 

  
 

Bálint e's Талий а’ been' codex 12 lapj. Judit 
2d re’sze'ben. 

 

Tahgit Olofernes hivá a fejedelmeket. .. és 
meg számlálá a férñakat kimenetben miként 
parancsoltvala neki királ sza'zhusz ezer viha 
tó gyalogokat és lovagokat és lövöket 12 ezert. 

30-31 lapon. 
Es mend Izrael népét vallod , miként a jo 

hokat kiknek nincsen pásztora. Es nem ugat 
csak egy eb es te ellened, lnert ezek meemaa 
dattattak ennekeln istennek ildomosságábol. 

31-32 lap. 
Es bevivéc ötet ô szolgai a hajlakban kibe 

parancsolta vala. Es midön bemenne', kérete 
zéc hogy szabadsäg adatnéc ö neki éjjel es 
villamodat elöt kimenni imeidkozni es urat on 
szollani. Es parancsola ö hajlaka örizôinec , 
hogy miként kelletnéc ki menne es belnenne ö 
istenét inládni ha'rom napokban. Ев kimegyen 
vala éjekben Betulianak völgyébe es megmos 
dic vala a viznec forra'sán, es hogy felmegyen 
vala imágygya vala Izrael urát istenét hogy 
viselné 6 шт ö ne'pénec megszabadnlasfira. Es 
bemenve'n lakozic vala a' hajlakban miglen ö 
étkét venné eshe. Es lön negyed napon Olo 
fernes tön nagy vendégse'get ô szolgainak, 
es monda Vagao meddönec: шепну е1 es kia/. 
Ielled az éber nemberiet ho ö kéjén engag 
gyen lakozni en veleln .. . ahtít bemene Va 

GónYcosz. 

E' ferenczes nem этого: forllz'ta'sban, hanem el 
дамб/ее , 56 lap. 

Es ez Olöfernes mind az паду hatalmas or 
szágbalol számlálaszńz és husz ezò'r gyalo 
дот, mind , viadalra valókat és tizönkét ezör 
fegyverös lovagokat e's ivösöket. 

57-58d lap. 
Es leszön Izrael népe tied, ugy miként apró 

csor'da, kinek nincsen pásztora, es nem ugat 
egy l'i közziilök te ellened, miképpen meg 
vagyon mondván Istentöl ennekem. 

58-59 lap. 
Es minekelôtte bement vnlna az sátorba 

azon kéré Holofernest, hogy neki engedne 
szabadssigot setét hajnalba ki mennie imád 
ságra, hogy ur istennek könyörögne azon, 
hogy az ú jó akarattyxít be teljesitené. Es 
parancsola az komornikoknac, hogy har 
mad napeg mindön akarattyán hagygya'k. Es 
megyön vala mindön éjjel Betuliának völ 
gye're, és nagy könyhullatással imádkozik 
vala az izrael nepeìért, hogy ur isten sza 
badejtsa meg ü ellenségének kezéböl. Es el 
juta az negyed nap, szeröztete holofernes 
nagy vacsarát szolgainak, es monda Vagao 
nac az egygyik nfmestörnek meny el incsed 
az sydo leánt, hogy engegygyön akaratt'ya 
szerent en velem Iakozni varsora'n, Es be 
mene Vagao Judith asszonhoz, es monda 

4 
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gao Judithoz es monda Ne ‚шипа jó lan beme 
netét en uramhoz hogy tiszteltesse'k ö orcája 
elöt es egyék ô vele es igyék bort vigasaggal. 
Kinek Judit felele. Ki vagyok en hogy elle 
ne mongyak en uramnak, Menden a mely jó 
leszen ö szemei elôtt teszem. Valami kedeg ö 
neki kelletendic az en nekem igen jó leszen 
en életemnec menden napiban. Es felkele es 
megöltözteté ô magát öruhájával , es bemen 
ven állapéc ö orcája elôt. 
Taty-oci másolatban 1466, de az 1437-41 1:6 

zö'tt'ifordilásbo'l. 
57d lap. 

Igy lesznec utolsoc elölsöc, és elölsôc utol 
soc. 

neki. Ne utálja jó leany uramhoz be mene' 
sét, hogy tisztöltessék ú sziivének elôtte, 
es egyec es igyéc 1i vele. Kinec felele Jn 
dith monda. Ki vagyoc en, [шву еп uram 
nac ellene mongyac? Mindôn valami ii neki 
kellemetös mind azt teszöm, Es legottan 
magát igön nagyon meg ekösôjté , es be lne 
ne, elötte meg állapék. 

E' Górgcodexben, 27 lap. 
Szent Máthé irta meg kônyvénec huszad ré 

( szébe. 
Socan lesznek az elsôc utolsóc, és az ntol 

`sóc elsôc. 

Luka'cs ecangelioma kilenczed re'sze'ben, 48d eers. 
Mert ki küsseb mend ti côzôttetee az na 

gyob. I Valaki ti közöttetök kisseb, ez mindentök nel nagyob. 
Ugyan Lukács hatod re'sasében, 27 e’s 35d eers. 

230d lapon. 
Szeressétec tü ellenségteket, jól tegyetek 

azoknac kic tiitöket gyiilôltek, . . . . es leszen 
tü érdemtec nagy, és lesztec felségnec Бай. 

Górycodez 41d lapján. 
Szeressetök ti ellenségtöket, és jóth tegye 

tök azoknac kik titöket gyilöltec, es ti er 
dñmtôc leszön igön sok es lesztöc nz felségös 
istennec liai. 

 

Szent Janus irta eeangeliomauac “иди/ватой re'sze'ben. 
230e lapon. 

Bizony bizony mondom tiinectec ha mit ke' 
rendetec en alyamtol en nevembe , agygya tü 
nectec , stb. 

51d lap alia'n.' 
Bizon bizon mondom ti nectöc, valamit ker 

tök en atyamtul en nevembe, agygya ti nec 
töc, stb. 

 

валам és Tamás nyelve a’ tátrakiesdi sziklák élein hánykodó zuhatag, e’ 
ferenczesé már völgy csendében hullámoz. 

A’ moldovai két hüsforditónál igen gyakran elékerüló illyen szókütés: 
„Uronk angyala megórizött engemet innet elmenettem is, ott lakattam is, és 
onnat ide fordolottam“ (a’ 34 lapon) mi, most: elmentemben, ott laktomban, 
ide fordultomban, e’ Górycodexnek csak 5d lapján található, igy: „Kit soh 
ba meg nem ba'ntott, és ha ce'tkezötte, róla penitenciát tartott.“ Továbbad 
a7 bécsi codex 30d lapján Judit tizenegyed künyvében áll: „Kit en te szol 
дам lyányod megesmercém elf'uték 6 to'llük; a’ Górycodex 57d lapján pedig 
már nem e’ régi esmerce'm, hanem a’ késóbbi esme'rce'n, igy van: „Es en te 
„щам leányod megüsmereén.“ Midón e' sajátságos nyelvtulajdon '1437 
1441 között, és igy a’ XVd évszázban még igen-igen divott, a' XlVdikben 
sokkal átaljánosab lehetett volna, mert csupán vidéki vagy tájszólásmód azért 
nem volt, mivel itt olly iratban leljük, melly az é-zó bécsi codex ellenére 
mindig ó-zó. Az ottani „ember, segedelm,“ itt: „embör, següdelm,“ stb. 
Csak gyérülésre ’s igy idébbségre штат. 
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A’ „balol, belól, killató helyraggal élésre nézve méltán fogta fel Horvát 
István, annak már hangrendbe változtatását, hanem, engedje azon eszrevé 
tclemet, hogy épen ez is vigyázóbbá telnette volna évkür kitüzésében , melly 
hez egyébaránt csak az, nem vezethet. Mert a' bécsi 1437-1441 közötti co 
dexben egyszer sem fordul elé, ’s a’ tatrosi 1466beli másolatban csak egy he 
lyen, igy: falubalol, 119d lap elsó hasábján. Ellenben Bertalan papnak bizo 
nyos évü 1508beli soltar forditásában a' XVIII soltár elején van: „terembelo'l, 
de “папаша ‚ a’ XIXdik 7d versében, „szent menyibelöl, de соею папе“, 
suo; a' XXIdik 21d versében , „ebnek kezibelöl, de manu сап“. 

Átaljában сем: Horvát István a’ nyelv korát tekintve is, igen figyelemte 
lenül beszélt. Pedig megteheti az ûsszehasonlitást, nála van bécsi codexünk , 
Révai másolatában, a' magyar tudós társaságnak, kérttére sem adta, pénze 
ért. s össze kell vala vetnie a’ Szabó .lósef 10 levelnyi szorgalmas maso 
lata nyelvével a’ kir. egyetem könyvtárában levú 1508beli mássáét. Akker 
egyuttal talán, minden „Szent“ czimü egyházi iró szentesitése évét is kike 
resi, miként nekem , az ó’ utasítása nélkül itten kelle tennem; és Bonaventu 
raé, lám, 1482-ig higgasztotta volna le, fenjárdalásából. 

Ime ide állitok most-meg nehány összehasonlitást azért, mivel ebból to 
vábbá azt velictjük ki, hogy 1508nál meg felebb mintegy hány évnyivel 1е— 
het az eredetinek iratása éveit megküzelitenünk. 

Górycodear, iró' [ар]. 15085eh' márolat. 
ЕЛ: immar vettetic kerdes az kinnac. . . . Ith immar vettetic egy kerdes a kennac. 
2 l. Neg’ed oca, mert abbin el valaôt em- Neg’ed oka , тег: abbia elvalaôt embprt az 

hört az proc elettńl, tudnia miert, az il'tentúl. I proc elettol Tudn’amínt az iftentol. 
A' Górycodexben, lévö ш! ragnak tól-re ‘változtatása, a' másolónak más 

tájon szülctését mutatja. 'S azt, egyéb is. 
2 l. hog’ sohha kin nekúlon ne leg’enec 
2 l. Eth. . vettetic mas kerdes.. hog’ ha az 

роса! kn’n’n’a kereftetic nag’ob Inu/lkaual 
3 l. els? elleusege embornec ordog, Azert 

ez «Pl-dog vrnac 
3 I. tudnia miert, Il'ok iregTeggel. 

hog’ foha lien neki] ne leg’enec. 
It.. vettetic mas kerdes.. hog' ha a po 

colnac ken’n’a kerel'tetic nag’ob muncaual. 
els? ellenfege embornec erdog, Azert az 

ord g vrnac. 
udnalnint foc irig’l`eggel. 

[reg ulán künyebben kikapható irígy szónak ireg igéböl vétetése. Irigy, 
mindenfelül, ireg forog. 

3 I. Harmad `1,0lgalutta az rdçg vrnac. Папина 301да1ап’а az proc vrnac. 
5 l. es ha vetkpzptte, rola penitenciat tai-tot, 

Az 1508beli leiró már nem is шт 

5 l. Es ha tekint az iften ¿creto ede ala es 
latt’a az pocclot, _ 

6 l. nag’g’al kin’neb menníe hog’ nê pocolba, 

es ha vetkozotthee rola peuitenciat tartot, 
, vétkò'zötte' hajdani értelmét. 

Es ha tekent az Щеп _T,eretpv alaa, es latt’a 
a pocclot, 

 

nag’g’al kin’n’eb mennie honnem pocolba. 
Az 1508beli másoló ide, czinoberrel még ezt tevé: „Jo Jefus otalmag 

meg minket a pocolnac keríriatol,“ mi, a' Górycodexben nincs. Változtatási. 
val, e’ másoló , már burkot vont az eredeti csirákra. 

4i 
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Illy kipiomozás után már bátrabban szólhatni, 
lv. E’ кепи—ат. kelése évköréröl. 

Nemde kétféle ajálja 1483ban kezdhetését. 1. Bonaventura szentsége. 2. 
Nyelv, szószerkezetnek 1437-1441 és 1466belit6l jóval idébbülése, melly 
hez egy embernyomnál, vagy csikiasan egy emberrendnél tühh felvehetó. 

’S megént ketféle engedi az idóköznek 1490, Iegidébb 1491nél nem tüzését. 
1. Bonaventura ленте]: nevezése már inkább nyomatok mint kézira 

tokról dolgozhatásra int, azok pedig 1490nig, 1491ig már majd mind sajtó 
hagyottan valának megkaphatók. Azon kisebb irók mondékait, mellyek mun 
kájinak elsó kiadásait már 1491-en inncnról jegyezhetém fel, vagy a’ na 
gyobbakéiban találta már az iró, vagy kézirataik maisolatait régibben szer 
zette meg zárdája. ’S 1490 elótti nyomatásaik is Iehettek. 

2. 1490-1-tól 1508czig, másolata vette'ig azért gondolható 17-18 év, 
mert könnyen leforgott ennyi , azon irásmód ’s másult nyelv alakultáig, mely 
lyel a’ másoló pap neki bátorodott, másánt rakni holmit mintsem eredetiében 
lelé. Iijabb emberrend liatalai nem mindig magok nyelvéhez vágynak-e szab 
ni elódeikét épen ligy, miként a’ fiugazda, helyesbnek vitatja rendezkezését 
apjáénál. Régibh, avas, mondják, ujabb tetszetes; a’ mi, éló’ 's alakuló szó 
vlam kürül némellyben igaz, holmiben pedig csak viszketcgség. 

Mátyás király utóbhi éveiról csillan fel tehát nemzeti sugár. Mikor 6 
a’ posoni fópapgyülesen 1478ban magyar Agendát akart 1), annak hire, 
nem csak egy tüzes magyar papnak költheté nyügüs latintól édesb övéhez 
kebelét. A’ hogy’ király körül fú szél, ahhoz képest fordul, sok mente, 
csuklya, palást, köpönyeg, frakk. 

Osztán, mikor sziromra vakarcsálásokról a’ legelsó nyomtatásokra vetó 
dött a’ szem, virgonczabbakhan egyet-egyet villámlék az ész. Ollyan sejtet 
len ujság volt ez akkor, minó neln régiben a’ gózhajó habhasitása, vasut 
repítése. Kolostorok tudós baglyai küréból egyszerre a’ künéló gyakorlati 
közönség eleihe tárulnak munkák, iparos nyomdárok azokat, deáktalan férlì 
és nónemnck forditásokban, olasz, franczia, angol , német, belga nyelven ter 
jesztik eleibe, a’ hogy ezek kiadásai 1495tig is Panzernél láthatók. Az egész 
eszmevilág nyilóba fakadt. Bizony,- Magyarországon sem csak ezen egyet 
lenegy kézirat készült Iesz e' tájatt. Mert, a' mig Mátyás m. koronai biro 
dalmának egyik fekete serege, csatamezón törüküt németet vert, a’ zárdai 
’s világi másik, amannál tümürebb számmal, magyart vallásitott békével 
olly vármegyékben is nelnzeti nyelven, hol most, szlávkodás mozdogál a’ 
magyar szólam orszagossága ellen. 

') L. anyelveml. Ild kôtet, 371 lap. _ Ma'tytís k. magyarul nem tudását vitató! ,Hel 
tai krónika'ja 1575beli kiadástŕ 134e levelén olvashatja , miként besze'lt Btinytin Mol 
dovában egy székellyel magyarul, 



XXIX 

Ez évkör kitüzése kürül maradok hat, mig valahonnan ezt elfńható nem ke 
rülendne eló. Szabadna-e érzenem, hogy e’ kitüzés, legalább nem ollyan ingó, 
minóül Horvát Istvane'it ujabb átnézés találtatja. Ó, 1. Nem vevé észre a' te 
metési beszédnek már másolatban létét. ’S boldvainak hiteté el az azt fen 
tartott misekönyvet, pedig nem az. Ne sajnálná csak az egri érseki megye 
névkünyvének szerkeztó'je a’ anyelvemlékek 1838beli Isó’ kötetét erról meg 
olvasni, ’s akkor, gondolnám, változtatni f'og az 1842-re szólott Schematis 
тш V. cleri archidioecesis Agriensis 49d lapján álló „В. М. V. de Ból“ ir 
szakon. ’S Bitnicz, Magyar nyelvtudományának 1837b. kijött Па része 292 
lapján lévó utánirását igazra törekvéssel fogja méltolóbbra venni, midón ujabb 
kiadást érendene munkája. 2. A’ bécsi codexet 1382belinek nézé, holott 
1437-1441 küzó'li. 3. Sz. Brigida imádságait Gyöngyösön! adák kezébe, pe 
dig - tessék csak a’ gondos olvasónak megnézni a’ Rmnyelveml. Па köte 
te 365—368 lapjait. 4. Azt veté küzbe a’ Tudományos Gyüjtemény 1835 
beli VId kütete 110d lapján, hogy 15M-ig is „az Армиик valának ¿Magyar Li 
reramtura bövülége'nek {а „kai“ midán a’ magyar akademia elósegitésével eddig 
megjelent régi iratok is már egyebet bizonyitanak. És, ha mindenikét nem 
lehete bár tudnia, hogy tudá elsíklatni Gálszécsi, Komjáti, Ozorai, Pesti 
Gáhor, Erdósi megemlitését, kik 1531--1541ig, már kijütt munkáikkal adá 
nak jelt a’ magyar irodalom megindulásához. Türténetirói lelkiesmérettel igy 
kell vala szólania „férfi szerzetesek, szabályaikon volt apáczák számára is 
folyvást magyarul irtak egyházi munkákat.“ 

V. Kinek volt szánva. e’ kézirat. 
Horvát, ugy vevé a’vvele közöltetett 10 level foglalatábol észre „hogy 

ez a’ kézirat is egykor Apátza Monostor tulajdona volt.“ 
Ez lehetett volna, rövidebb-hosszabb ideig, de csak mint akármil'éle 

egyób kézirat ’s künyv, melly az egész magyar keresztyénség számára ké 
szült. Különösen azonban zárdaszüzek elmélkedési künyveül szánatását, nyil 
tan benne, sehol nem találám. _ 

Olvassa meg ha kinek tetszendik, ’s tüzze ki mellyek az oda mutato 
czélzatok. Meglehet, a’ kifeslett végén volt arra utalás. Elég lenne-é csak 
azért hinni apáczakönyvül, mivel a’ „Binnec solga&quot;‘ vagy „az pocolnac 
391-1111 es keserú keriliarol“ feltett irat, ebböl lün késóbben átirva 
1508ban1) azon 16d rétiì kütetbe, mellyetfelsótáblája belsején, XVII év 

‘) Mássát vevé ennek a’ m. akademia rendeléseböl utasìtrisoln szerent, Illés Laszlo 0r 
vostudor, Fejér György pesti egyetemi könyvtlirnagy szobájában a’ kézirat kész közlé 
se után 1841ben télhó elejétôl tavaszelô közepeig, ’s nálam van. A’ benne vége 
felé Iévö „Maria egypciaca élete“ elötti sorban, vagy Sz. Sófia a550ny élete utdn ve 
ressel van irva, 0 Ч S azaz 1508, mert az ugyan ott fekete betükkel kiirt 1908, magya 
rázandó lesz. Könyvtári czimét a’ Górycodex kiegészltése I. lapjára tevém. 

' ŕ“~&quot;&quot;-‘ dg“ n'ŕ- м ‘__-«fu Mfg.&quot; 
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százi betükkel álló ezen béjegyzet: Pro Sororum Сегмент Posoniensi, igen 
is apáezák számára leirtnak vall. Nem elég. 

Gyanitva. kérdé Ногти „nem vitték-e magukkal e' kéziratot a’ Veszprém Völ 
gyi Аммиак кагшепдге,“ Ezen szerényült kérdésre, szivéllyel mondok :Lem-et. 

Mert azon kétféle apáczák közó'l kik Veszprém völgyét lakták, egyik, 
sz. Ist'ván által oklevelezve, sz. Vazul zabályait küveté gürüg szertartással, 
ordim's s. вант; másik , sz. Benedekét latin szertartással 1109 óta. Sz. Bene 
dek ezen jányai igen is Kürmendre kòltözének 16251), hanem a' kézirat szent 
ferenczes. A’ veszprémi harmad apáczazárda pedig sz. Katalinhoz sz. Domon 
kosnak vallá rendeléseit, 1240. 

’S a’ dunántul Somlóvásárhelyen élt apáczáké sem, lehetett. Sz. István 
itt egy zárdát sz. Lampertról nevezve alapított, ’s 1265ben az, sz. Benedek szer 
zetéhez tartozó nemberiekéül kerül eló. Óségek késóbben botrányosan talá 
lák magokat viselni annyira, hogy türvényszék itéleténél fogvást parancsolá 
ôket szélyel 1511ben királyi hatalom, mellyre Ild Julius pápa is helyes-t 
mondott._ Ob scandalosam штат juris processa condemnatae . . .. I-Iült lielyük 
re Szegedról jüvénck praemonstrati apáczák, ezek felbomlásával pedig óbudaí 
vagy posoni Klarisszák 160011. kik igen, sz. Ferencz hugai valánakl), de a` 
kézirat, régibb. - Adatim, hitelesek. 

Inkább férliszerzetesek számára, kiìlönüsen pedig, deákul még neln 
eléggé tudott njonczbarátkák gyakorlatául irtnak, következó lapok vétethet 
nék. A’ 68dikon, mellyen Sz. Ágoston nyomain az emberekkel békeségben 
élést buzgóságosan ajálja, kétszer kiált fel: О szerzetüs! mi vagy az nélkůl. 
A’ 69diken egyenesen említi „mert az ur isten arra gyüitütt minket szerzetö 
süket egybe,“ továbbá, „Semmit nem használ mi nekönk egy házban lakoznonk.“ 
,s még ezen túl, felette dicséri 35d lapon a’ szerzetbe menést, абс azt ott 

olly „negyed jóságul mondja, kiért embör érdümli halálának idején menybe 
t'el menését“),“ a’ 36dikon épen még azon rütetbe is ragadtatik „hogy nem 
csoda, ha a’ jó szerzetös, halálának idején mindün bántás nekülün felrüpül 
legottan menyországba.“ Szól pedig itten „szerzetös embör“-ról, mi, csak 
magára, nem „asszony embör“ mondással, fóképen férñra vonatkozik. 

‘) _A’ kapisztranusok budai könyvtárában all: Chroniche degli ordini institutì dal padre 
San Francesco. Composte prima dal F. Marco da Lisbona in lingva portughese , poi 
ridotte in eastiglìana dal F. Diego' Navarro. Et hora nella nostra italiana da Horatio 
Diola. In Venezia , MDLXXXll. ’S ennek Illa könyvében van: Vita della glor. S. 
Chiara , 179-254. (Valamint: Vita di S. Elisabetta vedova , che fu liglìvola del Re 
d’ Ungaria, e del terzo ordine di San Francesco, 281-293 lapig). Klárát, maga sz. Fe 
rencz tette apácza'va'. Szabályait erevenitette IX Gergely pápa 1245s. Ãllnak itt a’ 222 
-232 lapon. ’l- Kltíra 1253s. Végrendelete, olarzul. 

’) Halljuk! Itt sem, mennybe valo’ felmeués, sem menybei, nincs. ’S a' sok, divattá 
vált: bat', bei, rai, rei, sze'pen elmaradhat. 
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Hanem, ez ellen is vethetó' „hiszen a’ békeség czikkét, minden karbe 
linek szánta.“ Osztán, a’ szerzetbe menest hátha csak azért magasztalá az 
iró, mert maga nagy feláldozatát akará éreztetni zárdája némi pártl'ogóné 
jával. 

Mivel illyennek is készülhete elmélkedéskünyvül. 
Nézzük csak a’ Górycodex kütése millyenségét, ’s az arra tett 111111111 

kát. Festem. Cserszinü setét fakó hör lün a’ kézirat két fatáblájára huzva, 
mellynek fel- és alszélén béeresztve volt rézkapocs látszik, de békapcsoló 
horga nincs meg. A’ felsótábla belsejére irkálta egy sokkal késöbbi kéz: A 
be c d e f g h i k... jo Az ki istenbe Bi . . . (ki van törölre) Emerencia 
Metureckj. Алтай: van: SON О s GE, Jesus Maria, ’s megint A b c d e fg 
h i k 1 m n o p q r s t. Hátulsó fatáblája belsején all XVII évszázbeli kéztól: 
Memento Mori Eternum Non Pecabiy's .. Az Giermekek hazaban valo köniu 
Az pokolrul es az lí kinairul Amen Vege finis Senki el ne vegie az ki el 
veszi megh agia. - 

Ezen Metureczky Emerencia 1), kié e’ kézirat 1600 és 1700 küzôtt Ie 
hetett, inkáb feleség volt, nem apácza, ’s a’ „Gyermekek házába valo künyv“ 
is uri családhoz vagy czirákhoz jutását bizonyítja. S61: int ez, gondolhat 
nunk, hogy akképen irta ezen elmélkedéseket szent ferenczes barát világi f6 
asszony számára, miképen Kinizsi Pálné imádságait 15131» szentpálos készi 
tette. L. Rmnyeloeml. IId kötet. ’S életesiti e’ gondolatot, egy „iámbor, nö 
mös a330n-rol“ itt a’ 40d lapon eléforduló példa, a’ 47diken pedig annak bészö 
vése „hogy két jámbor frater jár vala ez vel-¿gba predicacionak okaért, És mi 
koron juttak volna neminemü várhoz, kibe lakozik vala egy jelüs binüs asz 
szonyi állat, ki vétküzòtt vala nemincmü rokonságával és ez elyen kaczor 
ságnak binébe lakozék tizünegy esztendeg.“ Az 53d lap továbbá „amaz iámbor 
szüzet sá'rát,“ tükrüzi, ’s fiuszülést mit emlit. A’ tiszaloki plebaniánál talált 
Virginia codexben lévó apáczaszabályok a’ világért nem emlitenének illyest, 
abban egyik ezt parancsolja: „Anakokaerth en szerelmes leaniim ha ketelen 
segböl szikség lejend ferfival szolni, az ablakokon által vont soporlah mon 
notoknak orczáját be fegye, es ne legyen szabad látni, amit nem ilik ke 
vanni.“ Osztán e’ Górycodexben, külünüsen asszonyt buzdithatott imádságra 
Judit asszony tettének mellyel nemzetét Holofernestól megszabadítá az 55 
61 lapokon hosszabb elbeszélése. 

Nem gürdithetók ez ellen a’ közhe-közbe vetett deák mondékok, deá 
koskodástol Kinizsiné imádságos könyve sem ment. ’S a’ catholicismus szer 

') Sz. ferencz szerzetének sz. László czilnéllyel le'vö duuántuli provinciajat azzá Megyu 
rechky Timoté kezdé eszközleni 1655b. ’s elsô provincialisává 61 vzílaszták 16615. L. 
Зайти/{тат almae prov. S. Ladislai regis ordi/tía minor/tm S. P. Franciscz’ Seraphici 
regalm's obwrvantíae- MDCCCXLI. Ninos-é Metureczky és Megyurechki közöl vala 
mellyik hìba'san irva, ’s igy, nem egy-él 
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tartási latin nyelvét sereg meg sereg nemberi hallá szentegyházban elhangza 
ni magyar szentbcszédek folyama közütt is. s midón apáczák kezébe azért 
kellett magyar nyelvii elmélkedéseket késziteni lnert édes házikürükból, ide 
jükben nem német nem franczia szólammal ’s arra mentek zárdába, miért 
nem kelt volna vár és kastély urnéi számára hasonlóképen töhbféle magyar 
irat. A’ fó'nri asszonyrend sem áhitatoskodott akkor a' lelkes Albach nyel 
vén. Magyarország hajdan, igazán nemzeteé volt, külföldról közébe hono 
sodottat nem csak törvény ira bé külsóképen magyarrá, hanem a’ mint ide 
veté sorsa, nyereményéül az országnak? vagy nem? átolvasztatta itt érdeke, 
mert az 6 nyelvén зет leánnyal sem hivatallal nem holdognlt, minden tár 
salgás és tanácskozat magyarul folyt, meghajlott gazdája elótt a’ vendég. Oly 
lyan Gegó lelkületü tüzes magyar ferenczes barátok járták hát zárdájuk párt 
fogónéi házát, vagy káplánkodott némellyike abban ’s buzgón irt kora és hite 
szellemében idves magyar tanitásokat. 

Fôuriház könyveül készitését vétethetné fel, még mi@ A’ szép szirom, 
mellyre betüket gonddal vete ugyan azon egy kéz. Szállhatott az ntán, ágról 
ágra, cziráki vér szerént. Miképen került a' Góry nemzetséghez, azt hazañui 
aiándokozója maga sem tudá bizonyosan eléadni hozzám 1835» ang. 21d. irt és 
a’ M. t. társaság Évkünyvei IIId kütetének 5-6 Iapján lenyomatott válaszában. 
A’ mit ott emlit, csak tübb tala'nozásra vihetne, ’s minek ezt messze ú'znilîìz 
ni, támogathatás nelkül. Sót eme hozzávetésem is csak addig álljon, mig va 
lami véletlenség eldöntó adatot nyujtandana. 

VI. Mellyik osztályzatn szferenczes iria? 
Idvezító'i, sz. máriai? Cseribarát, szürkebarát? 
A’ magyar korona, Európának XI-XV évszázaiban , sulyadó diplomati 

cai tekintélyü volt, hanem a’ ferenczes rend’ egészében, országa, egyházilag 
még is csak mint „Provincia Hungariae.“ Mert külün királyságokat is, a’ szer 
zet eredeti hona, csak elágazott családokul nézett eszmében, ’s országok let 
tek provinciáivá. Az eszme nagy volt e' barátrcnd egységére nézve, de a' 
mindenüvé beparancsolt latin nyelv, ezzel is netnzetek ünszólama’ kil'ejlését 
akasztá el. Amngy, a’ legeslegalázatosabb Generalisnak a’ hány ország, any 
nyi provinciára lön befolyása. Már 1239ben azonban a’ magyar tartomány 
külön tisztelé provincialis atyját, kivé akkor épen János herczeget, a' franczia 
király fivérét rendelék. Majd lön a’ czim: Provincia Hangar-ine Conven 
tualinm, kik szabadabb karba álliták magokat ’s láhra is, mert a' fapapu 
csot elhagyák. Miként hát olasziîildön ’s másutt, el eltérének a’ szent alapi 
tó’ meghagyásától observantiatól, ugy tettek lesz a’ magyar conventualisok. És 
tudományt, azaz észmiveltséget is ohajtának közikhe, sz. Ferencz azon sza 
bálya ellen, melly a’ fratres minores dicsét, csupán legszükebb szegénység 
ben, lninden érzéki gyönyör távoztatásában keresteté. Az ó cmherei, akará 
az, tudósság buvári ne legyenek, egyedül isteni tisztelet ’s buzgóság forogjon 
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eszükbeu. Kik azonban a’ conventualisokat nem küveték, Рви-е: observantes 
névvel lónek 1415ben a’ constancei gyülésen megerósitve, midólr azonban 
Kósa szerent a’ magyar conventualisok, hasonlóan helybenhagyást nyertek 
r. pápai felszabaditással ’s akkor provincialis ministerükké Veróczei Bertalant 
választották. A’ conventualis czim, ugy látszik, egy kis fekvó birtok szerez 
hetését is tevé, ’s azt, hogy a’ kormányba, egybegyüló' választottság szólhas 
son. Igali Péter 611 е2е2 262611 1452ben elé tartományfóül, ’s intézkedéseiból, 
fivérei egyesülete küzakarattal Provincia Hnngariae Concentualium reformato 
rum nevet vált; az observantes pedig majd, Patres Salvatoriani mejores let 
tek. Hanem, reformatio itten visszatérést jelente, mert neliány nagyon is. 
neki szabadultfrater már világ szájára került , ’s azon hirelmény marada fenn, 
hogy Igali a’ szabályszegót ugyancsak megszijaztatá. De, mind e’ mellett 1161 
rabb mozgalomnak kelle közüttük elevenkednie, mert conoentaalis nevezetüket 
letétette velek Xd Leo r. pápa 15171), ’s Па. Lajos m. király abban megegye 
zett. Felszabaditatásaik megszüntetve lónek, szabniok kelle magokat a’ meg 
tartók observantes rendéhez. Azonban, me'g is külön czimélyt vettek fel, sz. 
Maria magyar tartományáét, Provincia Hangariae S. Mariae, 1523ban. ’S 
magyar érzelmükkel, mert azt mondák, szüz Maria tiszteletét sz. lstván ho 
zá bé, a’ magyar király. De, itt a’ kérdés csak 1491-ig hat. 

Ezen reformált conventualisok, vagy tehát idébb sz. Maria osztálya’ le 
véltárából szedte ki Szentiványi Márton jesuita annak provincialisai neveit, 
Continuatz'o dissertationis paralipomenicae rerum memorabil. Hangariae. Tyrna 
vtâe M. D. CC. ’S 51--52 lapjáll áll: Fr. Bartholomaeus de Versichi (az az: Verö 
czei) minister ñoruit 1416, quando Fratres Bigoti , vulgo Cherienses orti sunt. - Fr. Pau 
lus de Zech (Sze'cs) minister fuit anno 1445, quando Conventus Budensis, Pestieusis, et 
Strigoniensis accepti sunt a nobis et Cheriensibus traditi. - Fr. Fabianus delgal, minister 
eligitur Szegediui 1452, cujus tempore Conventus _Ujlak et Vacien. sunt ablati a nobis et 
Bigotis traditi. — Fr. Benedictus a Strigonio, sublato Fabiano, eligitur in ministrum in 
capitulo Albensi 1474. — Fr. Lucas a Segesdino, Magister Philosophiae, defuncto Bene 
dicto, anno 1490 eligitur in ministrum. 

’S nem az a’ kérdés lendül-e itt ele, „1161116 épen e’ Segò'sdi Lnkács irá 
ezen elmélkedéseket, még minekelótte a’ reformált conventualisok fejévé vá 
lasztaték. Magister Philosophiae! Seneca nevü mester megemlitójel Veheté 
ugyan idézetét az iró, Sz. Agostontól is, de olvashatá maga hasonlóképen Se 
necának már 1475ben lesajtolt munkáit, miként a' XIId lapon megemlitém. 
Següsdi Lukács, tekintélyben is marada, mert ámbár 1497ben Szekcstii Ger 
gely; 1502h. Andreas de Bachia választaték tartományfóvé, de 150711. ujra 
Segösdit tevé azzá többség.r ’ 

Mert e’ munkának a’ reformált conventualisok küzül erede'se feltehetóbb. 
Ezeket szabadabbságra, gondolkodás vivé, ’s elmemivet akármi tárgyban, moz 
gékony f6 alkot, kor szellemében. Hol ész nem munkál, tó a’ világ, ’s ma 
gyar, hivebb, szabadságban. És a’ hogy elébb, maga honában 666 eszméjét az 
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olasz, ngy akart ezen magyar osztály tovább lépni saját nézeteént, mivel 
érzé, hogy ember-szabály le nem Iánczolhat örökre ntódokat. Eló'tte ан: 
pedig a’ példa, miként lön koldns ferenczesból római pápává IVd Miklós 
12881); lVd Sándor 1409b; IVd Sixtus 147111, holott ezek is helytt és alattma 
radást fogadának. 

A’ cseribarátok, fratres bigoti, voltak látszik az observantes, azok ma 
radának meg ugymint azon szigorubbsággal, mellyhez a’ constancei gyülés 
14151». megerósitését csatlá, sz. Ferencz tiszteleteért. ’S Buda, Pest, Eszter 
gom, Ujlak, Vácz lett tehát az отек, miért reájok haraggal szórták a’ bigot 
nevet e’ rel'ormált conventualisták, késóbbi nevükkel szüzmáriások, kik Szi 
getváratt, Següsdün, Kanizsán, Székesfejérváratt Vasváratt, ’s egyéb helyüken 
zárdáskodtak. 

A’ cseriek eredetét azonban Isó Lajos idejére teszi Urbanus Fridericus, 
kinek Historia provino. Salvator-ls, р. ‘2. munkájából küvetkezöt irá ki szá 
momra Podhradczky Josef, harátsággal. Mert puhatolódznom nem vala szé 
gyen, mit kitól kaptam, illik megvallanom. ' 

„Devoti domini hungari, szo'l Urbanus, tempore Ludovici I, R. H. zelo pietatis com 
moti, in ipso Hungariae regno plurima eisdem (P. P. Franciscanis) construxerunt domicilia, 
quorum primum, ut Annales Provinciae S. S. Salvatoris testantur, fuit in loco Cheri nun 
cupato , dioecesis Cbanadiensis, sub titulo В. V. M. in coelos assumtae; cujus loci occasio 
ne fratres observantes in Hungaria existentes, per multos annos monachi Cherienses , vul 
go, Cheri Ванда} vocabantur, ad dill'erentiam aliorum , praesertim fratrum de communita 
te , post, conventualíum nominatorum jam prius in Hungaria existentium. 

Kósa, Bosnyákföldról hozza óket 1368 és 1419ról szólva kéziratában, 
mi csak annyit tehet, hogy a' magoksanyargatók observantes, onnan szállin 
gozának, valamint az esztergomi franciscanusokat Heltai, IV. Béla temetésé 
nel már Czerieknek hijja. Egyébaránt Kósánál is, e’ név reájok ragadása Cseri 
helytöl áll. ’S lelém még Kósából másoltjegyzetek közütt, miként paranesolt 
Vd Márton pápa egyetemes reformatiot, mellyet zárdák meg zárdák esküvel 
fogadának. „Sed aliqui, laxioris vitae amantes, se dispensari petierunt. ln Hungaria odio 
si redditi, quibusdam conventibus privati sumas, quos obtinuerunt hi cirmtmcelliones fratres, 
pietatis speciem et reformationem praeseferentes.“ 

Szentiványi fennebh emlitett adatainak ezekkel összevetéséból is hát annyi 
jó elé, hogy observantes és Cheri baratok név valóban ugyan azon egy volt, 
amaz deákul, ez magyarul. A' cseriekkel pedig elébb sem tartottak azok, 
kik de communitate czimmel alakultak, 1416han meg tólek , conventualis név 
vel meg élesebben elváltak. Szürkebarát Iegeslegeleinte csak átalános elne 
vezés lehete, a’ darócz ültüny szinérôl, mìként a’ zirczi cistercitát venyingi 
magyar ember, hallatomra tarkapapnak hivá; Heltainál pedig 1575ben a’ pau 
Iinus, remetebarát; a’ Сир-Питает, Chartreux, némabarát; hanem cseribarát 
felkaptával, külön a’ conventualisok lettek зайди: nevüek. ’S így az idvezi 
tói egyesület ma is cseribarát volna némikép régiesen, a' szüzmáriás pedig, 
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XXXV 

szürkebarát. És kijó’ az, hogy a’ cserieken titoktelt ajtatosság homálya bo 
rongott, nép ke'pzelmében, a’ conventualisokon világosabb és világibb szin. 

0h' te cseribarát! hajták gúnyul együgyüre, góbéra, miként Kósánál 
1434l'ól (ищет. „Cherienses in Hungaria vitae contemplativae dediti, scientias excole 
re neglexerunt, inde adagìum: 0/1 te cseribara't! dum idiotas, scientiarum expertes desi 
впаге Volebanh“ Kósa Jenó, 1768-1771, és 1777-1780 kòzütt kétszer volt a’ 
sz. máriások tartományi feje, ’s ezen évckról maradott fenn sze'rzetének általa 
összeszedett türténetirása, melly meg van a’ posoni, érsekujvári, sümegi zárdá 
ban. Igy közlé velem Sallay Ferdinand , pesti gvardián. 

Sándor István szókünyvi toldalékában Cséri barát áll. Sem Cser sem 
-Cse'r helynév nincs ma Csanád püspöki megyéjében 1). Biharban találám Fó 
nyesnél Cseri puszta nevét Be'l mvároshoz tartozóan, mellyet a’ nagyváradi 
dcák püspük hir. Sopron vmegyében Cse'r magyar falut magam is tudok, 
Hontban pedig Cseri van. 

A’ conrentualis szürkebarátok világából tehát ime тгщуаг elmélkedéssel 
bóvül a’ hajdan’ llemzeti életéról tudalmunk, a’ bigót cseri barátokról meg 
azon kedvetlent tudjuk, hogy Szapo'lyai János, Magyarország éjtszakai kirá 
lya, „так „láttatá meg az evangeliumból, hogyha az tereket segitségül hí 
hatja-e? A’ cseribarátok ezt lelék az evangeliomban, hogy az, ki vele jót te 
szen az az 6 atyjafia. János király .leronimos Laszkit, ki Lengyelország f6 
személye vala, bebocsátá terek császárhoz, hogy segitségül hina“ miként a’ dal 
mata születésüVranchich Antal, késúbben esztergomi érsek, magyarul irá kró 
nikájában még azon id6r6l, mid6n János király titkára volt. L. Podhradczky, 
Eredeti ke't m. krónika, Pesten, 1833. 21-221. És az éjtszakai király a’ tü 
rüket nézé gyünyörü atyafinak , azaz, erélytelen hiusága ezen kétértelmüségnek 
arra csavarható csinját falta bé, ’s ter-eket ter-ite a’ nagy honba, tür-ükkel tür 
eté meg Budának addig dicsó várát! 

VII. Nyelve tájékozása. 
Nem az mutatja dunántuliságát mivel onnan kaptuk meg, mert a’ tatrosi 

másolatot Münchenból, ennek társát Bécsból keritók leiratban vissza, a’ te 
metési beszéd Posonban tartatott fen, holott cz is dunántuli ’s fóként so 
mogyi és baranyai magyarságu; továbbá a’ soltárok 1508beli forditását Gyula 
fejérvárra vette meg gr. Batthyáni piìspük, pedig i-zése, tiszántuliság; Kinizsiné 
imádságkönyve't Ersckujvárott fedezte l'el Czech Jáuos, noha Veszprém vme 
gyei szójárásu 's hangejtésü sok 6-zéssel; hanem utal bennünket épen illyen 
gyakori 6-zése, es tübb tájszava dunántulnak alsóbb vármegyéibe. Somogy 
nak leginkább Nemes Kisf'alud, Várda, Felsó és Alsósegosd. Mére, Hete, 
Bécz, Déd, Pátró helységeiben marada meg a’ régi magyar nyelv szelleme 
’s ebból az nyilványul eló, hogy ezen elmélkedések irása korában körülbelül 

’) Megnéztem Timont, Belt, Szászkyt, ’s Topograpñia Magni Regni Hangariae, Vien 
пае, 1750. in fol., a' csanádi névkönyvet és Dóczit. 
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több vármegyén ollyan szólam terült el, midón azok tájait még törük nem 
pusztitotta magyar üsvér lakta. 

’S egy béjegyzet is dunántul járat elmét, melly jegyzetet, Veszprém 
vármegye devecseri járásának Izkáz nevü helységében élt lelkész keze nyomán, 
sz. Bernardinus Sermóinak a’ IXd l. emlitett nyomdaelói kiadásában , a’ Sermo 
prooemialis lapja feisó karaján igy találtam: Ego Andreas Вата: p. t. pleba 
nus Izkaziensis ‚шло librum dono dedi Religiom's amore ductus S. Pauli primi 
Eremitae pro Conventu Papensi 1668. 8bris 31. In Izka'z. Mert gondolható , 
hogy e’ nyomtatvány Darucz Endre lelkészhez, Somogyban vagy Vasban volt ’s 
feloszlott ferenczesek künyvtárából került kézról kézre; külünben, ha ma 
ga hozatja meg, alig vált volna el szeretettjétól, életében. De amugy, elké 
rengelte tóle pálos vagy remetebarát látogatója, ki osztán ürömmel irá az ol 
dalkarajra: Memoria eine (Daruczé) sit in benedictione, aljára pedig: Ipse li 
ber est Concentus Papens. 0rd. S. Pauli primi Emeritae quor. procurarit Fr. 
Ludoricus Berzeeiczi m. p. 

Mutat pedig a’ dunántuli zárdákban nyomdaelók voltára Kresznericsnek 
a’ vasvári dominicanusoktól ollyanok vásárlása, ki azon példányokat, mely 
lyeket hagyományából grof Teleki Jósef, m. akademiai elnük ’s erdélyi kor 
mányzó, a’ Teleki künyvtár számára megvett, mind az emlitett domonkosfi 
aktól szerzette, miként Szilasy Jánostól mint ügye megbizottjától hallám. 

Azt ke'tségtelenül megmondani, mellyik zárdabeli és hol nevekedett sz. 
ferenczes irta, aligha fogja valaki, de még is vethettem hozzá, ’s csakngyan 
lássuk helyeiket, a' t'orenczes névkönyvek és Szentiványi szerént. 

A’ székesfejérvárinak bizonyosabh kezdeti éve 1280; a’ szombathelyié 
1360.1) Amazt állitá Ill László, emezt I Kálmán gyóri püspök, l Károly ki 
rály zabfia. Varasdon 1236 táján keletkezék, Pécsett a’ Kóródiß) czirák ala 
.pita 1301b. Veróczén Erzse királyné 137Ub. A’ szigetvári felállását nem tud 
ni, de a’ mohácsi veszedelem elótt már volt, a’ segesdit Somogyban lIId Endrc 
indítá meg; 's ezen, somogyiasan mondva Segösd-inél mintha gondolkodó 
ba eshetnénk. Nagyhirü volt, mit csak tüzesebb eszü lakói támaszthatának. 
És e’ napokban tala'llék szólni Budán épen felsósegösdi embörrel, kinek be 

‘) Schematismus Provinciae Hungariae nunc S. Marine nuncupatae Ordinis minorum S. 
P. Francisei 1846. Posonii. Valamint: Schematismus a. Provinciae divi Ladislai regis 
ordinis minorum S. P. Francisci Seraphici regularis observantiae 1841. Varasdini. ’S 
ezek mai helyeiböl azért említem itt a’ varasdit, pe'csit, veröczeit, szigetvárit, ka 
nizsait, segesdit, mivel e’ sz. lászlósok magok irják, hogy provinciájuk hajdan a’ 
szüz mtirìásokéhoz tartozott, következöleg azokon is reformált conventualisok voltak. 
Megjegyzem, hogy~ a’ sz máritisok 1845heli névkò'nyve czìmlapján , reformatornm jel 
zó is áll, tehát egyiken igen, lnásikon nem. Minorita'k, conventualis czimmel ’s birto- 
kolbata'ual Magyarországon 1687b. alakultak. ' - 
Szentivanyi Márton Curiosa-ì llld része 203 lapja'n: Korodi, sz. la'szlósok fennebb e's 
most idézett névkönyve'ben Körò'di, Fesslernél: Cserody. 
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sze'dén ollyan Górycodex nyelve szamatodzott. A’ kanizsait továbbá, Kanizsai 
János esztergomi érsek 1418b. inditá meg, a’ Vasváratt voltat meg épcn e’ Ka 
nizsai család. ’S e’ Vasvárnál is e’ kérdés ébredhet: Nem te vagy-e iratás he 
lye@ Bomba dünté ezeket mind a’ törük dulodalom 1543, 1552, 1553, körül, 
’s a’ kardra hányt harátsereggel, az elfutottal, hihetóen több illyen nemü 
magyar irat is érte elhammadását. Könyveik meg hányddtak, ’s talán igy az 
izkázi. És midón az ostoba türük kivertte után e’ zárdák tübbnyire megént 
visszatermének, a’ nyelv élete sürůbb jelei küzól ime csak illy egy-egy szaka 
dékot vet elé a’ nemzet fatuma vagy érelme. A’ següsdit, Somogy vmegye 
marczali járásában, 1774» hozta ismét életre gróf SzéchényiAntal mint Felsó 
segösd fiildesura, de hová levének 1543-1553 6ta künyveik? 

Ha elóbukkan-e még valahonnan az mivel e’ Górysziromirvány hátul hevon 
maradt, ki tudja? Hanem az elejérôl kiszakadtnak hihetócn nagyobb részét az 
érintett 1508beli másolatból ide tettem kiegészitésül, melly mindjárt követ 
kezik. ’S midón a’ volt egésznek legfelesebbje igy megént illó' helyén együtt 
van, nem kell majd az 1508beli egyéb irat sajtó alá juttakor ezeket elóadni. 
Es hasonlóan el fog maradni abból még ezen igy czimzett két czikk: „1. Ith 
immar vettetic eg’ kérdés a kennac procke valo voltarol, 2, Ith immar vet 
tetic mas kerdes arrol hog’ ha a pocolnac ken’n’a kerestetic nag’ob moncaual 
avag’ kedeg a menor3age.“ Mert ezek külünben is lenyomvák már az 1s6 lap 
alsó sorától fogva, a’ 6d lap közepeig, ’s egyenesen a’ Górysziromról, melly 
eligazitóbb világaul szolgál a’ nyelvrejlem keresójének e’ másolatban lév6 
irásmódnál. 

VIII. lrásmód e’ пышны, ’s befejezés. 
A’ Górysziromiratban lév6: g, i1, t, ú azaz: mai gy, ny, ty, ü, a’ 

másolatban = g’, n’, t', u’. Annál, hanghuzójegy nincs, hanem li-val van a’ 
61d lapon éreztetése, mert a’ mai: lesse, besse'l ott: le3h, be3elh: ennek XIId 
lapján már, te’rit, azaz: térit, áll; Xd lapon: aad; XIVdiken, keen, valook; 
XVdiken, meeg; XVIdikon, eeg, leel, =ád, kén, valók, még, ég, lél. ’S 
itt csapok a’ XXVIId laphoz, oda sorzandón , miként helyeseltet e’ külümbözet 
is, 1490 kürülig felmehetést. 

Hanghuzat jegytelensége pedig azért régibbit iratot, mert hajdanban ra 
got is gyüke hangja szerént ejtének, ’s ez, mint legelsó hangadás, rüvid volt. 
A’ mi most, átalánosabban; lev-él, mad-ár, rész, sud-ar; székely ajkon foly 
vást: level, madar, resz, sudar. Igy a’ palóczén ta'col, halál helyett: tavol, 
taavol, halal, halaal, ’s Kinizsiné 1513ben imadsaagot monda halaal ellen. 

Azonban mind a’ ketten, -' hajdaniasan, monnon, - egyezóen irták a’ 
mai: cz-ét, cs, i, i, ly, ö, 6, sz, z-ét: c, l., i, l', 9, 3,-vel, mellyek 
közól, c, l., l', 3 szépen vi33aállitható lenne, sót Ё, n, tis miért nem? 

Ide szurom ñgyeltetésemet 3 felöl. Ez mondám z, sa. helyett mindenik 
nél csak 3. Lenyomva itt mindazáltal 3 f6képen csupán sz gyanánt. 

Ataljában utasitatásaul veheti az olvasó, hogy mind a’ Górycodexben mind 
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1508beli másolatában a’ Górysziromirat 11d lapjához mellékelt hasonmás 
mutatásaént veresen irvák azon sorok, mellyek betlîi itt szétszedvék. Vala 
hány nagy betü pedig eltîl, egészen veres, közhen annak feketéje, másodszor 
veresen van megfuttatva; sót a’ sok vonást (comma) hasonlóan veressel pct 
tyezé meg az irkájába holt szerzó, kin akkor csoda nagy muhkájaért Irástudo' 
hire ragyogott kürülbelól Somogyban ’s Vasban és a’ szóke _dunának mentté 
ben. Ollyashoz értett, millyest akkor Magyarország több zászlósa is másra 
hizott. ‘ 

Hej, ha e’ járatlanság küdéból Maityás király esze, illy rendeletig csil 
lagzott volna fel: Papcancellar! nemzetünk élete int, magyarul tedd fel koro 
nám embereinek a’ VId decretumot. lgy ezzel, és a küvetve Ulászlóéival áll 
nának beárnyokolva zárdairataink, ’s birnók országlási, hadviselési, kormány 
zási, királyi udvari magyar múszavainkat is korról korra, szerénszerte virnlt 
eredetiségükben leszállva. Lám sajáterejü nyelven vonszanak Mátyás’ jelesb 
„szürzései“, Heltainak 1575beli kiadásu krónikája 165-167 Ievelén. Amugy, 
most a’ nyelv elleni igasságtalan karczok keserl'íjét sem ismernók, mert már 
hajdani belészokottság minden uj szerzódésnél meg nem szeghetó feltételül 
kütütte volna ki, a’ magyarkorona’ nemzetì életét is. ‚ 

De, midón e’ Vezéreszme vesztetten látjuk, szomoritólag leholygott ev 
százainkat, csak zárdák kürét felvert gyepen nótt virágokat kell konynlt fó 
vel, libásan felcsipegetnünk. És e’ csekélységekért sem csupán félvállu kü 
szünetecske szesszen ki a’ megokosnlt fókból , kik nem hányják, ki, mit hogy’ 
irt, llanem ürvendni tudnak a’ felfogottakat magába szövütt nyelv gyüngyein. 
Van eze'n fókben lang, szüvetnekelniek Magyarország világosabb jövendójé 
he; de órküdik eszük, hajdana nemzetì szellemtorzseinek el nem fúniok mé 
cseit. Méltán is küvetkeztetését értik, miként mutat a’ magyar helyesirás ré 
gi eléalakulása, a' szókotéssel élés, e’ nyelvnek már terjedtebb kimiveltségé 
re mintsem azt a’ deákhafulttak sokáig hirdeték. Becsülnek hát azok, akár 
honnan njolag eléhnzott régi magyar iratot, mert az egész nemzet tömege 
mondhatja nyelvérül „ez volt a’ szabadhon szerzett jellemeké.“ És küzüsen 
lobbantják védvül „a’ magyarul régebben is csak ngyan irást,“ azon negéd 
kedó’ német irók rágalma ellen, kik magokat, most külünüsen a’ magyar nem 
zetì élet ujonnan helyreállítása dolgaiba igasságtalanul ártják. Adhatunk ez 
zel megént világitást, átaljában az anyanemzet káromló vendégek toborzata 
küzé, mellynél Stephan Ludwig Roth, Meggyesszékben nimesi evang. szász 
pap is, Brassóban 1842b. Der Sprachkampf in Siebenbürgen, czimmel kijött 
irkájával hagyta fen, fudázó tudatlanságának kóporemlékét. 

Tndjátok, mi gyózi meg ezeket. Minden eszes magyarnak félt'étele Ie 
gyen életében legalább egy hatályos tettével felebb emelnie nemzetisége dia 
dalát. Egy csepp, semmi, de cseppekból tcrül tenger. Ez, miben tisztul? 
Mozgalomban. ’S midón cseppet eltörlenek, nem, tengert. D. G. 

, _ _ ____А‚._ ____ .__ __- 2—— .--.-&quot;-J 
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пабы 'rALÁN 

sacosol LUKÁcs, 
aEFoaMALT coNvENTUALls РВА'ГЕВ ’s BöLcsELET 

MEsTEaE. 

HozzÁ тише, А’ FERENCzEsEK’ saeosol VAGY vAsvÁal 
zÁaDÁJÁBAN DUNÁNTUL. 



orsza'ge' . 

zülendö avagy ha elveszendô 

евнусопвх 

FOGLALAT. 

1. тайник, xÈsöBm masoLATABóL. 
1. A’ méltatlan communiealó mézéröl. . . . . . . . . . l-Vll. lap. 

2. Tanuság, miképen esmerheti meg ember azt, ha méltán já 
rul e’ szentség vételére avagy nem. . . . . . . . . . . . . . Vll-Vlll.l. 

3. Mennyi gyümò'lcse legyen e’ kin gondolatának. . . . . Vlll-Xlll. l.. ч 
4. Binnek zsoldja, szólás a’ pokol kináról . . . . . . . XllI-XXII. l. 

n. sz nLöxEnuL'r напоит: нит. 

1. A’ pokol kinai befejezése. . . . . . . . . . . 
2. Ha pokol kina kerestetik nagyobb munkával avagy a’ lneny 

3. Melly átkozott bün a’ gonosz rágalmasság. 
4. Tegyek, kikböl ember vélheti hog)r ha valaki legyen idve 

5. Hét szent jóság . 
6. Imádság dicse'rete és használata. 
7. Tanulság szent békeségrôl, beven 

Sorolvány az eredetiben találtató eléviilt, felötlö szókból . 

Különszók „Balol, v. Вей?“ kiható helyraggal. 
Két észrevétel Balol, Behîl helyragról 
Más nyelvböl csipett szók e’ codexben 

- Egykét iigyeltetés, nyelvrejlem vizsgáldjához 
Szavak sora, mellyek a’ Górycodex elején álló „Kiegészíte'st“ 

nyelvtudalomra nézve érdekitik . 
__——-—._——— 

2-6. 

6-16. 

16-33. 

33-51. 

51—66. 

67-71. 

lap. 



  
 

GonYcolmx FENMARADT KEzDETÉllEz. Aar 
МАК lsö LAPJÁN MEGEREDÖ „nee дышать“ szóle. 

All ez, abból 1508ban maiolt 16d rétii iratban, mellyet a’ mkir. egyetem könyvtárá 
ba “linkler Mihály pécsi czimes kanonok, gödrì esperes és lelkész 1804b. ajándokozott, ’l a' 
kéziratok sorában ott „Liber hungaricus de S. communz'one, de doloribns infer-ni“, VIII. d.“ 
rovattal van. 

Ez is hevon ugyan elején, mart csak megszakadtan kezdetik igy: „kirpl ig 30| orif 
сиз“ és elsô lapja alján kerül elö: „harmad gOIIOSSág-&quot; Hanem a’ 3d levél másod lap 
ja'n kezdôdö más czikk’ tartalomjegyzetéböl látszik, hogy ez „az meltatlan commoni 
calonak keferlifegps mergerpl“ szólott. Elhagyaték hät innen, mint különben is cson 
ka, ’s el, azért mivel a’ 16d rétü 5 lapon semmi nyelvérdek lines ollyan, melly, követke 
zôkben eló nem fordulna. 

All ennélfogva itt pótlékul: 
1. A’ meltatlan communicalónak édösségös me'zérôl. 2. Tanuság, miképen esmerheti meg 

emhör, ha méltán járul-e e' szentség vételére. 3. Menyi haszntilatos gyimölcse legyen e’ szent 
ségös kin gondolatjanak. 4. Binnek zsoldja, mellynek egyenesen a’ Górycodexbôl másoltatá 
sát, az ebben fenmaradt vége bizonyítja. 

A’ más három czikk meg az okon véteték ide, mivel benniik is egészen Górycodexes 
nyelvszellem leng, ’s igen hihetöen annak elején állhata. De attól elszakasztani ’s külön lapoz 
ni lön tauácsosb, тег: е’ másolatok irója nem utánztí betürôl betiire az elôtte feküdt eredetit , 
a’ hogy’ ezt az elôbeszéd befejezéséhez lett összeállltás nyilványitja. 

1508beli másolat. 

Mind eddig 301 ez iras az meltatlan comonícalonac kei'e 

rlífégos mergerpl Immar kedeg ede ala 3ol az meltan comuni 
calonac edofl'egos mezerol, es v’ Senti'egps nag’ ha3nalatt’arol 
Mert ez kegos críftus míndpnt ketfeg nekil híuot az nag’ n.0 
dalatos vendegl'egre, mondvan az 3ent ewangelíomba VEnite 

ad me omnes. Jouetpc mind en hoz’am kik monkalcottok , es meg vattoc ter 
helven, es en megelegeitlec vr íften mong’a Az kerier kit en adoc en tel'tom ez 
velagnac eleteiert. Vegetpc, es eg’et9c ez enpteftpm, ki erpttetpc el adattatic 

eónYcoDEx. ` a 

4. levél. 
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Ezt tegetpc en emlekpzetpmre, Mert ki en tel'tpmet cgi es en verpmet igija, 
ez en bennem, es en v’ benne lacozom Ez igeket meleket en nectpk goltam 
elet, es elevenfeg. Vram críftus miert | te Sent igeid, Azert io kedvel, es 
nag’l hiiwfeggel kel fogadnonc, es vennpnc Te igeid mert te mondottad, 
eriemes mert en idupfl'egpmert mondottad, Azert ígon prpmeft ve5pm te 
Зет 3а‹1Ьа1о1, hog’ erpsben be oltaffanac en givembe Engpmet felferkent 
nec elen nag’ keg'pllegnec igei, de meg rettentnec engpmet en samtalan bi 
neim es meg gegpneít engpmet en fprtelmes confcienciam eIen nag` Sent 
Í'egnec vetelere, Kegerit engpmet ez te .. .*) nap’an mind octauaigh monduan 
О Sentfegps vendegfeg, kibe hiw keregt'enpc az edpllegps críl'tol't e3ic es 
v’ kexiria. eth emlekpztetic, es allelpc malagtal telefpdíc, es ez Зевс ven 
degl'egbe minekpnc az ipuendp ditpfegnec zalaga adattatic , Azert mind eng 
belpl adattatic meg efmernpnc minemú ha5nalatollag, es mel’ ígpn nag’ fel 
fegps iosag íp'ypn minekpnc ez oltari Sentfegnec meltan valo’ vetelebpl, 
Mert igaz hit ezt mutat’a, hog’ ez oltari |5entl`egbe neg’ allat vagon Tndtia 
mint, teft, veer, lelpc, es iftenfeg Azert mind ezpketh az meltan como 
nicalo hoz’aia ve5i ígpn nag’ hagnalattal, Mert mindpnictpl adatíc neki ki 
lpmb kílpmb nag’ Sentl'egps aiiandoc, es felfegps hagnalatoll'ag, Azert elfp 
hagnalatta az meltan valo comonicalafnac ez Mert micoron ez Sehtfegps 
тещ): hoz’aia vegi embpr mene íoth tpth a críftus v’ halando teftebe, min 
dpnbë az meltan comonicalonac газе legen, Mind 9 bp'yitplefebe, predi 
callasaba, farradfagaba, Imadfagaba, vigazafaba, es mind 9 ketilianac, es 
halalanac erdpmebe Ezt megbigonittb Senth Thamas doctor, monduan Min 

dpn híw keregt’en ki meltan comonical mindpn mifen azon ha3nalatoll`a- 

5. levél. 

б.‘ level. 

got. es malagtot Iieri kit criftus nag’ pentpkpn, az keregtfan, embpri nem 

') A' forgató itt meg fog hôkkenni, mert elméje ’s érzése hiányt lel. Innen is hátlegaltibb 
egy 160d levelke kiszakadt. Mert, - ide sorozom, - minden | jegy, a’ lap Végét, min' 
den jegy a’ 16d level betöltését jeleuti. Szerlaesztó'. 
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_ .. .__ ,_ .L_ .H ‚Г. v r.- .-&quot; ,—..‚ ___- „v- ._Pv&lt;- ï 

zetnec kerefe Es ennec fplotte kere3t’enfegbe mene mala3tbelí embprpc van 
nac | es men’or3agba mene Sentpc vannac mind ezoknec erdpmebe re3e va 
g’on Ezt megbizonitth az Зенит kere3t’en hith, holoth azt mongoc a credo 

ba hi39m Sentoknec eggeffeget, Mas ha3nalatt’a ez Sentiegnec vetelenec ez, 
mert ennec míatta, hog’ az 9 3ent veret hoz’anc ve39c, hintol ti3tultatonc 
meg, Kirpl ug’mond az 3ent iras’Cril`tofnac vere mcgti3titt’a mu’ lel kpn 
ket ammeg holt mivelkpdetpctpl. Ammeg holt mivelkodet ez, hog’ micoron, 
embpr mala3tba vagon. es fok iot te39n Ez io mivelkodet mind addeg ele 
ven míg halalos bint te3pn, es e binnec miatta mind meghal, de ha el'meg 
toredelmelî'eggel meggonic, es aiietatofl'aggal comonical Ig’ ekkeppen ti3tul 
meg allelpc ammeg hol (igy) mivelkpdettol , mert mind meg elednec ezoc proc 
iduolfegre | De meeg nem Lak ezpctol ti3tul meg, »de ennec fplptte ol’ абе 
tatollaggal es 3eretettel vehetí embpr hozzaía hog’ minden boLanando bine, 
es elfeledpt halalos bine megbotattatíc, Kit megbizonit az Sent iras mond 
uan, Mert ha o torvenbe cofoknak , es bikaknak vere az fido nepet meg 
ti3titt’a vala, Nag’g’al incab criftos nac 3ent vere ki mi biinonkert ki pttetec 
mi lelkonket megti3titt’a ErLed botanando hijnokrol, es elfeledot halalos 
biínokrol, Kírpl aran’ 3aiaiv3ent Janus doctor ekkeppen, 3ol monduan Crif 
tosnac ti3t91endp vere micoron io acarattal vetetic, lelpknec minden corfa 
gat meg víga3t’a Corfagat mong’a es nem halalat’a mert allelpc a boLanando 

binnel es az elfeledpt halalos `binnel megcorul, de megnem hal, Azert a 
corsagbol ez3ent oruol'faggal meg viga3ic | De ha CZ Зет Oruollagothalalos 
binbe hozzaía veiendi, incab halalt halarra hoz maganac, mikeppeu felu`l 
meg vag’on möndvan 0 Harmad ha3nalatia ez Sentsegnec vetelenec ez, mert 

ebbe hog’ ez vronc cril'tol'nac lelket hozzanc ve39c , adatíc nekonc az proc 
eletnec zalaga, de Lac vg’, hog’ mala3dba ez velagbol kimulandonc Ezt vronc 

v f-l »T ,___-:.g--l __. 

7. levél. 

8. leve'l. 

v’n9nmaga megbizonitta, monduan Ki engpmet e3ic ez en erot tem el, Az o. мы. 
az Mikeppen en prpkke elpc v’es prpcke el n Mafut meg vg’ mond En va 

all' 
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10. levél. 

ll. levél. 

g’oc eletnec ketiere ki meribelpl legallottam valaki e kerierbpl eiendic 9г9с 
halalt nem laat Azert valakí 91'9с е1е1:91: 9310 , ennec 3ikseg prpcke elnie , Neg’ed 
hagnalatta ez 3entsegnek vetelenec ez, mert micoron embpr meltan como 
nical, hoz’aia ve3i a teremtp istent Lodalatos nag’ hagnalattal, Mert az iften , 
nag’ hatalmallag, es 9г91с | Ь91ьеГе5, es igpn nag’ felfegps io, Azert az v` 
hatalmallagabol 1е39п az meltan comonicalo hatalmalb io mivelkpdetre, es 
keremefpknek meglierefere, es az v’ bplLel'egebpl legpn bplLeb idupllegps io 
zagnac valagtafara , es gonoll'agnac eltavoztatal'ara, es az V’ io voltabol 1е39п 
kegpl'b mindpnpkhoz 3eretetpl'b iftenhpz, es attiiaiiahoz, es bekefegofb ha 
borul'agnac 3envedefebe, es mindpn iamborfagba cazdacb, es iob Mert va 

laki meltan comonical, ennec 9 lelke betelic malagtal, es elegpdic ifteni 
edpll'eggel, Mert micoron embpr meltan comonical ennec lelke iftembe val 
tozíc Vg’ mikeppen az etel ital atteftbe Es mikeppen a teft el borrall ke 
rierrel, ezpnkeppen allelpc el ez Sentfegnec veteleuell Kit megbizoliit Vronc 
vnpmmaga, mondvan, Ki ez kerieret e5i , ez prpcke ее1. Qtpd hagnalatta 
ez Sentfegnec vetelenec ez@ Mert a meltan comonica l lonac givet geretetre 
geriiegti, Mert mikeppen a túznec elptte a hidecl'eg eltauozik’1 ezpnkeppen 
ez Sentfegnec vetelenec miatta iftentpl elhideglilt 5iw meg melegul. Kit 
megbizonit Sent bernard doctor mondvan , Valaki geretettel cgi ez gentfegps 
kerieret, geretetnec pregliletit erzi Pelda nekpd, Micoron a hcw kerieret 
egpd, a hewl'eget vele egpdß ’ezpnkeppen ki vrnac gent tel'tet vegi, Vespri 
hoziaia túzes geretetpt, de iai mert nemeIec kik ez Sent fegpt hoz’aioc 
vegic, oIatanoc mint a hideg cori'agot genvedpc, Kik iollehet az napnac heu 
fegen fekpgenec demaga a napnac heufeget nem erzíc, Ezpnkeppen halalos 
binbeli embpr, Jollehet ez gentfegpt hoz’aia. veg’e de maga az geretetnec heu 
fegeth nem erzi ammegh gokot gonotl'agnac okaert Kirpl vg’mond az Sent iras 
Jeremías irta, Míkeppen a Latorna vizet meghídegeijtj , ezpnkeppen azokot go 
’noiTag elhidegeiití allelkpt iftentplla п Hatod hagnalatta az meltan comonica 
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lafnac ez Mert Vembornec elmeiet meg velagol'oita, es az el eliegot biinpket 
meg ielpntí Ennec meg ertefere tanit minket atan’ 3aiu Sent Janos mond 
van Míkeppeu az verpfenbe ki az ablacon be ip az rpg por meg tec3íc, 
es meg laccic kit embpr az verpfen nekil nem lathat, Ezpnkeppen ez Sent 
l'egnec meltan valo veteuel meg cfmertetnec allelpknec fogatkozafi, Kit 
megbizonit derec Íral'nakes bi3onfaga. Kírpl ekkeppen 3ol iifaias mondvan, 
Vaiat, es mezet e3ic hog’ el velTe tple aggono3t es vala3iia maganac aiiot 
Ez vaiíon erted vronknac 3ent teftet, es ammezpn v’ iftenfeget, Es mikep 
pen az velagoflagot, es lataft embprnec a tefti etel ital, ezpnkeppen meg 
velafitta allelpknec 39met ez 3ent1`egnec vetele abbinpknec megesmeretire, 
hog’ belple magat ki ti3toi_i|.a. Kit megbigoriit |Vronc v’n9mmaga, mondvan 
En vag’oc ez velagnac velagoil'aga, valaki engpmet kouet, ez nem iar fe 
tetfegbe Heted hagnalatta ez 3entfegnec vetelenec ez, шеи ellenfegnec el` 

Iene igon eros feg’uer Tug’g’oc kedeg azt hog’ embprí nemzetnec harom fo 
ellenl'ege vagon Tud'namint, eg’ prdpg, Mas ez velag. Harmadíc ez mínnon 
teftoncß. Mert ha ordog ez velagnak , es teftpnknek keuanfagat reanc ta 
magtía, ezeket ez Sentfegnec vetele meg ehlieítj , es miheppen a viz at 
t’uzet meg olt’a, es nehezen vetkpzettpl megh otalmaz Ezt megbígoriittiía 
-¿eut bernard doctor monduan, Mí bennonc ket ielos íoth míuelkodíc ez 
oltari Sentieg, Egget ezt te3i meri: az ertelmet megkprliekpzí mala3tnac eros 
kpfalaval, hog’ eros ellenfeg hoz’anc ne ferheffpn. Mal't azt te3i hog’ az nag’ 
halalos bijnokre valo engedetpt az akaratbol mindpnoftpl ki ve3i, Ezt meg 
bigoliittija | derec Sent irafes, Kirpl ig'mond Dauíd profeta az foltar kon’ 
be Vram en elottem a3talt vettel azo.cnac ellene kik engpmet liomorgatnac, 
Mafuth meg vg’mond , ha en ellenpin fereg tamadant (igy) nem fel az en 3iuem, 
Mert meg el'mere Ielogbe ez 3ent profeta meeg cril'tofnac 3úletefenec elotte 
mene 3amtalan ha3nalatt’a 1eg’9n ez meltan valo comonicalai'nac, es ig’ mon 

12. leve'l. 

13. levél. 

da rola Igpn io iftenhoz eggefülnpnc Az az, ez 3ent comonicalafnac mi- идти. 
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15. level. 

16. Ierél. 

atta, mert ebbpl embprnec igpn Гос infag adatik, Kirpl ig` 301 зет: írafbe 
li meftpr monduä Criftul'nac tel'te coroknac oruoffag, garandocoknac Iiugo 
dalm, Erptelenpket erpfeit, egell'egbelieket generkpttet, hetegpket megvi 
gast Jamborokat malagtba tart, ennec miatta 195911 етЬ9г 3е1е‹1Ье‚ micoron 
megfegelmezic bekefegpsb haborul'agba, kegeb idupilegps dologra, buzgol 
fagosb geretetre, bplLeb gonoll'agtol magat otalmagnia, kegel) le5en halaa 
dal'ra , Alazatosb engedelmell'egre, Alcolmafb malagtnec vetelere es erpsb vi 
afcodasra, pregeit aiietatoffagot iftenhez, es 3eretetpt att’afiahoz, es vnpm 
magahoz Ez Sentfegnec meltan valo vetelerpl tprveriben ig’ irattatic Micoron 
ez Sentfegnec vetelere alazatollaggal iarnlandag, erLed geretetit criftusnac 
9г9с eletnec illatt’at lelki iogagoknac pregliletit, kpn'hullatafocnak beufe 
get glinec tpredelmelleget, es biinpknec meg efmeretit, Mind ezpket iol meg 
efmerte vala Sent Jeronimos doctor ki micoron halalanac ideiien comonical 
na, elien gentfegps diaerettel diLere vtet monduan’l О 9г91( eletnec gent 
feges keliere, kibe tartatic mindpn io allatnac ize, es míndpn edpllegnec 
illatia, Te benned vag’on min | dpn gelierúl'eg, es mindpn oruoll'ag, mindpn 
segedfeg, mindpn lingodalm es mindpn io, Kit embprnec kevannia, Mert 
ez gent a3talan vag’on mindpn malagtnac telellege, es 9г91‹ dinfegnec illatia 
Ith ielpntimeg az idupzitp v’ kegelmeffeget Ith vannac le teuen` mindpn 
iogagoc Ith 301 az criftus, Az az, az aiieiatos lelpknec It vagon criftns 
nac kedues ielpnuoltan lth vag'on mindpn egell'eg es gelieruTeg Spt meeg 
azt mondom hog' mind ammelilieí gentpc, es ang'aloc nag’ob vigal'agot, es 
dinfegpt nem valhatnac mint az aldot°criftufnac comonicalafaba Az az, 
hoz’a eg’g’el`u’lefbe Es mind effpldpn valo gehtpc, es malagtos iamboroc erpz 
nec teftnec gpttrelmebe nag’ l klinlifegptf es edpll'egpt micoron comonical- ' 
nac test gerent, avag’ lelpcgerent ez mondhatatlan nag’ gentfeggel, Azerth 
valaki prpcke acar elni 3'1ikfeg ennec hog' 9 50п03 elethet íora valtoztalla, 
mert ha ezt nem teiendi, az 9г9с eletpth maganac nem prpc eletere, de in 
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cab proc halalara ve3i, es iftent bu33u allasra ke3erítí, Kirpl Ilaríus neuu’ 
doctor ekkeppen 301, monduany Iftent a meltatlan comonicalo buggu allas 
ra índoit’a Sentoknec vnommagatol eltauo3tatt’a ellenfeget megvíga3tala , ma 
ganac eletet megriuideitj, ki cril'tusnac tel'tet ragvan meltatlan 3aggatia, 

azert ez 3ent irai'nac bí3onfagabol minden hiw kere3t’en megtanolhattla mi 
keppen kelpn iarulnia ez nag’ 3entl`egos -felfegps 3entfegnec vetelere, kit 
nekpnc aggun megtanulnonc at’a fíu, 3ent leloc Amen, Immar le3pn ta 
nufag | arrol míkeppen efmerhetimeg embor azt ha meltan 
iarul ez Sentfegnec vetelere auag’ nem Jollehet ezt fenki Iiílvan 
való bí3olifaggal meg ne efmerhell'e hog’ ha meltan iarul ez -¿entfeguec ve 

telere auag’ neml de maga doctoroc vetnec neminemv’ iegpket, kibpl embor 
velheti ha magaba eiiegpket lelendi, hogl bízuan íftennec nag’ irgalmalfagaba 
io lelpkkel hoz’a iarulhat Elfo iege ez, micoron va laki magaba azt efme 
ri hog’ az el mult binen bancodíc, es az ípuendpitol akariía magat meg otal 
maznia, es az neki hagando penitenciat ke3 leijend megtartania, es ha io 
akaratt’a vag`on íftennec golgalnia, Mas ieg’ kíbpl meg el'merhed ha melto 
vag’ ez 3ent1`egnec vetelere ez, micoron azt el'merpd magadba, ha ke3 vag’ 
io mivelkpdettre, es iftení 3olgalattra , mert ha ezt magadba lelendpd , ta 
hath | tuggad azt, hog' ifteni 3eretet vag’on te benned kit megbígonit Зет: 
gergor monduan, Vallania iftennec 3eretetít, es il'tennec efmeretít ennec ta 
noia aijo mivelkpdet, ha kedeg ez oth nem leiiend ‚ bizonfag nekpd,'hog’ 
ez eleten embor iftent ig’en fem efmerte, v’tet fem 3erette, mert az reftpc, 
es azoc kic focat alo3nac, nem lelic v’mmagogba azt, hog’ v’ Кезрс Volna&quot; 
nac aiio mivelkodettre, es az iftení 3olga|atra, Azert ha magadba azt eI' 
merpd, es belpl arra keuankozol, hog’ ennectoua ío miuelkpdettre altarOd 
magadat foglalnia, es il'tennec akar3 3olgalnía, ez igon io ieg’ , mert iften 
nec mala3tt’a miuelkpdíc benned es ekkeppen’z meltan iarul3 `az Sentfegnec 
vetelere: Harmadic ieg’ kibpl meg efmerod ha melto vag’ criftllfllûc tßfte 

17. erél. 

18. leve'l. 

19. lcvél. 



VIII 

20. leve'l. 

21. levél. 

22. lcvél. 

vetelere, auag’h nem &quot;ez, micoron magadba azt 011001911, hog’ az iftennec 
igeíet 919111010, es gprierkpdefl'el halgatod Mert em | bpr akkít geret annac 
begedet prompft halgattb de ha azt elmered hog’ kelletlen, es ízetlen tahat 
tuggad hog’ 0110190 halalos corfagba vag’on 111191 3cm; Bernard doctor ekkep 
pen 301 monduan Semmibpl embpr hamarab meg nem efmeri teltenec cor 
fagat mint ebbpl, micoron neki az etel ital kelletlen, Ezonkeppen femmi 
1191 11911110Ь00 lelkpdnec corfagat meg nem el'merhod, mind ha 0011911 az 
íftennec ígeienec halgatafa izptlen, es kelletlen kiuel 0110190 301100 01111, 
К11°91 vg'monda. Vronc а kefertp prdpgnec Nem Lak kerierrel el embpr de 
míndpn igeueles 01, 111 garmazic iftennec 3010Ьо1 lflegedic ieg’ kibpl megh 
efmerpd ha molto vag’ ez Sentfegnec vetelere ez micoron azt 011001911 ma 
gadba, hog’ az ellenpd vetkpzpnec ellene 310011110 Ifemminemli g`1ilpfeg9t es 
haragot nem tartas, de 110 meeg ennel nagobban vetkpzpt volna ellenpd 
eztes 1103 volnal megboLatnod, Azert hog’ a kegelmes iften attennon 11109 
det boLalTa meg. Qtpdic es Iiílvabban valo ieg’e ez gentfegnec meltan 
hozanc valo vetelere ez, micoron valaki magaba azt efmeri hog’ 0 kegps orif 
tusnac keriliarol, es halalarol prpmeft emlekezic, Kiinec 0110 ert hatta- 
0011900 ez I¿entfegnec vetelet monduan, Ezt valamenesor hoz`atoc vegitpc 
en kenomnac es halalomnac emlekpzetíre vegetpc Azert Vrnac Neuebe 
íelpntetic immar edeala mene hagnalatoffagos 311109100 10 
g’en ez Sentfegps kennac gondolattiianac. Azert е11`9 hasnalatt'a 
Vronc criftusnac kelirianac halalanac gondolattanac ez, mert 1390 111111100 
iftenhpz terijt | Es binnel megkemelililt 3iuet tpredelmelî'egre es gonafra 
3erzi, Ennec peldazattara ez Sentfegps kennac ideien 11931110100 repedpze 
nec, fpld megindula es coporfoc Iiilanac, Az 119310010000 гер0119201`00 011.0(1 
0 110111011 311100 tpredelmíTeget, A coporfonac Iiilafan erLed a g’onal`ra valo 
300011 meg Iiilal'at, es a fpldnec meg indulafan erLed az criftusnac tefte ve 
telere valo ind'ulal't , es meltan valo hoz’a iarulaft@ Mafod hagnalatta ez 
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3entl`eg9s kennac gondolattijanac ez, mert a biínps emb9rb9l te39n ha3na 
latos íambort es 3ent eletu’ emb9rt, Kit igpn kel kcuanni mind9nnec, Mert 
vg’moud meeg a pogan bpltes, hog’ bodog elet az iamborfagos elet, Azert 
ha keuef vagee’), es alazatolTagot keuange, tahat gondoliad ez cril'tufnac 

ken’n’at, es 9 melfeg9s alazatoll'agot, es ebb9l valami íot keuan3 | nek9d 
mind meg adatíc Azert valaki azt akarija hog’ bint9l meg 3abadulion, es 
lelki io3agba cazdag leg’9n tahat kel ez iIetennec az crii'tusnac ken’n’at ga 
corta gondolnia, ki nek9nc hozta az 9r9c eletnec bodogl'agat. Harmad ha3 
nalatt’a, es 3entfeg93 giimyilte ez ‘5entl'eg9s ken’n’ac gondolatt’anac ez, mert 
az 9r9c bekefeg9t., Kit vronc criftus 3erze ez v’ ken’n’anac halalanac miat 
ta emb9rí nemzet k9z9t es amind9nhato at’a iften k9z9t ezt emb9rbe meg 
tart’a es haborul'agot g’u’l9feg9t es iregfeg9t emb9rnec 3ineb9l ki v'z es 9 
lelket meg3cnt9li kit megbizonit 3ent bonauentura monduan Semmí ol ig9n 
emb9rbe k9z9nl'eg9s meg3ent9|eft nem mivelk9dic mint ez criftus ken’n’anac 
gondolatt’a. Neged ha3nalatt’a ez Sentiegps ken’n’ac gondolatänac ez, mert 
emb9rrel а haborufagot kin’n’en el3envettetí, Mert emb9r va |lamene39rImeg 
3omorodic es megemlek9zic criftul'nac ken’n’arol, anne3or cril'toftol meg vi 
ga3taltatic Kit megbizoniit v’n9mmaga az foltar k9iibe möduan vele vague 
a haborul'agba meg 3abaditom v’tet es meg dit9iit9m v’tet, azert íg9n iel9s 
hiíedelem haborufagot 3enued9 emb9rnec ez паша ken’n’anac 3ent emlek9ze 
tj 2), Kir9l ígmond Sent bernard doctor, Nem lehet ol nag’ haborufagot em 
b9rbe, hog’ ki ed9ÍI`egre nem valtozic ha az idu9zit9nec kel'erlifeget 3iue 
be g’9iitendi , es rola iol meg emlek9zendic, Azert ha 3iuedbe 3omoru vageeß) 
lelkpdbe elkefer9ttel izetlen es aiietatlan vagee, gondolad a nag’ felfegps 
vrnac gomorufagat es 9 nagy keferlil'eget kir9l v’n9nmaga vg’monda, 3omoru 
en lelk9m mind en halalomig. Es ol’ íg9n nag’ len ez artatlan barannac 9 

‘) z) 3) Vagy-e? emléközeti', irása is elüt e’ másolatban , az eredetiétól. 
GónYcoan. b 
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3omorui`aga es keferlisege hog’ mind ez velagba mene embpr vag’0n es me 
ne volt, es mene le3pn I mind ezpknec gomorufagat es keferlil'eget fpllil mu 
la Annera hog' vg’an verrel veritpzec beleie, Azert ha embpr ezt iol meg 
gondolang’a, az 9 gomorufaga mind femmi legpn ehpz keppl't. Qtpd bagna 
lat’a es giimplue ez gentl'egps kennac gondolattanac ez, merth ez gentfegps 
gondolatnac о? igpn nag’ ereie vag'on hog’ embprnec il'tennec gent acarattat 
meg ielpntj, es tehetfegpt aad, hog’ az il'tennec meg efmert acarattbt bete 
Iefithell'e, Kit embpr ez nekll nem tehetne, Kit Vronc vnpmmaga megbi 
zonit monduan, En nalam femmit nem tehettpc 2 Hatod giimplue ez gent 
I'egps kennac gondolattbnac ez Mert a kegps cril'tus'ez ileten embprnec 9 
giuet lelket aiietatoll'aggal megkpueriti, es bplLefcggel megekpl'eitj, v’ghog’ 
v'mmagat es mind v’ attai'iait idupll'egps iogagra tanitania tug’g'a, Es ennek 
fplptte ijmadl'agat prpmefben, es hamarab meg halgattb, Azert meltan, es 
igazan dineric | minekpnc mindpn Sent doctoroc cz gentfegps kennac gondo 
latt’at mert mindpn io kit adot es ad minekpnc az felfegps vr iften mind 
ennec miatta atta es agga 9; Heted giimplne ez 3entl`egps kennac gondolat 
t’anac ez@ mert az edes iefus ez iletenpket kik az 9 3ent kelitiaba gondol 
codnac, es edpl'kpdnek az` 9 gent tel'tenec harom regebe irta fel, hog’ 9г9с— 
ke rola elne feletkpziíec, Meg irta ez il ietenpket az 9 kel: kezen Azert 
hog' pket mindpn riaualijaiogba megl'egele, Megirta az 9 ket labannes annac 
iegeie, hog' 9 tplpc foha el ne mehellpn, Meg irta az 9 ginebees, arra, hog’ 
v’ket foha el ne feletheile, Mind ezpketh megbizonitta V’n9nmaga lfaias pro 
fetanac miatta, monduan, Minemde elfelethethie az aria v’ kis germpkete, 
hog’ ne kpiiprlilne 9 mehenec glilpttenne, es ha. az elfeledendi, en tegpdetI 
el nem feledlec, Mert en kezeimbe meg irtalac tegpdetNolczad giimplLe ez 
gentl'cgos kennac gondolattanac ez, Mert ez críl'tui'nac ken’n’anac aiietatos gon 
dolattanac miatta nagob malagtot es erdpmpt tier iftentpl hog'në ha mind 
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egeg keregtenfeg imadna erptte. Okat vetí araligaiu Sent Janos monduan. 
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Semmínemu’ allat eg’eb ninten hog’ mi emb9r9knec ídu9l'l'eg9t 3er39t volna, 
hanem Lak ez cril'tufnak ken’n’a Íhalala. Kilenczed giim9lte ez 3entfeg9s ken 
nac gondolatiianak ez, Mert f9lúl mul ez 3entfeg9s gondolat mind9n eg’eb 
teft3erent valo io dolgocat, mert semmi íftennec ennel kellemet9fb, es em 
b9rnec ennel erd9m9l`b mint ez criftufnac ken’n’anac gondolatt’a, Kit megbi 
zonit nag’ Albert doctor monduali , Criftufnac ken’n’arol Lak eg’ íglifeggel va 
lo meg emlek9zet, t9bbet ha3nal emb9rnec hog’ nem | e3tendeg valo viz ke 
n’er b9it avag’ ha mind9n napon magat oftorozna mind 9 verenec kíontafaíg 
Ian, avag’ ha mind9n napon eg’ ege3 foltarth oluafna, Tized giim9lte ez 
5entl`eg9s ken’n’ac gondolatianac ez, mert ez criftufnac ken’n’anac 39netlen 
valo aiietatos gondolatt’a incab idu9ll'eg9l'b emb9rnec honnem ha a bodog 
3i3 maria mind ammen'n’eí 3ent9kkel, es angalokkal efed9znencc er9tte, es 
ezt erted az 3entl'eg9s kenhoz kep91`t , kiinec ha3nalatt’a mind 9r9kke va 
lo, Mert f9keppen az 5entt9knec ijmadiagaba nem al emb9rnec idu9lTege, 
de az criftufnac keriliaba, Kir9l vg’mond arari3aiu Senth Janos. Emb9r9k 
nek mind9n idu911`ege a criftufnac halalaba vag’on leteuen. Tizeneg’g’ed ha3 
nalatta ez 3entl'eg9s kennac gondolattanac ez, mert ha valaki ez velagba, 
mulatta volna ideiet íg9n Гос heufagba es terne ez criftus ken’n’anac gacor 
ta valo aiietatosgondolattära, ennec miatta 01 nag’ erd9 | m9t valhat, mínt 

` az o! emb9r ki mind 9 g’erm9kfeget9lfogua iftennec 3olgalt es idu9lTeget hi 
u9n kerel’ te, De maga ez Sentfegps kennac gondolatt’ara ¿acorta es aiietatoll'ag 
gal nem ig’ek9z9th De miert ez vtol iutot ez 5entl`eg9s kenra igek9zic, es g’acor 
ta rola aiietatollaggal emlek9zík hai'onlatosle39n, auag fellil mula annac erd9met 
ki mind 9 germpkfeget9lfogua’ íl'tennec 3olgalt, de maga ez 3entfeg9s ken’n’ac 
gondolatiara aijetatos nem volt Azert valaki ez velagba ideiet heaba mulatta 
el, ez eleten emb9r az elhag’ot lelki io3agot íg9n hamar, es nag’ beu9n meg 
lelheti ez 3entfeg9s kennac aijetatofŕagos gondolattaba, Kír9l ig'mond Sent 
Bernard doctor, Tudom hog’ az en erd9m9m nem eleg ennekprn , de ammi 
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fogatkozas ebbe vag'on, ezt en magamnac ki ve39m en vramnac febeib9l, 
Tizenkett9d g'im9l|.e ez Sentfeg9s kennac gotidolatt’anac ez, тег: a’ keg’98 
:fr-pus ez eleten emb9rt I ki gakorta aijetatollaggall az 9 keliliarol emlek9zic, 
9 halalanac ideien ezt megvigagtal'a az 9r9c vigafarol (igy) v’tet bizoliofla teuen 
es 9 halalanac vtanna az 9r9k orgagot es di|.9feg9t neki aduan, Azert ez 
mind9n emb9rnec ig9n nag’ 3u`kl`eg az cril'tus emb9rnec v’ halalanac ide 
ien oth legen mert accoron az halando emb9rth ig9n foe kel'ertet haborgat 
t’a Kit9l az keg9s :Epus ig9n hiu9n meg otalmaza ha ez velagba az 9 ken’ 
rianac gon dolatt’anac miatta vele megcfmerk9d9t, es vele haratfagot 3er 
39t. Azert mind ez f9Iu'l mondot iral'bol adatec meg el'mern9nc, mib9l em 
b9r veheti ha melto leg’9n ez Sentfegnec vetelere anag’ nem, Kit vg'an riui 
den meges Ymeg iel9nt9c, hog’ emb9rnec elmeie kiiilieben fogliaffa, Azert el 
f9 ieg’e ez len, hog’ ha emb9r az elmult binen bancodic, es az i9uend9t9| 
acäia magat otalmaznía, Mas ieg’e ez, ha keg vag’ io miuelk9dettre, es ifte 
ni golgalattra Harmad ieg’e ez, ha az iften | nec ígeiet 9r9mel`t halgatod. 

’Neg’ed ieg’e ez, ha az ellen9d vetk9z9nec ellene glil9feg9t es haragot nem 
tartag. Qt9d ieg’e es íel9l`b ez ha az criftufnac keliriarol 9r9mel`t emlek9z9l. 
Mert ez ol nag’ fell'egps iogag, hog` Lac entice miatta emb9r a’ cril'tufnac Зет 
tel'tet lel9c gerent hoz’a vegi, Micoron ez 3entl`eg9s kenrol aiietatol'faggal meg 
emlek9zik, ki 5entl`eg9s emlekpzetnec elf9 hagnalatt'a ez, mert emb9rt iften 
h9z te’rit, es bint9l eltauoztat, Mal'od hagnalatía ez mert a biin9semb9r 
b9l te39n malagtos emb9rt Harmad hagnalatta, inert az 9r9c bekel'eg9t kit 
5erz9t cril'tus az 9 ken’n’anac miatta emb9r k9z9t, es iften k9z9t ezt em 
-b9rbe megtarta, Neg’ed hagnalatta, mert emb9rrel a haborufagot kiriiien el 
5envettetj, Qt9d hagnalatta mert iftennec gent akaratiat meg iel9nti , Hatod 
hagnalattb, mert emb9rnec 3iuet lelket gent malagttal megk9ueriti, es b91 
Le I feggel meg ek9feiti, Heted hagnalatta, mert a xpus ez eleten9ket kik 
9r9me1`t gondolcodnac az 9 ken'liarol 9 gent teftenec harom regebe fel irta, 

—- _ŕ — -— щ— MWL-__- “щи.— 
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Nolczad ha3nalatia, mert emb9r ennec miatta mind9n ío3ag tetelnel nagob 
mala3tot, es erd9m9t Iier iftent9l, Kilenced ha3nalatt’a ez, mert iftennec 
femmi ennel kellemet9fb Tized ha3nalatt’a mert mind9n io3ag tetelt f9lu’l mul, 
Tizenegged ha3nalatt’a, mert az elhag’ot io3agot kit binnec miatta elve3t9t, 
ennec miatta hamar megleli, Tiz9nkett9d ha3nalatt’a ez, mert ennec miatta 
emb9r azt erd9mli, hog’ a :qms halalanacideien` oth iel9nnen le39n, v’tet 
meg viga3taluan es ellenfegt9l meg oltallnazvan, es v’tet be víuen az 9r9c 
hazaba, Kit nek9nc kerefpt ez v’ 3entfeg9s ken’n’aual , es halalaual, Kír9l 
aggonc nag’ halat v’ felfegenec mind 9r9ck9l 9r9kke Amen Diterteffec 
vr Il'ten, es 9 3ent an’n&quot;a.| 

Binnec folg’a Vrnac Neuebe kezdetíc 3olas az росо1пас 
39rn’u’, es kel'eru’ keiiliarol, hogy a’ biinps hala es a bint meg 
hag'g’a Malagtba valo emb9r haliia, es 6 t9le magst incab тез 
otalmaz’a, Azert ig’ mond rola Dauíd profeta a foltar k9n’be 
COnuertantur peccatores in Infernum omnes gentes que obliuifcuntur deum 
Teriienec a bin9f9c po kolba, es mind9n nemzet9c kíc iftent elfelettec Ved 
&quot;01 eSpdbe, hog’ a pocol mondatic lenne bid9s, es ig9n f9rtelmes' helnec 
kiert neueztetíc ig9n ondogl'agos ver9mnec, es a f9ldnec alfo re3enec, ho 
на fol, es takarodic mind ez velagnac ondogl'agos genetfege, V8’ mint е“ 
velagnac arliek3ekibe, Es oI ig9n nag melfeg9s ver9m hog’ valaki hele 6fm' 
dic, 9r9cke foha bel9le ki nem kelhet mikeppen a nehez k9 а I 10118911186 
fenekcr9l, ki megmutattathec ang’alnac miatta, Kit meg irt Зет Jams lata' 
fanac k9n’vebe ekkeppen monduan Eg’ er9s angal fel vpn eg’ тают Круещ 
es be vete a tengprbe monduan Щеп hertelen vettetíc babillon a pokolba 
holot vagon gouoÍI'agnac es keg’9tlenfegnec teliielïege, Ez babillonnac magaf 
Saga galazat, es ez g’alazat nem cg’eb, hanem Lac a binnec rutl'agos ondog 
faga, Azert ez ki vettetíc a pocolba, Kit megbizonit profeta az foltar k9n’ 
.be monduan, Elmerittetenec mikeppen a nehez on nag’ melfegps Утюг K1’ 
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r9l Lodalcodic iras t9rleiite mel't9r es ig’ mond О 9r9kkeualo nag’ iaii vegie, 
es .n'aual'atl'agos g'9ttrelm, holoth I'oha megnem hal kit a pocolnac túze be 
lielend, oth vannac ol kenzooc kik kegocnal 39rn’u’bec, es farkannal mer 
g9fbec, ondokoc, feketúc I es g9ttreni feren9c Soha megnem farradnac , de 
mind9ncoron erre megviiíulnac, Mindencoron gomoruc, es mindencoron meg 
marni ke39k , Es ez Шеи keferlifeg9s ken folla mind 9r9cke nem iuth ha 
lalnac hatarara, es l'oha nem tud vegezeft, de mindencoron lattatic elkez 

detni Ez9n el amelcodic Sent Jeronimus doctor, es vgmond 59rn’u`k9d9m az 
eleuen halalon, elamuloc a mardol'o fcrgek9n, ig9n felpe efn9m az ele 
uen halalnac kezeben Kir9l ig’mond aran’ gain Sent Janol'es 0 9r9kkeualo 
halal, mondhatatlan 39rn’u’ keen, mit mong’ac te rolad nem tudom Mert be 
3eddel megnem iel9nthhet9l , megnem foghat en elmeem , ginem megfem gon 
dolhat, Azert ved iool egpdben, hog’ a pokolban poganoknac kennoc ig9n 
nag', es vegezhetetlen, de maga a’ keregt’en9knec kelilinoknal nag’g’al killeb 
Miert v'k iduptl'egnec vtat Ivg'an nem efmertec, es nem hallottac mikeppen 
a kere3t’en emb9r9c. Azert mínd9n kere3t’en igazan er|.e es iol egebe veg’e, 
Mert iollehet a pocolnac ketilia 3amtalan, es megmondhatatlan leg’9n de ma 
ga mind ez Гос k933u'l riuiden es iel9l`ben tizenket keliliarol le39n maft ide 
ala. a beged п Azert Elf9 ken’n’a a pocolnac ez, mert abbenne valooc iften 
t9] annera eltauoznac, hog’ 9r9cke т: folta nem latt’ac Mafod ken'lia ez 
mert oth vag’on 9r9c túz, ki folta megnem alogic, Harmad ken’n’a ez, mert 
oth vagon elvíl'elhetetlen hidegfeg, Neg’ed ken’n’a, es gpttrelme ez, mert 
oth vagon tiaualgo ehfeg, es kenzo gomüufag, Qt9d kelilia ez, mert oth 
vag’on hiÍedelm neki] valo halal Hatod kelilia ez merth oth vag’on ondogl'a 
gos doholl'ag, Heted kerixia cz Mert oth vagon nag’h keferlifeg9s ferelm, es 
fai]l I daim, Nolczad ken'lia ez Mert oth vagon 59ntelen valo ifteni karom 
las, Kilenced kelitia ez, mert oth vagon tapagtalhato fetetfeg Tized keiixia 
ez, mert oth vagon, auag’ vannac halaltalan fergec, Tízeneg’g’ed kerin'a ez 
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mart oth vagon rettenet9s 39rn'1il'eg, Tizenkett9d kelilia a pocolnac ez Mert 
9 henne ol’ ken vag’on künec foha vege ninLen л Azert elf9 ken’n’a pocolnac 
ez , mert valaki oda vettetíc 9r9kke iftennec зйпес foha nem latta, ki min 
d9n kennal nag’ob, mert eleg nag’ ken az, hog’ 9rd9gnec hatalmanac alatta 
vannac, de ennel nag’ob hog’ mindennemu' kent 9 vel9c 3envcdnie, de nag’ 
g’al nag’ob az hog’ 9 vel9c mind 9r9kk9l 9r9kke ken3odnac, de meeg mind 
ez9knel foccal nag’ob ken az, hog’ iftennec gijnet nem lattiiac, Mert ha azt 
latnac, Kent femmit nem 3enuednenec, Azert ez oka hog’ nag’ob,ken ninLen 

pocolba mint iftennec занес | nem latnia, Kir9l vg’mond araiias begedu’ Sent 
Janos Ha ennek9m el9mbe ez9rkcppen valo kent vetende3, es azokat olan 
nag’nac nem aleiitom fem ítel9m mint ezt, hog’ a gono3 bin9l'9c kirekegtet 
nec a diL9feg9s, es vigafagos tarfafag k933lil, es a ter9mt9 il'tennec 9r9c 
g’u’lel`egebe lennie, Mert ki reke3tetnie az 9r9k iotol, es ideg9nne lennie 
azoctol meIcket az vr il'ten az v’tet 3eret9knec 3erzet, Mert annera nelle 
zitic a kent, hog’ ha eg’eb kent femmit fem 3envednenec, Lak ez9nes ig9n 
Гос volna, Es kirilieb volna ez9r3er valo tu'zbe egnie honnem a keg’9s crif 
tufnac meg haragut 3iinat latnia es 9 t9le 9r9kke eltauo3nia Es incab akarnac 
a fetet pocolnac`t9ml9cebe, es az nag' 39rn`1íl`eg9s kenban l9tt9ket, honnem 
az ítelctre ki i9t9ket, es mind ez ege3 velagnac az 9 rutfagos ondogfagok 
cal meg ielpntel'9ket, holot mind9n bin9k | nec 3ídalmall`agos 3cg'enfege 1111 
пап meglattatíc, es mind9n9ct9l megefmertetic, Kir9l Lodalcodvan es el 
amelcoduan Sent bernard doctor es ig’mond, Mit aleta3 minemli, es mene 
1e39n tahat ackoron a keferlíl'eg , es az fíras az ohaiitas es az 3omorufag, 
micoron eluala3tatnac a keg’9tlen9c az igazaknac tarfafagatol es az iftennec 
latal'atol, es adattatnac erd9g9knec hatalmañ'aganac alaia, es mennec 9 ve 
l9c az 9r9c tu’z be, Mas ken’n’a a pocolnac ez, mort 9 benne vag`on eg’ 
meg goiitot feb9fl`eg9s tu’z kif 9r9cke l'oha megnem alo3ic Es valakic ith ez 
velagba gerüed9ztec gono3 keuanl'agnac tlizeuel veg vethes nekíl, Kir9l vg’ 

а 
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40.levéL 

4l.|evéL 

mond profeta a foltar k9n`be, Vet9d vram iften v’ket te 39m9dnec el9tte 
vg’ mikeppen az eg9 kemencebe. Vr iften 9 haragiiaba meghaborgatt'a v’ket, 
es tu'z Iielibe v’ket, es mikeppen ez velagi tu’z addeg foha megnem aloßic 
mig o! allatoth leel kit 9 gokot | lneg egetnie, Ez9nkeppen az 9r9c tliz mi 
ert neki halaltalan Раба vagon, foha 9r9cke megnem alogic, de mind9nco 
гоп eeg, es mind 9r9cke eleuen, es abbele vet9tteket foha megnem eme5tj 
Kit megbizonit az Sent iras monduan, Síratta a keg9tlen mind azokat me 
Ieket t9tb , es megnem eme3tetic Sent Bernard doctor ez9nt bizon'itfa , Inond 
van, Mert oth a pocolba a tliz vg’ emegtmeg, hog’ mínd9ncoron megtart, es 
a ken vg’ neuek9dic hog’ mindenkoron meg viiul Tudacoznac nemeIec azon 
hog’ ha a pocolbeli tliz leg’en vg’an teft9s es velagos mikeppen ez velagi 
tu’z, Auag’ nem, Erre Зет gerg9r doctor rea felel es vgmond, A pocolnac 
tu'ze teft9s, es íllethhet9 es a hele vettetteket teft gerent egetj, es emb9ri 
golgalattal nem goij'tatic _fem kedeg faual nem eltetic, de eg’59r megvag’on 
ter9mtnen, es 9r9cke megnem alo3ic, es nem 3ikfeg elegtefre’l mert minden 
coron eeg, es Vag’on neminemu’ I keues velagolTaga a benneualo karhoztak 
nac nag’ob keliokraÍ es az 9 Ianga oIan mint a kenk9nec langa, firli fokoru 
k9k9rn’, es ig9n~bid9s es bizon velagolTaga ninten. Kit ez9n Sent gerg9r 
megbizonit monduan , a bin9k9n boggu allo tu`znec egetefe vag'on de vela 
goilaga ninLen, Mert-a kiket a pokolnac tlize beriel azokat a bizon velagof 
fagtol megvakeiitta, hog’ v’ket kiulil az egetefnec ferelme g’9t9riie, es bel9l 
a kennac vakfaga fetetine hog’ kik 9 ter9mt9i9knec ellene teft9c kel, es 
|elk9ckel vetk9ztenec Ez9nkeppen eget9mbe teft9gbe, es Ielk9cbe ken3at 
tall'anac Es ez ileten ken leg Incab azocnac adattatic, Kic ez velagi telhe 
tetlenfegnec kevanfagaual karhoztanac я Harmad iel9s kelin’a a pocolnac ez, 
merth oth vagon elvifelhetetlen hídefeeg, hog’ kik ith ez velagba az ifteni 
3eretett9l elhidegliltec , es az 9 golgalattbba ellankattanac, es el reftliltec oth 
a pokolba regkell'enec, es fagiianac nag’ kengo hidegfegbe, Kikr9l vg'mond 
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az | 3ent iras Mennec honac hidcgfeger9l íg9n nag’ hewfegre It vette tic 
eg’ kerdes Mikeppen mehetuec eg’g’unnen mafua, mert nam vg’mondnac, 
hog’ a pocolba ol nag’ 3oroll`ag le39n, mint az faiitoba ig9n meg 3oretoth 
3919 t9rk9l, Abba ninten ketl'eg hog’ vg’ nem 1e39n de az íteletnec vtanna, 
de kell ezt keg'9fen erten9nc, hog’ ez iIen valtozas , es eg’h kenrol mafra me 
цеп le39n Lak addig mig az vtolfo íteleth meg 1e39n, Azert ez míkeppen 
leg9n hidegfegrpl heufegre menes Beda neuu’ doctor vg’mond rola, hog’ az 
auglífoknac cornicaiogba vg’ olual'ta hog’ kilî'eb conftantinos 1.a3arnac ídeijen 
neminemu’ Vitez meghala, es ennec vtanna azon teftbe feltamada elettro, Ki 

ol ig9n meg Шеф): vala a pocolnac keriliatol, meIet 9 meglatotvala, hog’ 
legottan е velag k933u’l kifuta a kietlen pu3taba, es oth maganac Lenala eg’ 
foliio viz mellet cellat es 9 benne eg’ kemenceet, es teli id9n a kemenceeth| 
iol meg flitiuala, es ennec vtanna mind ruhaftol magat a vízbe martiia vala, 
es ki al vala a nag’h hídegre, es a vizes ruhat magahoz hagg'a vala fagnia 

es hog’ megf'ag’ vala be meg’9n vala a nag’ heul'egben es ez il'en dolgot mico 
ron 9 39netlen tenne, megtudac nemelecaz 3ent at’ac k933u’l, es kezdec v’tet 
fegelmeznie, es rola tiltanía, Q kedeg monda nekic, Vaiiha tl lattatoc vol 
na, es hallottatoc volna azt ammít en lattam, es hallottam, ne talantan 

ennel nagobbat es t9bbet tennet9c tu’ mint en te39c, es nag’ 30rgalmazatof 
faggal megkerdec v’tet mit latoth volna, kedeg monda En micoron e tel't 

b9l ki menec, eg’ fen9fl`eg9s emb9r vin eng9met napkeletfele es eg’ íg9n nag’ 
3el9s melfcg9s v9lg’be, Kiinec eg'gic oldala teliíes vala tu'zzel, es ammafic 
nag’ hidegfeg9s hauas faggal, es mind e ketfele telijes vala karhozot lel9c 
kel, es micoron eg’ fel9l meg vnn’a vala valamelic 3envednie a tliznec ege 
tefeet mennec vala maffele a | nag’ hidegfegbe, es micoron meg vnn’ac vala 
a nag’ hidegfegnec 3enuedel`et mennec vala el'meg a nag’ l'eb9ll'eg9s tu'zbe, es 
mind ez9nkeppen valtoztattak vala az 9 ken’niokat, Es ez9ket megmonduan, 
Monda touabba, es Yez9ket meghlatvan. Vin eng9met ennec vtanna ez9n fe 
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44. love'l. 

45. leve'l. 

' 46. levél. 

npffegps embpr eg’ ígpn nag’ slíru’ fetetl'egps helre es oth elplem elenegec, 
es en latec 0th eg' nag' gprxílífeggys, es melfegps vermpth Kíbpl fellpupl 
dpznek vala ¿amtalan tüzes ol’ mel’ golobífoc, es tlízzel betplt embprpc, 
mikeppen febpíregps tu'znec gíkraía felfutatnac vala efmeg beh9rpentetnec va 
la, es nag’ ondogfagos dohoflagot boLatnac vala, Es oth en halleec samtalan 

fírocat, es ordetaíî'al valo ohmfítafokat, es ol’ mel' mínd ertpm vala. ekkep 
pen monduan , Jag vegíc mínekync hog' bínnec attok volt magonkat, Kiert 
ith 9r9cke ezpnkeppen g'pttretpnc , es lathec ígpn 59rn’u' | prdpgyket es akar 
uan engpmet elragadnía es bevetní az egp verpmbe kemencebe es íelpnec 
oth fenpl'l'egnec ang’ala megtíltuan az prdpgpket, hogh engpmet ne ílleÍIenec, 
monduan, Mert az nag' bíro paranLolth nekí hog’ тех-6911130 teftebe es тал-1.011 
penítencíat ha elakaríía tauoztatnía ez ílíeten gprxíu’ kenocat, es ezpketh meg 
monduan azoknac 3aíokat euuel bekpte kíc v’tet fegelmezícvala а kemenfe 
gps penitencia tartafrol , Neg’ed íelps ken’n’a а pokolnac 9г9с ehfeg, es 30 
mehfag, hog’ kíc íth ez velagba torcoÍTagba eltenec es neki veget nem vet 
tenec oth a pokolba 9г9с ehfegpt es gomehfagot 50nueg’g’enec Míkeppen n’íl- 
uan megteczíc az ewangelíombelí cagdagrol, Kírpl Vronc íefus vg’mond ,Y Meg 
hala а kagdag es pokolba temettethec, ki az l5egen’ Lazarnac nem ada a ke 

n'er morfalekot 9 fem erdpmle 9 tple eg' Lpppenet vízet Ez íIeten torkofok 
rol vg’mond az Sent íras Az elefegpt ml't ez íIeterípc | meg pttenec valtozíc 
9 g'omrogba mergps keg'onac epeíeue, es az 9 Ьогос kível meg regpgíltenec, 
le5en 9 nekíc farkannac mergeue Azert kík en velagba torkoll'aggal ге39 
gpl'kpdnec, halgalfak az 9 1ессей9|сес, es erLet (фу) egeglen az Sent íraft Kíkrpl 
vg'mond Ifaías profeta íftennec kepebe, az en golgaím e3nec, tu’ kedeg ehpz 
tpe, az en golgaím ígnac, tu' kedeg gomehoztoc, az en `fgolgaím pru'lnec, tu’ 
kedeg gídalmaztattoc, es gegpnkpttpc Az en golgaím vl'gadoznac tí kedeg 
ordeíjtotoc, es kefergptpk Soltar k9n’be es vg’ írattatíc Ehfegpt genuednec 
mikeppen az ebec Ez íleten keen legíncab adattatíc а torkofoknac, es az 
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regpgpfpknec я Qtpd ken’n’a а pokolnac ez, mert 0th vag’on halal, halal ne 
kíl', kí mondatíc е19 11а1а1пас, Mert az oth valoc vg’ halnac meg hog’ coron 
ked elnec, es v'g elnec, hog' koronked meghalnao, Ved íol azert egpdbe hog' 
ez velagba nag'ob ken | nínLen a halalnal, mert míndpn emb9r tauoztattä 
es íg9n feel tple, De las nag' Lodat, hog’ а pocolba ol íg9n rettenetps, es 
ol' ígpn felelmes az 9r9cke valo kel'eru' ken hog’ a karhoztac oth а росо1Ьа 
1псаЬ keuannac a halalt honnem eletpket, Oka ez hog| az 9r9kke valo ke 
ferlí 59rn'u’ kentol mcggabadulhatnanac hog' ez mínd ekkeppen leg’9n Sent 
Janos megbizonítth latafarol valo kplíueben monduan, A kennac ídeíen ke 
resnec embprpc halalt es megnem lelíc, keuan nanac meghalnía, es elfuth 
9 19190 a halal , Arra. manga nemínemu’ íambor doctor, 0 мы mel íg9n 
edps volnal тай azoknac kíknec níha íg9n keferu’ voltal, ьас tegpdet ke 
uannac, Kíc tegpdet íg9n nem geretnec vala, es te tpled íg9n felnec vala, 
Erl-pl íg’ 3001 3ent gergpr monduan, Kíknec ith ez velagba adatot 9r9c ele 
tpth kerefnípc es nem kereftec, a pocolba kerei'nec halalt, es nem 1е11с 
Е29п 3ent 5131591- mong’a Sprn'líkeppen 1е39п а росо1Ьа | valoknac а 11а1а1, 
halal nekíl! vegezet veg nekíl es а fog'atkozas foha nem tud megfogatkoz 
111а, mert а 11а1а1 oth míndencoron eel es а vegezet míndencoron kezdetíc, 
А 11а1а1 megh 91 de megnem holt a kennac keferlífcge g'pter, de foha а fe 
lelmet elnem tauogtatía, А tu’z eget, De foha a fetetl'egpt el nem 1121, ее 
1'011а velagofl'agot nem ad Hatod ken’n'a pocolnac ez Mert oth vag'on íg9n 
nag’ vndogfagos dohoÍl'ag, Mert valakíc íth ez Velagba а bínben megbízhlít~ 
tec, azoknac vg’ 11111: hog’ oth az ondogfagos kenba 9r9kke bízhpggenec, 
ХНЫ-91 vg’mond az 5cm: l'ras Ifaíal'nac k9n’vebe, A pocolnac halattaí kivet 
teñ'enec, es az 9 (1959сЬе191 míndencoron dohoñ'ag garmazzec, es az 9 verpc 
valtozec gurocca es az 9 neduell'egpc kenkpue О mel' íg9n nag' blíz oth 1е 
3911 holot ennec 5amtalan blfínpfpknec dpghí eg’g`ut 30mltanac, Azert nem 
Leda ha е2 íIetenpknec fenvedeke bídps dohos az íl'lennec haragänac ver 

ci 
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mebe, houa enne Гос 39rn’u' vndogfag еёЬе g'u'lt, Azert ez íIeten9cnec fu'ftj 
meltan, es ígazan bíd9s holot enne 3amtalan eretnek9c, paragnac re39g9fec, 
torkofoc , es eg'eb garntalan bün9f9c egettetnec, Mert meneuel а pocolba t9b 
ben vannac, anneual nag'ob oth az ondogfag, es az `v,9l'n`u’l`eg, es a dohoifag 
я Heted kelin'a а p'okol nac ez, Mert oth vag'on elvifelhetetnec (агу) kennac 

ferelme mind 9r90ke , holot azon teftben kibe ez velagra gülettec, es е ve 
lagban eltec genuedíc a kefenífeg9s kent, Vg'hog, mínd9n teftbe tagba le59n 
mindennemu’ corfagnac faíjdalma, es keferlífegnec neme, Kit ‚напева az fol 
tar k9n'be ekkeppen bízonít, monduan, megkerníkezenec eng9met а halal 
nac kei'erlifeg9s ferelmí es а keg'9tlenfegnec Гос ken’ | n'aí meghaboretanac 
eng9met, Es le59n a karhozot emb9rnec 9 tel'te ol’ íg9n ёепёе а kennac gen 
uedefere hog' её kíLínded 3alma3alnac ílletefe ínkab fertene v’tet, honnem az 

egeg emb9rt el9s t9rrel valo vagas Pelda melle Illetníe а koor emb9rnec 
febeít её kís calah gallal, íncab ferzic honnem az egeg emb9rt nag' bottal 
litnec, зет Alfelmos vg'mond, hog' а karhozot emb9r le59n mind9n vndog 
fagnal , es d9gnec vtalatofb Es ol' íg9n nag' neheffeggel n'omoríttatíc meg, 
es mind9n cormos анаши 39rríu'feg9l'b, hog' 9 sem kezet labat sem еёеЬ 
tel'tenec valamínemu' reget её тас 39тпе megnem índíthhatt'a. Ez kedeg 
nem Leda@ mert vg’ рагапьо! а. hatalmas bíro , hog' kezet labat megk9t9z 
uen vettelTec {ё Ье az 9r9c fetetfegbe , es oth valamít nem akarna, ап‘а mín 
d9nre kegerítteffec, es valamít akarna, attol mínd9nt9l megtílttañ'ec | Es 
mind ez9knec f9l9tte mene nag' kent 3enveg`g`9n Peldat veth malle ez9n Sent 
doctor monduan, ha valakl'jnec maft ez velagban 9 59meít, es mínd9n tag 
бас Ье vernec gíkrazo tízes vaíî'al, ez íIeten emb9r íg9n nag' kent genuedne 
de a pokolbeli karhoztac 3amtalan ezer59r neg’obbat genuednec cnnel oth, 
а houa ku'ldí v’ket a haragos bíro, monduan Men'n’et9c el atkoztac az 9r9c 
tüzbe, Kí meg vag’on gerezuen 9rd9gnec, es 9 angalínac. Es mind ez9k 

49. levél. 

50. levél. 

51. levél. 

nec f9l9tte le59n k9z9tt9c nag’ haborufagh, es 9r9c g’u'l9feg, hog' kíc ith e 
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velagba ezt geretthec ее 3е1‘2911ес‚ 0111 mind 9r9cke 5enueg’g`ec, Vg’hog’, a 
teft allelkpth g'u'lplní kezdí, azert hog’ íooth nem akart, es а11е19с а 1е1`191 
g’u'lplí , azert hog' a’ gonog acaratoth, ее a 501103 keuanfagot mívelkpdettel 
beteleñttptte 2 N'olczad ken'lía a pocolnac ez, Mert 0111 vag'ongpntelen 
valo ístení karomlas, kí megvaäon íruan Sent Janofnac latafarol valo k9n’ 
ueben | holot vg’ mondatíc, Meg karomlac ammelïlíeknec ífteneet а nag’ 391— 
n'u' keferlffegps kenert, Merth 0th ol’ íg9n rettenetps, es faüdalmas a keen, 
hog’ annac miatta a terpmtp íftent, es mind а 3еп1911е1‚ attbkat, aríńokat 
a napot, az horat a ken'eret, es abbort, ее mínd azokat mivel es kíckel ez 

velagba eltenec meg atkozzac. Es oth 1е3911 _39п1е1е11 valo fíras, es k9n’hul- 
lathas 1е39п of mínt a tíznec temerdpc 5íkraía, Mert oth nínLen Лев k9n’- . 
hullatas mínt ith ez velagba, Mert vg'm'ond Sent Agofton doctor hog'ha a 

karhoztaknac kpn'hullatafoc olíían volna mint volt ez velagba, ьас eg’ kar 
hozot emb9rnec kpnuezefe 1911 |е1111е honnem mind a nag' tengprnec 3ат1а 
Ian víze., а2 prpcfegnec vegezhetetlen voltaert, Mert oth mikeppen mong'a 
Sent Bernald doctor Semmí eg’eb nem hallattatíc hanem ьас fíras, es kpn’ 
hullathas, ohalfftas, keferges finas ríuas, es fogaknac Lícorgatafa. Ее 0111 
eg'eb femmj nem lattatíc, hanem Lak gprn'líl'eg, es míndpn ektelenfeg 1 Ш 
lenced ken’n’a a pocolnac ez , Mert oth vag'on tapagtalhato fetetfeg, hog' kik 
1111 е2 velagba lakoztanac binnec fetetfegps vukfagaba, ottes leg'enec a po 
kolnac 9190 fetetfegebe , Es ezt genuedíc íg9n meltan, míert ez velagba ín 
cab 3е1'е11ес abbínnec fetetfeget, honnem а íamborl'agnac velagolfagat, Kic 
г91 рапа301 vronc íeí'us Vnpmmaga az зет: ewangelíomba. monduan. Vela 
golïag ípue ez velagra , es етЬ9г9с incab gerethec а fetetfcget, honnem a 
velagof fagot 0 mel’ atkozot bolondl'ag ez embprçknec hog' acarattüoc 3е 
rent е11а11031а11'ас az eletpth, es а halalt valagtíac 1101 meg vtaIac es a go 
11031 1е31с Iftent hattra vetíc es az 9rd9gnec engednec, Kírpl vg'mond Senth 
Agol'ton doctor, Nag’ bolondfag prdpgnec golgalnía es а 1егет19 íl'tent е1 

52.levéL 

53.levéL 
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hadnía, Mert az 9rd9gnec fenkí femminemu’ golgalattal keduet nem lelí , es 
valakí neki t9bbet golgal a bínnec miatta, addíg na | ёоЬ, es t9b kennal ñ 

yzet neki Vg’an ez9n doctor k9n’9r1ílven a b§n9s emb9r9n vg’m6d 5eret9 a 

54.IevéL 

55.!evéL 

thmfia’l Mire hog’ tenn9n t9r9ddel vagod el Iíacadath, Mire acarod magadat 
vas becoual megk9t9zn9d. Mire te59d 9rd9gnec gonog akaratt’at. Míre асагз 
vele el ve3n9d, es atte 9r9c tí3t9fl`eg9det elhadnod Vg'möd touabba, Lodaloc 
azon hog’ emb9r mínd9n ter9mt9t allatoknal okoffagofb volna es ol mel' fem 
míbe nem k9uetj az okoll'agnac íteletít Meg vtaluan az ídu9l`feg9s íogagot, 
keuanuan az vegedelmelïeg9ket, es artandocat kerefuen, es akaruan az ha 
lalos gonogokat О mel íg9n quogtalan valtfag valagtaní az 9r9c kent, es 
elhadní az 9r9c díL9feg9t, Venní maganac az 9r9c fetetfeget es eladní ma 
gatol az 9r9c nag’ velagoñ'agot. Tized ken’n’a ez pocolnac ez, Mert oth van 
nac g’9ttr9 fergek kír9l ekkeppen vag’on megíruä Лабаз profetanac Vmiatta 
Те alaad teríttetíc mol, es l atte lemled le5nec fergec Ez9ket fil-atta Yala 
Sent Agofton doctor@ monduan Jai; vegíc azoknac kíknec gerezuen vag'on 
fergeknec mardofal'a, tlíznec egetefe ehl'eg, gomefag, etel ital nekíl 59net 
len valo fíras es fog LíLorgatas, (фу) 59m9knec gíkrazo k9n’hullatafa, ho 
lot halal keuantatíc, es nem adattatic. Sent Bernard doctor el amelcodíc 

ez íIeten 39rn’u’seg9s kenrol es vg`mond О tlízzel telrfíes pocolnac ektelen 
tartoman'a holot azoc kíc g’9t9rnec foha megnem farradnac, es azoc kiket 
g’9t9rnec foha megnem halhatnac О azert mel íg9n nem kellene ez íIen 59rn’u'- 
feg9s (így, hevon) fietn9nc, es abbínnec miatta hozza k9zelgetn9nc, de incab 
9 t9le íg9n kellene futnonc es (azt: kihagyva) eltauoztatnonc, holot vag'un 
koronked eg9 tlíz деды-39, es re3ket9 hídegl'eg halaltalan fer9g, elvifel 
hetetlen doholïag, Аёоп ver9 vas ver9c tapagtalhato fetetfeg, es bín9k- ’) 

’) Eddig foly a’ kiege'szítés, mellynek e’ XXII lapnyi tartalma, a’ m. akademìa költsé 
gével 1841b. ejtett másolatból lön szedve. A' javitást pedig egyenesen az 1508bel 
másoló kézirata után leheltem. D' а 
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nec àalazatta Ezpkrpl gola regpnte Jeremías wha, топа“; 15911 meg Èalaz 
taffanac mínd azoc, kik meg nem pfmerec az yrpkkeualo Èalazatot , ki foh 
ha el ng mofattatíc 1 Tizpneêged kíńńa pocolnac ez, mert oth vaèon íg9n ret 
tenetps gprńúfeg Mert oth lcgpn prdpgpknec gprńúfegps latafoc, hog kik eth 
ez velagba nem vtaltac 9rd9gnec tarfal'agat, es if hoz'aíocualo hafonlatoll'a 
got, othes legenec velpc, latuan ńíluan az í? gprńúfcgps gínpket mínd 9r9k 
be Kil-91 vf; тай Jeremías ‚плита Júnec , es mënec az carhozottaccra prdpgpk 
nec nag gorńúfege Ved íol egpdbe, hog íg9n nag gorńúl'eg volna emb9rnec 
latnia Lac еЁ prdpgnec gorńúfeget, de mit alelfftag , mene gprńúfeg legpn az, 
holoth 39netlen, es míndpncoron lattac az 5amtalïi prdygnec gorńúfeget, es 
az затаи; ЫпрГркес kik prdpghpz mind hafolilatofoe, Kírpl và mond 3ent 
Agofton doctor Ebben bizońos leg, hof; ez eleten gprńů beffenec gúnenec la 
tafa, ez velagba. mene kin vagon mínd fplúl mula Và mad touabba ez9n 
doctor Jay {ау ha. eleten , es eIen ígg | nag kin legpn az ondoc fatänac Lac az 
gúnenec latafa, ki mind ez velagbelí kínnal nagob Tehat valon mit aleijtag, 
mene nag íalfiuegíc, es mene nag gorńúfegps kín legpn az д illetefe, fog 
dofafa, kprmekçzpt l50rongatav.fa, es* nag mergps fogaual valo mardol'afa 
Valen míkelpë alhat az {г gorńůfegps gúnenec elptte, es az í’ 5aíanac eluífel 
hetetlen doholî'aganac ellene , es az _ír kinkůnel langozo gpmeínec elptte Valon 
kí az ‚ kí mind ez9ket meg monthañh? 1Tí`z9nkett9d kíńńa pocolnac ez, mert 
oth vaÈon ol íg9n nag keferufegps, es gorńúfegps kin, kínec 9r9kke vege 
ninLen Kit meg bízonoyt 3ent Janos latafanac kpńuebe, тайн; Gpttrettetnec 
az túzbe, es kinkúbe, es az &quot;I kíńńocnac búze kí3armazic, mind 9r9kkú 

prpkke, Eth immar vettetíc kerdes az kínnac prpkkevalo voltarol ekkemë, 

2. levél. 

azi? 

N63 
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mgduä Valen míre vagon ez, hog emb9r abbínt keues ídeíg tegí , es 9r9kke 
valo kínt kel er9tte genuedníe, teccíc ennek9m hog ezt ígaÍTag ney adnaía 

3,1&quot;él, Mert az iras vg mod Mene mertekkel te mer9d anne ual merio nek9des 
*ez kel-_Sent tamas doctor* rea felel,_ekkeH)ë щади; Igall'ag agga ezt, hog ne 
dene maraggon az bínnec ektelenfege, ígaíTagnac ek9fl`ege nekúl9n Azert íol 

lehet hog abbín lego7 keues ídeíglen, de maga az kíńńa 9r9kke meg ma 
*de ьас md&quot;t azoI' bínnec, kínec ez velagba veg nem vettet9t Ennec sent tamas doc 

tor neg ocat vetí, es gent gerg9r doctor el vegezí Elf9 oca ez Mert abbín 
*ez n51939n annac ellene, kínec fohha vege ñíñLen* Azert ahbínnec kíńnanak 

îäîllz es vg kellenní, hog fohha vege ne leg9n Mafod oca, mert emb9r megplí 
§22“ 1.5;; {т magaba aggent íogagot az bínnec miatta, kíuel neki 9r9kke kell9t volna 
kezd.fern elnie , Harmad oca, mert az carhozot , et ez velagba ng tartot penítencíat , kít 
lägen“ oth az pocolba* fem tarthat, kíert ídupzúlní kellene Neged oca, mert abbín 

Найди] el valagt emb9rt az 9r9c elettůl , tudnía miert, az íftentúl Azert meltan, es 
9r9 e ígazan efic az 9г9с halalnac marcaba, Qt9d оса: vetí gent gerg9r doctor, ek 

kewen тайна, Míert az keg9tlen9c 9r9meft acartac volna ez velagba elní9c 
mínd 9r9kke, arra, hog az meg lgocot bínnec generúfegebe mínd 9r9kke el 
hettec volna Azert az íftënec ígal'fagoà íteletí az agga, hog fohha kín nekú 
l9n ne legenec, kíknec acarattoc mínd9ncoron ez velagba bínbe generk9d9t 
Azert mind ez9gbel9l ńíluan meg teccíc hog ez keues ídeíg valo bín tetelert, 
9r9kkeualo kínt genueggenec Eth ímmar vettetíc mas kerdes ar 
rol, hog ha az pocol kíńńa kereftetíc nagob muhkaual 
auag kedeg az meńorgage? Kíre ekkelpen felel írasmagarazo mef 
t9r мзда; Hog az gonogoc naggal nehezeb muhkaual kerefíc magoknac az 
pocolnac 9r9c kínnat, hog nem alfine az 9r9k nneńor5agot Kír9l ekkeHJë gol 
Holgot пей meft9r, monduh'v Bínofoknac muhkaíoc naggal nehezeb az 9r9c 
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kínnac kerefel'ebe , hog n@ az 3ent9knec az 9r9c menorgagba menefpkbe Mert 
az golga meneuel tpvb vrnac golgal, anneual гр!) muhkat kel tenni Míert 
kedeg abbínps golgal prd9gnec, ez velagnac, es il teftenec incab hoÈ ng 
iftënec, azert valaki ez harom vrnac 3olgal, ellenfegenec golgal Azert 
elfp l'ellenfege emb9rnec prdpg, Azert ez 9rdpg vrnac, miert ¿I igpn gono3, 
igpn gonog golgalattal kel {7 neki ßolgalnía, tudnia míert, fok ireàfeggel, 
fok Èúlpfeggel, fok ragalmaífaggal, fok hazugfaggal, fok hamíl'híttel Шез 
teb mondatec hog ez prdpg vrnac kel `„olgalnín fok íreÈl'eggel, kínec hag 
nalatfa ez Mert az {гей emb9r mas emb9rnec iamborfagabol gonogodíc, 
mas emb9rnec íogagbaualo hagnalatfabol fogatkozic, mas emb9rnec bodog 
fagabol bodogtalana es genette legpn ‚ mas emb9rnec zpldl'egebpl meg,r a5, 
mas emb9rnec lelki k9uerl`egcbpl elfońńad, es meg 93tpuer9dic, mas ет— 
b9rnec egeÍTegebpl meg betegpdíc, mas embyrnec gepfegcbpl meg feketpdíc, 
es gprńúue legpn, mas embprnec velagolïagabol meg vakul, mas emb9rnec 
eleuenfegebpl meg hal Azert, mind ezpc az íreÈfegnec hagnalatfa, kiert 
az proc pocolnac kíńñat vegi Mas golgalatta prdygnec, az atkozot дыме; 
Kinec hagnalatt'at 3ent Janus ekkelpen irta meg, m5 | uan Míndpn valaki 
atfañat Èúlplí, ez eIeten emb9r Èílcos, es tuèèatoc azt , hoi; fgmínemú {gil 
cos ргрс menorgagot nem ve5í, mire, mert meg plte í' lelket az gúlpfeg~ 
nec miatta, kiert menorgagot el vegti, es maganac pocclot neri Harmad 

golgalatŕa az prdpg vrnac torcoiïag, es re5pgfeg, Mel íg9n nag nehez 50| 
galat le'gpn prdpgnec ez , meg íelpntí irasmaèarnzomeftpr ekkeHlen , 
тайна Az regpgps torcofucat ,_ prdpg vàan bíría, mint emb9r if barmat, 
vg hoÈ valamínemú bínre acaría i'ket haiitanía, gabadon megteheti, mire 
Mert az {БЕЗ czpkpn pnlpgnec 3abadfagot hagot, mint meg vaàon iruä az 
ewanâeliomba az eg embprrpl, kibe vala hat. gaz, es hatuanhat 9rdpg ki 

l l* 

4. levél. 
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5. level. 

ket micoron vronc {г bel9le ki i'ze, modanac Ha minket ennet ki vecz, 
ker9nc teg9d azon, hog boLas be minket, ez dígnogba, kík eth vel9nc 
vadnac, es legottan gabadda haga им bele9c menníe Es ez dígnocat , 9r 
zíc vala az paßtoroc az teng9r mellet Ее hog bele9c menenec az 9rd9 
g9c, legottan mínd az teng9rben 39gd9fenec, es mind bele halanac Azert 
ez dignocon ertetnec mínd az torcol'oc, es re59g9f9k, kík9n az ’x`pvu’s 9r 
d9g9knee hatalmat adot, hog ha az bínbe vegig meg maradnac, mínd az 
teng9rbe , azaz, pocolba if vel9c 39gd9ffenec , ее mind bele 9Iec Üket Azert 
valaki 9rd9gneo golgal, teftenec kedue kerefel'euel, ez ir neki folga, ее 

ñzetefe 1De halgaÍTad immar az gent doctorocat mit golnac az torcolTagrol _ 

Sent Agol'ton doctor vg тай rola Az regogl'eg híz9lk9d9 9rd9g, ed9s me 
r9g, generk9d9 bín, vetk9zet9knec anna, gonolfagnac g9kere, bín9knec 
kezdetí, f9nec meg llaboroütoía, elmenec elfordeütoía, es lel9knec ve3e 
delme Kit ha valaki val, ez vnmagat nem vala, es ha valakí ne tegi , cz 
bínt ne’ te39n, Seneca new meft9r vg тай го|а Val'on mi vtalatofb re59g 
emb9rnel, kínec 3aíabol dohoffag garmazíe, golal'aba bolondozic , títkot nem 
tart, kínec elmeíe el idegpnúl, е3е el veg, gúne el valtozíc Iftgnec legen 
gúl9fe l g9s, angaloknac vtalatos, es emb9r9knec'm9uete, iogagoktul meg 
fogtatíe, 9rd9g9ctúl meg galaztatíc, ее mínd9n9ktůl meg nomottatic, Sent 
Ambros doctores ig9n gidalmaza ez atkozot bint, тайна, Re59gfeg meg 
galaza az termeget9t, ki vegtí emb9rb9l iftënee malagtat, ее el veâtí ‘.7 
dín9feget, ala vetuen {пес az melfeg9s túzes ver9mbe , mert emb9rb9l 
te39n beftet, az er9fb9l er9telent, Jamborbol te39n ne íambort, tíâtëbol 
f9rtelmeft, ее b9l|. emb9rb9l te39n bolondot Azert klkí mind íol vege ege 
be, mert ez torcolTag mínd9n bínnee vtat 5er9z az lel9cbe menefre, mert 
valaki ez bínnel meg gpzettetendíc, femminemú bínnec ellene nem al 
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hat Azert ez regpgfeg femmi ng egeb hanem Lak bínpknec coporfoiai ,` 
ondokfagnac agtaga es gpiiteuex'xe, fortelmeffegnec kezdeti, ocadafnac an» 
ña, tigtafagnac ellenfege, es tefti túznec goiitafa Mind ez9ket meg bizo 
ńoiit'a az gent iras, mtiduanA bplmec miatta Bornac itala be megpn hi 
zolkpdnen, es kedue Три, de az vtofo napon meg mar mikemen az zo 
шас, es антенн? az regulos new mergps kigo, mergpt ont az lelpgbe 
Azert ime mind engbelpl niluzi meg teccíc, mel igpn nehez legpn prdpg 
nec, es az teftnec golgalnía Kiert 9rd9g fizet neki awal ammie vagonNe 
ki kedeg egel) iogaga fëmi ninl., hangnak nz pocolnac kińńa, {Azert ezt 
meg halloc, es meg bizońoiitatec hog prdpgnec, es az pocolnac kińńaert 
naggal nehezeb golgalnia hog ng iftënec 1 Immar bizonoiitall'e'c azes meg , 
hog naggal kíńńeb iftënec 5olgalnonc hog nem prdpgnec, es naggal kin 
ileb &quot;гейш-занос vennpnc, hog n@ az pocolnac kińñat Ezt meg bizonoii 
ta ez9n irasmagarazomeftpr тайн; Az iften geretp emb9rnec lelke, es if 
gúue oIan mint az 39netlen valo vendegfeg, mikefpë7 maga Sent 19190 Ь91Ъ' 
пес miatta Mert mikefpen gocoth emb9rnec geñerkpdni az io vendegfeg 
be, etelbe, italba, es vígafagba,- ezçnkenfë az iften geretp lelpc, gener 
kpdic, edpfkpdic, es vigadoz az ifteni 3ent geretedbe, es az lelki {оза 
gogba Ig МЫШЕЙ, mert | ha fel tekint, lata az iftent lelki 39meiuel, kit 
fohha meg n@ bantot, es ha vetkpzptte, rola penitenciat tartot, es io re 
menfege vaga hog az iften, kit &quot;I seret, bínet neki meg boLatta, es mind 
ezpc {7 neki te5nec nag promet, Es ha tekint az iften geretp ede ala, es 
latta az pocclot, hog houa fe'minemú iften 3eret9, es bízoń penitencia tar 
to ng megpn, es ig abba io remenfege vagon, hog if oda n@ vettetíc, es 
ebbe neki vagon nag prpme Es ha tekint hattra, pfmeri az el mult idpt, 
hog iftënec golgalatfaba kpltpte el Es ha eleue tekint, vg pfmeri es vg‘ ’hisi .‚ 

б. levél. 
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1. leve'l. 

hog az í9uend9 id9t iftë'nec ßolgalattaba acaria, es kíuańńa el k9lteníe, 
mind addeg mig ez velagba el, kíb9l mind nag lelki vigal'ag adatic v ne 
ki Ha kedeg tekínt log fele, tehat azt latta, hog az angal, ki nekí adat 

tatot golgalattra, es 9rízettre, {чет 9rízí, ее otalmaz’a mínd v halalaíg, 
9rd9gnec hatalmatul, es v Lalardfagatul , es halalanac папа ‚ vígi v lelket, 
az meńńeí bodogfagba, holoth az lläiiiiî'al, ее az bodog 31'13 mariaual, ее 
mind az meńńeí 3amtalan 3ent9kkel, es angalokkal orgagolnac mínd 9r9k 
kul 9r9kke Azert ez íl'ten 3eret9c, alazatofoc, es engedelmef9c, mind9n 

coron vadnac vigal'agba, ее idu9ll`eg9kr9l nag batorl'agba, es ioremenfeg 
be, vg hog ez eIeten n@ fel halaltul , ne fel 9rd9gtúl, es fëmínemů ellen 
fegtúl, Kír9l vg mod vers t9rleg't9 meft9r Qui feruit deo, regnat vt leo, 
Valaki iftënec golgal, orgagl, vg mint oroglan Azert mind ez9gb9l ńíluan 
meg teccío, hog телес kińńeb golgalní, hog n@ 9rdognec, es az menor 
`„agba naggal kiñńeb menníe, hog n@ pocolba, 
Mel atkozot bin leg9n az gonog ragalmaffag eth kezdetic 
arrol valo tanulfag Elegteb laffoc azt meg hog hańkelpë le 
3911 az ragalmaffag Mondatíc hog; egkelpen le59n ig, mícorö mafra 
valakí hamíífan gonog hírt k9lt Mafkeuaen le59n, micoroÍ az hallot gonof 
fagot mafnac maga, feleben annal, menere hallotta Harmadkefpen le39n 
az halgato fel9l, micorg az ragalmafïagot valakí 9r9meft halgatta | Neged 
kelpen lespn , attafìanac títkon valo bínet meg íel9ntení Qt9dke|pë le 
59n, mícorg valakí att'afianac títkon`valo iouoltat meg tagagga Hatod 
keHJen le39n, mícorg- az niluanvalo íamborfagat meg kiffebeiítí Heted 
Вены? 1е39п, micoro7 atŕafiaba valo íoth gonogra ítelí Azert ehetkelpe7 le39n, 
ez atkozot gonog ragalmalî'ag, kik mind 9rd9gí bin9c 1 Immar halgas iol 
hoz’aia, mel atkozot bin leg9n, ez gonog „дышала; Mert doctoroc vg lel 
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tec meg, hog az ragalmazonac, gaia, ńelue, gonogb az pocolnal, oca ez, 
mert az pocol Lac az gonogocat neli be, de az gonog ragalmazonac gaia, 

nelue, nem enged , fem az iocnac, fem az gonogocnac, de mind pocolba 

vetí, es iteli ñket, Ezt ezpnkenië7 bizox'loiita az gent iras, monduä Hagna 
latol'b az pocol, aharmad ńelvnel, ki ńelv, az ragalmazonac ñolue Mert 

írafba, eharom ńeluet leloc Elfo angali nelu, kiuel emb9r gol iftenrpl, 
es idupifegerol , mas ńelu vagon, emb9rí ñelu , kiuel emb9r gocot golni 
ez velagiakrol Harmad ńelu vaga, ordpgi ńelu, kiuel gocot golni az ra 
galmazo gonog emb9r, prdpgi dolgot, es pocolba valo gonoffagot {мех atko 
zot bin legpn, ez gonog ragalmafl'ag, halgas iol hozaia, mert doctoroc vg 
irtac meg, hog az ragalmazo, präpgnec gogoloia , procatora, es gongat vi 
felpie, mert if mindpnkemg arra ígekpzie, es azocat gola, hog az lelpc, 
ki il'tene volna, azt vg acaria, es azon tprekpdic, hog ez 9rd9ge legpn, 
es vele pocolba meńńpn Mert varon minec itelned , es mondanad ezt egeb 
nec , micoron az ragalmazo ezt monga Imez emb9r parazna, regpgps, ireg, 
fondorlo, es egeb bint hoz'aía mondania, mit mond ebbe, ha ne’ Lac azt, 
ez emb9r 9rdpge , es pocolba valo , Azert ez eleten gonog ragalmazoc, ne’ 
Lac 9rd9gnec gogoloi, de meg ennec fplptte, neki tpmienpzpe, mert 9r 
dpgnec kepebe ol.’ mel tpmienpzpt Vífel , kiben az kedues illatert, emb9 
rpknek binenec ondogfagos búzet, egebeknek ñftplic 1 Mel atl kozot bin 
legpn , ez gonog ragalmaifag , meg ielpnti iras magarazo meftpr , mò'du; , hog 
gonogbac az ragalmazoc az oruoknal, es az toluaioknal, kik embprpknec 
ez velagi iogagocat el vrozac, es el ragadoz'ac , Kit megbizońoiit gent Am 
bros doctor, тайн; Incab el genuethettpc az ol oruocat, kik ez velagi io 
gagoncat el ragadozac, hog ng mint azocat, kik nek9nc io hirpnket, ne 
uonket el gaggattac, es meggidalmaz'ac Ocat monga ennec &gt;az gent iras, 

8- levél. 

'i ' ‘Sil-hi.“ *_Q-H1- . 
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9. levél. 

&quot; de meg 

holoth vg mond abb9ll. Jobh (ogy) emb9rnec az v io neue, hog ne az nag caz 
dagfaga, Azert valakí mafnac az {г io hiret, neuet, el vegtendi, incab, 
es nagobban art neki, hog „ё Ьа az {г nag cazdagfagat el vegteneie Es ne’ 
Lac annac art, az gonog ragalmazo emh9r, kínec io híret neuet el vegtif 
de meg ennec f9l9tte, az ragalmazonac, naggal nagobban art Mert ez at 
kozot binr9l, Lac aleg, auag’ fohha eleget n@ tehet, kir9l t9ruengerent, 
es igaiìag gerent , tartozic eleget tenníe Ez eleten eleg teterre vrone 

vn9n maga ig9n er9ffen k9telez , mgduä, az gent ewangeliomba Non exies 
inde, донес reddas nouiiîîmii quadrant@ Addeg ennet ki пё’ meg, mig ne 
mind-az vtofo íillerig eleget teg Mit acara mondani, ha ne? Lal. (фу) ezt Addeg 
abbinnec caladaiabol ki ne meg, mig ne7 mennel kiffeb el veth iogagrol 
eleget teg, Kit egeg keregtenfeg conciliomba ekkelpë vegezpt el, möduan 
Abbin addeg meg n@ boLattat'ic , mig ne az el veth iogag meg adattatic 
Azert ved iol eg9dbe, me! vtalatos leg9n az ragalmazo emb9r, ezt ńiluä 
meg 9i'mer9d ebb9l, mert vtet az gent iras hafolila kil9mb (így) kil9mb beftek 
h9z Hafonlatic gent irafba az ragalmazo emb9r, elegteb az ebh9z Kit ek 
keHJen irt meg b9h., möduan, Mikelpë az ebnec faraba lút nil , ez9nkep 
p5 vagon bolond emb9rnec gaiaban abbeged, Az eb, kínec faraba vagon 
az nil, addeg l'emmikelpe7 meg n@ g9nic, mig ne’ onnat ki ragia Ez9nkep 
рё arragalmazo emb9r, kit mond az iras bolondnac, addeg fë'mikewëy | 
ne7 x'iughatic, mig ne' az gonoiî'agot, kit hallot attafiahoz, mig ne7 mai'nac 
meg iel9nti, Ez eleten ebec n@ ьас emb9rnec hui'at egic, meg’ az Lentat 
es `meg ragiac Mert n@ Lac eleuen emb9r9ket, de meg, az megholtacates 
meg ragiac Ez eIeten ragalmazoc, iel9ffen, hafonlatoi'oc az megarosebei 
h9z, kíknec ver9s az aiakoc, es ne gondolnae, az egtroba vet9t gep hul`- 

. 7 0 Га! ‚ roert azt neklk ne aggac, де Lac az ver9n, ее az tonton, es az ga 
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neos belpn ñalacodnac Ezpnkeìpë az gonog ragalmazo ebec, ng gondolnac 
emb9rnec femmit if iamborfagaual, es az if bennevalo lelki iogaggal, de 
valami gonoll'agot, es binnc ganeat bennpc latfac, ezt vegie i? gaiogba, 
es ezt ragiac , ezt goIac, es ezt itelic, es ez eIeten ondokfaggal фарисе 
tic, es verefpiitic meg è aiacocat, gaiocat, es ńelupket, Igon hafonla 
tos az ragalmazo emb9r az ebhpz ebbees, mert mikem@ az eb vgat, es 
meg mar Ezpnkerpe7 az ragalmazo, vgat attafìara az ragalmañ'agnac miat 
ta, es meg maria, if io hiret neuet meg gaggatuan, es meg galazuii Es 
ez eIeten ebnec míndencoron dohos az gaia, es igpn artando Dohos azert, 
mert egebeknec binenec ganeat gaiaba vifeli, Kirpl vg möd az ‚ИШЬ fol 
tar kpiibe Az {г gaioc , bidps dohos, mikem@ az meg ńilt ворох-Го Ez ele 
ten ragalmazo ebnec gaia, ne Lac dohos, de meg ig; artandoes, azert, 
inert az meg dihút ebnec termegete gerent, az emb9rbe, kit meg ragal 
maz, mergpt ont, Kirpl ig * az ‚ЕШЬ foltar kpńbe Kigonac merge vagon 
ir aiacoknac alatta 1Hafonlatos ez ragalmazo emb9r az dignohozes, mert ad 
digno ne kemeli az if gaiat, es orrat az ondog ganeual meg fortpztetni in 
cab, mint ígaz allabat, Ezpnkemë az gonog ragalmazo ne’ kemeli incab, 
oz if gaiat ńeluet, az atkozot ragalmañagnac bineuel meg fprtpztetni, mint 
igaz azt, akkit ragalmaz Addigno micoron be menend akkerbe, es latan 
g'a oth azgep veragot, es az bidos ganet, I пё gondol feymit az gep ve 
raggal , de az ganehoz ter, es azt 9r9meft vegi gaiaba, es abba geńerkp 
dic, es fëmit n@ az gep veragnac edpffegps illatfaba Ezpnkenmë az gonog ra 
galmazo, lat att'aiìaba valaminemú lelki iogagot, es valaminemú binnec gar 

lofagat, ng gondol fe'mit attañanac lelki iogagaual, es i7 iamborfagaual, 
de meg incab bańña, micorci hoz’a hala, es benne latta, de incab, mi 
Кепи? addigno tereiiti magat attafianac g’arlofagara, es az ir binenec gane 

сшит оопнх. 2 

10. levél. 

* mond 
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ll. levél. 

at vegi gaiaba, es ezt ragia, g’ola, es ewel f9rt9zteti v gaiat neluet Mi 
ert kedeg ig9n vtalatos bin leg9n ezatkozot ragalmañ'ag, iftëncc, ее az 
gent9knec el9tte, ezt ńiluan meg 9fmer9d ekkett9b9l Egb9l, meg 9fmer9d 
ebbpl , mert garmazíc ńiluii7 az atkozot ireg’fegb9l, es az 9rd9gi gúl9fegb91 
Mafbol, ńiluabban meg 9fmer9d, mel ig9n nag bin leg9n ez atkozot ragal 
maiî'ag, vronk :Eins ihufnac vn9n mondal'abol, mert meg tiltotta ez atko 
zot ragalma zogtul mind az {г gent teftet, mind az if gent ígeiet Holoth vg 
mond gent mathe eWangeliomanac heted regebe Ne aggatoc az gentfeg9t 

az ebeknec, es az g9ng9t ne hímLet9c el az dignok k9z9t, netalantal meg 
ńomoggac {тещ ее az ehek reatoc ternec es meg gaggatnac tit9ket 11me 
meltan geg9nk9thetnec ez atkozot ragalmazoc Lac ebb9les hog vronc vn9n 
maga neuezte {тес ebeknec, es dignoknak, kíknec gonolî'agocat, es v kin 

ñocat, meg iel9ntotte meg ez9n velagba, ńiluan valo peldaccales пни-91 

irattatnac rettenet9s, es Lodalatos meg 19th dolgoc, Elf9, ki v roloc irat 
tatic ez Vg oluaftatic amand nevú gentnec eletebe, hog micorg predicalla 
na az nepnec nag buzgol'aggal , eg ее eIeten ragalmazo ebec k9zzúl hoz'a te 
re, es meg m9uete vtet, meg ragalmazuëi7 az v gent begedet, Ime legot 
tan , iftënec igaifaga 9rd9gnec hatalmat ada тайга, ее ее 911195 tüzes vel 
lamafnac kepebe rea hertelenk9dec, es nag rettenetps kealtalï'al mgda ne 
ki Jer velem mi geret9 agtal | noconk, miert az mi dolgoncat hiv9n vife 
led, raguan nek9nk emb9r huft Azert, miert nek9nk kedu9nc gerent 301 
galtal, mies ne kedued gerent, de ig9n igazan íizett9c meg muhcadat A 
zert í9uel , ее meg elegeiit9nc matulfogua mind 9r9kke az pocolbeli feb9l`- 
feg9s túzzel be ńeletuen, mert ig9n gereted iocat, es gonogocat meg ra 
galmaznia Ez9ket meg moduä, ragada vtet, es be efec vele pocolba Ime 
minemú izú ez atkozot gonog ragalmaifag, 1 На1ёаП`ад , ее ved iobban e59d 
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Ье, mel igpn nehezen gpttrptte iftgnec gent ígañ'aga, ez atkozot ragalma 
zot, még ez9n velagba Irastprleytpmel'tpr, vince new doctor, egeb fok 
irafa kozot вишни? irt, ez atkozot ragalmaffagrol, es ifg* hog anglis or-* mond 
gagba, voth neminemů gerzethps, aggon emb9r vote, ferfiu vote, ne’ mon 
ga Es ez igpn meg gocta. vala ez atkozot ragalmazaft, es iuta halalara, 
es kezdet intení arra, hog meg gońńec, es felele nekík, mada Awal en 
g9m nebanLatoc, mert az en tůlem n@ lehet Mondanac neki Mi oca ап 
пас hog ne7 lehet Monda Arra mert ne7 tehetpm Es intení kezdec arra, 12- iwf' 
hog kpñprpgne irïiiifnac , es az {г gent añńanac Ki legottan ki vońa if ñel 
uet gaiabol, es verni kezde viiaual , es manda Ez atkozot ńelv carhozta 
ta eng9met, Kit meg mgduä Ime legottan ez atkozot nelv, ol.’ igpn meg 
dagada, hog touabba fohha {пес gaiaba be ne7 vohhata (igy) Adnan az vr iften 
ebben az vtanna valo ‘gonog ragalmazoknac peldat, hog akkic latac , ha 

Гас, meg çfmeríec, mel’ atkozot bin legpn ez gonog ragalmalï'ag, Шё— 
11ес, es if gentinec elptte Ez fplůl mondot irafocat tprleijtptte 
es gerzptte vilhelmos nev'v doctor es vagon meg iruan bínrpl 
gerzpt kpńuebe kit eghaz be veth* mint er9s bizonfagoth *es meg 

bizonoy Immar edeala gol mi atanc gent bernardinus ez atkozottot 
ragalmafl'agrol kit hafonlot neÍ ьас az vgato ebhoz de meg 
hafonlotta az megdihůt ebhpzes Kirpl ekkeIPen gol monduä, 
hog az meg dihút ebnec, ielpfben, im e harom gonog Itulaiidonfaga va 
gon Elfo, mert az if gaiaba, es fogaiba merpg vagon, es az if ñeluenec 
alatta fergetkek vadnac, kik az i' ńeluet fuldalac , es fuldaluan, az aga 

veleiiet, neminemů goiitocañnal meg geriiegtic, es ir ewel meg dihpgic, 
es micorg az fergeket ńeluenec alola ki veiiendic, legottan az eb meg vi 
gagic Azert mind engben, igpn hafonlatos ez gonog ragalmazo emb9r 'an 

2* 
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* meg 

13. levél. 

meg díhút ebh9z Mert mikelpen az diis ebnec gaiaba, es fogaba mer9g 
vaga es kiket * marand, azocat mind meg merg9feiiti, ее ha hertelen ne~ 
kik oruolTagot nem teiiendnec, mind meg kel vele halnioc Ez9nkefpen az 
ragalmazo emb9rnec gaiaban, az atkozot ragalmalTag mer9g, kiuel egg9r 
fmind harom emb9rt mar meg, egget vnßmagat, maft az halgatot, harma 
dicat azt akkit ragalmaz, es mind ez9knek lelk9ket meg merg9f9ijti, ez 
atk9zot ragalmaifagnac binenec mergeuel , es ha oruoiî'ag nekik ne tetetendìc, 
az gent gonofnac, ее az elegtetelnec miatta, meg kel vele halnioc, mi 

ert leg9n halalos bin Es тщете, az diie ebnec r'ieluenec alatta fergec vado 
nac, kik az if x'ieluet fuldalac, es ennec miatta {пес meg dih9l'9ijtic, E 
z9nkeH)g ez gonog ragalmazo emb9rnec ñelnenec alatta, es az v gúuebe 
ig9' gonog fergec vadnac, tudńa miert, az atkozot iregfeg gúl9feg, es ha 
ragolTag, es ez9k az atkozot fergec, kiktúl tamad, es gúletic az atkozot 

ragalmaiî'ag, ее еппес miatta, az ragalmazo vn9n magat, es if attafiait meg 
marya, es meg merg9feiiti az 9rd9gi merpggel, kiuel meg dihúth Es mi 
соха ае diie ebnec ńelue alol az fergeket ki veiendic, legottan az eb meg 
vigagic Ez9ukelpg az ragalmazo emb9rnekes v giueb9l, az atkozot ircg 
fegnec, gúl9fegnec, ее haragoiî'agnac fergei, ha ki vegëdncc, legottan az 
emb9r meg vigagic, de addeg fohha nem 1 Mas tulaydonfaga az meg dihúth 

ebnec ez, mert v fohha n@ ńughatic , de mind9ncorg edeftoua budol'ic, es 
futos Ez9nkelpen, valakí meg gocanga ez atkozot ragal | maiTagot, addeg 
ez eIeten i'ëmikelptzI nem ñughatic, de mind addeg budofíc, es iar kel, 
hog azt ammít hallot, auag gondolt v attafiarol, azt mafnac meg monga, 
mert vg teccic neki, hog ha ki ney monthatnaia, az oldalannis ki facadna 
Azert ebbe hafonlatos, az vipera пей! merg9s kig9hoz, ki micoron az v 
liait ki k9lti, ůket ol ig9n gereti, hog gerettebe vket mind el ñeli, es i' 
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hafaba fel neuekpdnec, es ekkelpg 17 Ье191е magocat ki ragiac, es ig 17 
ańńocat meg plie EzpnkeHJen tprtenic annac, ki meg gocta az atkozot ra 
galmalïagot, mert ezt 17 01 igpn gereti, hog valahol leli , es hala ottan el 
ñeli, micoron iftet giuebe fogia, es elmeiebe vegi, es oth meg neuekpdic, 
mert addig gondolia, es addio forgatta 17 elmeiebe, hog' femikerpen 113 
túrhetí, de ogtan ki kel mondani, es ekkemë magat ki ragia, es ig', n; 
Lac az 17 añńat, de meg az ki halgatta, es az kit ragalmaz, azocates ni 
ha meg oli (igy) Mert vg mond az gentíras Mind az teup , mind az neki en-H 
gedp , igenlp kínnal kinzatnac {Azert immar kerdi gent bernard doctor ezt, 
hog meIic tegpn nag'ob bint ekkettp kpzzůl, arragalmazoe, auag arragal 
maffagot halgatoe, Vg mond hog, meIic legpn vegedelmefb, es carhozatofb, 
ezt kínńen el ne’ vegezhet'oc, de Lac azt mondom, hog mind ekkettpnec 
prdpge vagon, az ragalmazonac neluebe, es ahalgatonac filebe Miert ez, 
ekkefpen vagon, mene ragalmall'agot te halgacz, anne prdpgpt iiledbe vegh (agg) 
Int azert minket, es taneyt gent Agol'ton doctor, monduan, Ne aggatoc ti 
'ñletokeb az ragalmazonac begedenec halgatal'ara, hog halalt ne vegetpe ti 
lelkotpgbe Mert az ragalmazonac, es az halgatonac, mind ekkettpnee lel 
kenec 9r9c halal etkef Ved iobban egpdbe, mel igpn nag gonog legpn , ez 
atkozot harmad nelnec gonolï'aga, ki harmad nelv, mondatic gent iral'ba 
prdpgi nelvnec Kit az arañas begedú gent Janos doctor hafonlot az farii'eo» 

foknac nelupkhpz, kiknec l 17 atkozot gonog ńelupc, aijo iel'ot, mind 
hoz’a tartozoual pguen, gonognac itelec , es az 17 Loda tetelet, prdpgi hatalm 
nac mondac, es az egeb lelki iogagot kit benne lattac mind gonogra itel 
tec, es ennec fplptte, ez atkozot gúlpi'egnec, es iregfegnec miatta, ez ve 
lagbol ki verec Mind engbe hnfonlatos arragalmazo emb9r az farifeol'ok 

7 -vl hoz Mert micoro ofmernec, es latnac alazatos elnbprt, ahoz azt тов“: 

14. levél. 
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l5. levél. 

hog kepmutalo Ha kih9z azt latŕac, hog tel'ti gúkl'eget meg vegî etel 
he es italba, ahoz azt mggac hog torcos Ha kibe lattac az nag gentl'eg9s 
íoth, tudna miert, az haborufagot bekeuel valo genuedeft, ahoz azt mon 

gac, ig9n felek9ń emb9r, në mer fenkínec fè'mit golni На. kih9z igaffag 
tetelt latnac, ahoz azt mongac, ig9- beketelen, fëmit el ne7 tür, es el ne 
genued, Ha kibe, egigúfeg9t latnac, ahoz aztmggac, hog balgatag Ha ki 
ben, eg’9t elmet, b9lLefeg9t latnac, ahoz azt mggac , hog ig9n alnoc Ha 
kibe latnac nag, ert elk9L9t, ahoz azt mggac, ig9n g9g9s, es neged9s Ha 
kibe latnac ’vidamfagot, ahoz azt mggac, hog fel'l9t elk9|.9 Ha kih9z lat 
nac io gerzetplfeg9t, ahoz azt magac, hog kíualt eletú, es ng el vgan 
mint egeb iambor ha kig9z (агу) latnac ńaiiaffagot, ahoz azt mggac, Ig9n ez 
velagi Ha kih9z azt lattac, hog attañat biner9l fegelmezi, ahoz azt md 

* t9bbet Ёас Ig9n vacmer9 bator* Ha kih9z azt lattac , hog v 9r9meft vigas, b913 
ert egeb 
nel t9l, es 9r9me{1 ímatkogic , ahoz azt mongac , hog gertelen tég9n magaual, 

maiíd el vegti feiet, На kih9z azt latfac, hog v 9romeft halgat predicaciot, 
es {fn maganac, es egebecnec idu9il`eger9l gorgalmazatos gondot vifel , ahoz 
azt magac, hog tigt9ll`eg kiuano На kínec vagon malagta emb9r9kkel va 
lo ńaiiafcodafra, ahoz azt magac, hog hiz9lk9d9, es díLeretnec kiuanoia, 
ha kedeg magat fenkinec 113 agga, es ez velagtul tauul iar Ahoz aztl 
mggac, hog keuel, es ig9n mord emb9r, Mind ez9kr9l, ohaijtaft tcg9n ez 
gent doctor, es vg mond 0h vram mendenhato iften ‚ vann ki az, ki meg 
ohatta magat ez gonog atkozot harmad r'ielvtùl, ki ez f9lúl mondottaccal 
fgmit ne7 gondol Mert ez az atkozot 9rd9gi ńelv Ki az gep igen9s fcittan 
Lomot lel, es aiio illadba biizt lel, es az gepl9telembe f9rtelmeñ`eg9t lel, 
az keregded alladba gegelet9t lel , az velagolïagba fetetfeg9t lel, Ez'eleten 
atkozot gonog nemzet, kepmutaloknac d9ge, fidoknac marafa, pharifeo 
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foknac kegotlenfege, binnec pregeiitoe, díLpfegnec kill'ebeijtpe Azert mind 
ez oca, miert gent pal azt monga Az ragalmazoc iftënec elptte gúlpfegbe 
vadnac Magaraz'a. gent bernard doctor* igeket, es vg mond, Nem ьода hog 
iften gůlpli az ragalmazocat, mert Lac ezoke (egy) az atkozot harmad ńelv, ki 
nel erpfben, es kememben, fëmi allat 113 víafcodíc az geretetnec * ellene, 
ki geretet Lac iften vnpnmaga, mint ez atkozot har mad ńelv Mert 
valaki tegi az ragalmall'agot , 'ez eleten elegteb azt ielpnti, hog 17 benne 
ninLen az ifteni gent geretet, es ennec vtanna arra igekpzic, hog az, ak 
kit ragalmaz meg vtaltaifec, es meg gůlpltelïec, Es ekkeIPen azt acarna, 

hog mindpn embprogbol az íílení, es atafiufagnac gereteti ki gaggattatnec, 
es ki vegne, ez atkozot harmad ńelvnec, ez 17 tulaydonfaga 1 Azert ved 

iobban eâpdbe, es ńomiiad 101 Ъе ginedbe, mert az ocolî'agnac lgaz itelete 
mind azt agga, es mind azt mutatfa, k1 iol meg gondolanga, hog mind 
ez velagnac bine, mind9n eretnpkfeg, mind?n hittúl gacadas, es mind9n 
kegptlenfeg, 01 mel, mind ez atkozot 9rd9gi ńelvtúl veth maganac erede 
191 О azert atkozot ńelv, az ragalmazonac harmad ńelue О росо1Ъе11 ke 
gptlenfeg, o iregfegnec, es gúlpfegnec kegptlen Limotaia, 0 atkozot hala 
los pocloifag Te vag ki haborufagot gerpz, te vag az, ki iocat meg 110 
mocz, ьас te vag az atkozot prdpgi ńelv, ki az igazaknac l hiret neuet 
el тещи], ьас 1е vag az, ki hamil'hitpket, Гос hazugfagot, kegptlen va 
(ИНТИМ П3 3905)! meg focafeiitani, te vag az gonog nelv, ki az artatla 
noßat ÈpttrQÚ, pzuegpket gidalmazh, gúzeket hamifoijtag, es hazal'okhoz 
801103 bízt kplteg Te vag az atkozot ńelv, ki az kegps, es a” gent 3erze 
tpket meg galazod, te vag, ki az egigú lelket, es confcienciat meg ha 
boreiitod/ t0 Vai; az gonog ńelv, ki haragtartal'ocat, haborul'agocat, vete 
kpdefpket/ haragoll'agocat, boggoncodafocat, egmal'tul elgacadafocat, parto 

*ez 

”’ ofan 

igpn 
16. leve'l. 

n. 
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lafocat, es oglafocat, eifel nappal 115 39п91 fel tamagtanod, ее fel gerijeg 
ten9d Te vag az atkozot ńelv, ki arultatafocat, gilcoll'agocat, ее egeb Гос 
keg9tlenfeg9ket, ne?, geg9nleg gerzeni, Lac te vag az, ki egmal'ba ualo 
io gouetfegpt, es io baratfagot meg feijteg, Lac te vag az, ki egbeualo 
gonog tanacodafba magadat foglalod Te vag, ki ellenfeg9ket focafeijtag, 

п. mél. varafocat elpugteytag, orgagocat elt9rg, es claftromba ualocat meg ha 
boreiitag Te vag az atkozot 9rd9gi ńelv, ki az geretetnec buzgofagat meg 
oltod, es az igazacat meg ńomoreiitod, az keg9tlen9kct fel magagtalod, 
az igaz hit9t el t9r9d, es az gent remenfeg9t femmíe teg9d, es mind egeb lelki 
iogagocat nag keg9tleni'eggel haborgacz Mit mongac t9bbet te rolad, han; 
Lac azt, hog meg az angalocates te ted 9rdpgge, es ell'9 gúleinket te те 
reiíted liimboi'nac melfegebe, es mind emb9ri nëzet9t te vetel ki paradi 

’-' velag- Lô'nac geńerúfegeb9l, ez * vegedelmere, ее garloi'agara Te vag az, ki még 
пас az iftënec fiates az magas acagtofara fel feieyted1 Azert meltan, es igazan 

gidalmazäc ez atk9zot harmad ńeluet, mind az gent iras, mind az gent 
doctoroc, es mind az gent9knec genti mi vronc xpm im, ki vket neue 
ze ebeknec, es dignoknak , es ennec f9l9tte v túl9c az v gent tel'tet, es 
az v gent igeijet meg tilta, mint f9lùl meg vagon monduä: | 

Vrnac neuebe kezdetnec neminemú 1eg9c kigb9l emb9r 
*vala-velheti es nemikeppen meg 9fmerheti hog ha * idu9zůlè' 
ki le' о 0 
Ё?“ (19, auag ha el vegend9, ее ha nag felfeg9s genti'egre mel 

to Azert ennec meg 9fmeretire, veg9nc bizonfagot menere lehet gent irai' 
nac g9kereb9l, holoth vg irattatic moiifes elf9 k9ńuenec neguen9d rege~ 
be, hog pharaho keralnac t9ml9cebe harom foglac tartatnac vala Eggic va 
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la az keńerl'it9knec mel't9re, mafic vala az poharnoc meft9r, a harmadic va 
la Jacob Íiriarchanae az kifl'ebic fia Jofeph Mind ez9knec meg iel9nte vr 
iften mire iutna 17 ig9c meg ez9n velagba, es az iel9ntes ekkenxen len Mert 
az keiner fit9 mel't9r ezt lata almaba, hog teccic vala neki, hog 17 feien vínne 

harom teken9 tegtat, es i9uenec egi madarac, es az tegtat feierpl mind el gag 
gatac , es meg euec Az paharnoc meft9r kedeg ezt lata almaba, hog 17 019110 
harom vegg9uel eg g9l9 tú neuek9det, es ez g9l9t ter9mte, es ez g9l9t ez 
paharnoc 11101191- eg ek9s paharba fatara, es az keralnac ińńa ada bel9le 
Jofeph kedeg lata ket almat meg atta hazanal, egget azt lata, hog teccic 
Vala neki , hog ez Jacob pîiîrchanac mind ez tizpnket fia am mez9n агата 
nac, es ez Jofephnec mind az 17 keueii fel allanac, es mind az 17 atfafiainac 
keueij mind k9rúl allac, es imaduan nag tigt9ll'eg9t tenec ez Jofephnec ke- 
ueiinec, Mas almat ezt lata, hog az nap, es ahod, es tiz9neg Lillag imadac 
ez Jofeph9t, Es hog ez almat lattac volna mindl eg eifel az keiler fit9, es 
paharnoc, raiita ig9n gondolcodnac vala, es ig9n velek9dnec vala Kit latu; 
Jofeph, meg kerde 171101 т1д gondolcodnanac, es mi naualaíoc t9x-tent` volna 
Es az paharnoc mel`t9r meg iel9nte neki az 17 а1та1 Jofeph kedeg neki mind 
gereuel meg magaraza 17101, monduan Az harom g9l9 vegg9 kít lattal, peldaz 
11а13 napot, kiknec “Хна 02 t9ml9czb9l ki vetet9l, es hog az keralnac az 
ek9s poliarbol inńa attal, ebb91 az peldaztatic, es azt higged, hog az elez 
tebi tigt9fi'eg9d meg adattatíc, es’ ez9nkelpë7 len, | Az keùerfit9 meft9r 
kedeg, hog halla ezt, hog elen b9l|.en meg magarazta volna ez almat, 1708 
meg iel9nte neki az 'il almat Jofeph kedeg ennekel meg magaraza, mgduii 
Az harom teken9 tegtan егьед а2 harom napot, ki napoknac utäna ez t9m 
l9czb9l tes ki vetet9l, es acaztofan halg meg, es mikegpë az tegtat egi ma 
darac feiedr9l el gaggattac, es meg ettec, ez9n azt cned, hog az te 10119 

GUAM' Comzx. 3 
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19. ша. 

eZ 

detes el gaggattac, es meg cgic , ezes mind ez9nkelpen len Jofephnek es az 
v alma agonkelpë bc telefpdcc mikelpg meg latta vala, ki edeala meg maga 
raztatic1Azert immar ved iol ez9dbe,mit ertnec irafmag'arazo mcft9r9c mind 
ez latafogbol , es mit adnac mi nek9nc ebb9l 9fmern9nc , ее erten9nc Azert 
ekkelpe' magarazac, ее ertic, hog mikem@ pharaho keralnac t9ml9cebe ha 
rom foglac tartatnac vala, ez9n k9zzúl eggic vetetec ki az t9ml9czb9l acaz~ 
tof'ara, mafic az elegtcbi tigt9ll'egere, harmadic kedec ig9n nag fell'egre, ее 
nag vrafagra, Ez9nkeH&gt;f7e az mennei keralnac t9ml9ce be, azaz, ez velagba, 
ki t9ml9cbe vagone be vettetuen el9 gúleinknec bin9kert, Es ez t9ml9czbe 
tartatnac haromalladbeli emb9r9c foguZ, kíknec k9zzúle micoron ki vetetnec 
ez t9ml9czbel9l, vitettetnek az pocolbeli aoagtofara, kik peldaztatnac az ke 
nerfit9n Nemel'ec kedeg micoron ki vetetneo ez velagnae t9ml9cebel9l, ve 
tetnec az elegtebi tigt9ll`egere , kik peldaztatnac az pollarnoc meft9r9n Нете— 
Iec kedeg kik meg gabadnlnac ее velagnac t9ml9oeb9l , vetetnek nag fell'eg9s 
tigt9ÍTegre, kik peldaztatnac ez gent Jofeph9n, ki mieorx-i meg gabadula az 
t9ml9czbel9l, ger9ztetec mind egeg egiptomnac orgagan feiedelme 1 Azert eg 
gent irafnac es ' peldazatoknak g9kereb9l adatic erten9nc neminemú iel9s ie- v 
g9c, ki ieg9kbel9l emb9r velheti, es nemikelpen meg 9i'merheti, kik lege 
nec el vegend9c, es kik legenec idu9zúlend9c, ее kik legenec ig9n nag gent 
fegre meltoc Jollehct ez9ket t9kelet9lTeggel fenkinec az vr iften meg nem at 

ta 9fmerni Kit meg bigońoiit az gent iras b9l|.nec k9ńuebe | maduä Sunt iufti, 
atque fapientes, et opera eorii in manu dei, et tamen nefcit homo vtrli amo~ 
re vel odio dignus fit Vadnac igazac, es b9l|.eo, es az v miuelk9det9c ПСЕ— 
nec kezebe vagon, de maga nem tugga emb9r ha geretetre, auag kedeg gú 
l9fegre melto1lmmar ved iol eg9dbe az ieg9ket, mel ieg9gbelol velheti em 
b9r carhozattat Azert vadnac harom allatbeli emb9r9c, kik micoron ki veter 
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nec ez velagnac t9|nl9cebel9l, legottan vitetetnec az pocolbeli acagtofara, 
kik peldaztatnac az keńerfit9nec harom teken9 tegtaian Azert ez9ket emb9r 
velheti, es nemíkelpen meg 9l`merheti harom iel9s iegbel9l 1Elfo iege vege 
delmnec, es carhozatnac ez, mieorb7 emb9r im magaba azt 9fmeri, hog az 
lelki iogag* neki femmire nem kel, de meg ha mal'ba latta aztes iredli, es 'kinec miatta 

ídu9zůlni kel hanna, ez eletcn meg ez9n nelagba 9rd9gge leth , mert Lak 9rd9g az, ki az ,enc 
idu9iî`egreualo ioth nem gereti , es ez elctcnnec ketfeg nekůl9n 9rd9ggel kel 
el vegni, Kit meg bizońoyt gent gerg9r doctor ekkenië mgdug, Kiknec lat- m и,“ 
tatie nelneznec vrnac igaia, ez9c immar carhoztac, auag meg carhozandoc, 
De mi leg9n vrnac igaia , bizonaual nem egeb ha ng Lak regulanac hiufeggel 
ualo meg tartafa, ifteni geretet , engedelmeffeg, alazatolTag, haborufagot be 

keuel genuedes éfclen felkeles, vegtegl'eg tartas, difciplina vetel, es mind 

ez9kh9z hal'onlo iogag , mind ez9ket kik teIes giuel nem geretic , es: nem te 
gic, vegedelmnec , es carhozatnac ig9n nag iege 1Mas iel9s iege carhozatnac 
ez, micoron emb9r 9fmori magaba, hog i? iambor emb9r9ket, es egeb ma 
lagtbeli emb9r9ket ng geret, de ivket gúl9li, vtaIa, es vgan bintelen haber 
gatta, ez еще“ 9rd9g9t az if attat k9neti, ki 9rd9g abbinben el aggot, es 
meg vacult, l'onha meg ne g9nic aiiocnac haborgatafatul Ez9nkegpë az carho 
gandoc, тщете? 9rd9g, gůl9lic az igazacat, mikelpë' bizonl'agot vettonc be 
l9le mind kezdettúl fogna, hog iften ez velagot ter9mte Ame pelda nek9d bi 
zonfaggal Adamnac ket fia vala, caiin, es abel | cayn vala ireg, es carho 
zando Abel kedeg vala igaz, es idu9zúlend9, caiin az atkozot iregfegnec mi 
atta abelt attafìat meg 9le, Il'ach patriarchanac ket fia vala, el'au, es iacob 
Efau iftentúl vala meg vet9t, iacob kedeg valagtatot, el'au ki vala meg ve 

t9t, iacobot kit iften geret vala mind halalaig haborgata, es gùl9le Saul 
keral kit il'ten meg veti az engedetlenfegert, Dauidot kit v helebe valag 

3i 

A' elólt мы , pótlék. 
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2l . level. 

ta, ezt mind halalaig gúl9le, es hahorgata Jůiipnc immar edeb alab, ame 
críl'tot vn9n magat, es mind vtanna valo gent martirocat, az carhozandoc 
gúl9ltec, es haborgatvan nag kinnal meg 9ld9ftec, 1 Harmad iel9s iege car 
hozatnac , az atcozot engedetlenl'eg, ki leg9n keuelfegb9l , mert mind9n en 
gedetlenl'egnec keuelfeg g9kere , ki giuet emb9rnec meg kemen9iiti , ее v lel 
ket meg vakeiit'a, vg hog, ez eleten attafìanac vetket 9r9mel`t meg ne' bota 
ta, miert v meg ne7 bonata, azert iften fem boLata meg neki binet fohha, 
kit vronc vn9n maga meg bizonoiit, monduä Ha meg ne’ boLatandotoc ет— 
b9r9cnec, az ti meńńei atatokes 113 boLata meg ti nect9c bint9ket, Azert 
valaki ez eIeten kemenl'eg9s gúl9fegbe meg maradand , ennec, ketl'eg nekú 
l9n el kel vegni , mert az bizonfag monga Azert ved iol eg9dbe, hog mind ez 
f9lúl mondot harom allat beli emb9r9c meltan mgdatnac meg vettetecnec, ее 
carhozandocnac, mert incab valagtottac magoknac az gonofi'agot aiiogagert, 
az gúl9feg9t az geretetert, az cart az ńerefegert, az kint az ditpfegert, az 
poklot az az meńorgagert, az 9r9k halalt az 9r9k cletert, es 9rd9g9t az 
iftenert Ez eIeten9c, kik az. binben el vacnltac, es abbínt tegic mind9n fe 

lelm nekúl9n, ez9c naprol napra, hetr9l hetre, id9r9l id9re, ab bínbe v 
giu9c el kemenúl mikem@ az cril'tal kú, ki volt elegteb ieg, es az iegnec 
vtanna miert focatallot, valtozic kúe, vg hog immar meg nem oluathat, 
Eg9nkelp¢zl az carhozandoc, es faz el vegendpe, ol' íg9n meg kemenúlnec ab 
bin | be, hog femminemú fidicaciora v giu9c penitenciara meg ne7 lagulhat 
Pelda nekpd az gonog Judal'rol , ki az binben el vacula, ее v giue meg ke 

menúle, annera, hog aiio iefot meg gúl9le, es 17 fxdicacioiat meg vtala, fe 
ń9getel'euel femmit n@ gondola, es ketfegben einen, magat fel acagta, acag 
tofarol alagacada, hal'a kette hafada, Ье1е ki omla, es ekkelpë 9r9c pocolba 
mene Ez9nkelpen mind9n ki ioth 113 geret, iamborocat gúl9l, ее mind egeb 
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bint gonog gocafbol, felem nekúlpn el teg9n, 9fmerie magat az'keñerfit9uel 
pocolbeli acagtofara meltonac lennie 1lmmar lalToc , es tanquc azt meg, hog 

minemú iegbel9l 9l`merheti _'meg emb9r azt, ha idu9l`l`egre melto, es mib9l 
9l`merheti meg emb9r azt, hog v ig9n kinńen, es keues erd9mmeles idu9~ 
zúlheiî'9n , Vediol eg9tlbe, mert ennec egebec k9z9t harom iel9s ieget lel9c, 
hog emb9r ig9n kinnen idu9zúlhet ha acaria, de maga keues erd9mmel 1El- 
f9 iel9s iege ez, micoron emb9r azt 9fmeri magaba, hog if iocat, es aiioii 
tatos emb9r9ket geret, es tigt9l , mert ha valaki iamborocat, es iduozúlend9 
emb9r9ket gel-et, meg ha binnel teles volna es, az'gent; geretet, kiuel az 
iambor emb9r9ket gereti meges iduoffegnec vtara hoz’a vtct, es femmikeHië 
el nem hagga vegni {пес Hog ez выпил? leg9n az gent iras ig9n niluan, es 
ig9n er9iî`en meg biz'ońoiita ezt, holoth vg mdd gent pet9r apol'tol Atamiiai 
mind9n dolgotocnac el9tte, egmaft g9netlen gereffet9c, mert az geretet bi 
n9knec focalî'agat el f9d9zi Hog ez е1‹1‹ен)31е{;9п vronc {три maga meg bi 
zońoyfa, щади; magdalombeli mariarol, ki nag bin9s aggoni allat vala Meg 
boLattattac neki fok binei, mert ig9n gerete eng9met, Hog kedeg mind9n 
nag bin9s emb9rt meg oltalmazon vr iften az 9r9c carhozattul az igaz iambo 
roknac geretetiert, Ez niluan meg bizonoijtatic moyfel'nec ell`9 k9nnebe, ho 
loth vg mddatic, hog ha vr iften lelt volna az 9th kerali varafogba | tiz igaz 
emb9rt, ol ig9n kedues vr il'tennec el9tte az igaz emb9rnec iamborfaga, 
hog az gamtalan bin9s emb9r9ket kik valanac az 9th keral'i varal'ogba, es 
mind az if tartomańogba, meg tartotta volna, es el ne filegt9tte volna* 
az tiz igaz emb9rnec geretetiert Azert ebb9l adatíc 9Í`mern9nc niluan valo bí 
zonfag, hog ha vr iften el ng vezt9tte volna az gamtalan bin9s emb9r9ket ‚ 
az atkozot ondog binert, ki miidatic meńbe caialto binnec, tehat, naggal 
incab az vr iften meg tarta az egh bin9s emb9rt, kett9t, auag harmat, az 

_.-——- __—` 
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‘muis/Al@ 111 авт наш .v 

* ez ve-iambor emb9r9kert, kiket v geret9t, es geret* Mert az ol emb9rnec, ki 
Ладьи. aiíocat gereti, bator iel9s bin9s leg9n, ennec ol’ mel angali gine vagon, f9 

meg vg malloc, hog ifteni giv vagon benne, Mert valakí atfafìat gereti, 1111 
11а11 valo icg9t ad, hog 11 az igazac k9zzùl valo, Kit meg bizonoiit gent Janes 
е11`9 1е11е1епес harmad regebe, holoth vg mdd Mi tuggoc, hog ez halalbol elett 

23.1evél. re* mert gerett9c atancfìait Azert ell’9 ie 19е iege ez, kib9l* meg 9i' 
merheti ha idu9gùlend9 auag ng, micoron v teles giueuel iamborocat, ее 
igaz emb9r9keet geret, mert az carhozando fohha idu9zúlend9ket ng geret 
het, de Lac azocat kik v hoz'a hafohloc, 1 Mal'od 1е19е iege kib9l emb9r meg 
9fmerheti hog v kińńen, ее keues erd9mmel 1д119е111’911, ее, mic9ron emb9r 
azt 9fmeri magaba , hog v az neki t9t boggul'agot kinnen meg boLata 111111611 
пас Mert femminemú lelki iogag iftent ol’an ig9n llamar meg n@ engegtelheti, 
es il binet az vr iften femmiert hamarab meg n@ boLata, mint azert, mico 

ron if attaiìanac vetket tel'es giuebpl meg boLatt'a, Kit vronc vn9nmaga meg 
bizoñoyt, ekkennen mgduä', Ha meg boLatandotoc ti atatoc fiaínac teles gi 

'ti uet9gb9l, ti atatok es meg boLatta nect9c* bint9ket Ezt ńiluaban oluafod 
ten9n magad, holoth vg mgdag ае imadfagba Es boLas nek9nc, mikelpë mi 
es boLatgc mi nek9nc vet9tteknec Azert ig9n nag iel9s ieg ez, kiuel emb9r 
ig9n kińńen, es ke | ues erdßmel idu9zúlhet, micord найдёте; boLat atta. 
fianac 1Harmad iel9s icge, kib9l emb9r meg 9fmerheti ha idupgůlendp, ez, 
miem-5 emb9r azt 9fmeri magaba, hog панно! панна, iobba kiniiŕia letet, 

*sgmensre es gacorta indultatic, es kegereiitetic bel9l giuebe hog ioth teg9n* Err9l bi 
322329“ zonfag vronc vn9n maga, holoth vg mold Bodogoc, kik eh9zic, es gomehoz'ac 

az igalî'agot , mert vk meg elcg9dnec Doctoroc ее igeket ez9nkeH&gt;ëy maga 
raz'ac, 111311113 Eh9znie , es gomehoznia az igaiTagot ez, mind9ncorg Миассе— 

' nie nia ifteni iogagba, es malagdba incab, es feleb nenek9d* es hagnalnia1 
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Azert ez harem iel9s ieg9t, ha valaki magaba 9fmerëdi, tudńamiert, ha 
iamborocat, es il'tenf'el9 emb9r9ket geret, es ha kinnen meg boLata az ellene 
valo vetk9t, es ha 39netlen kiuańna iobba letet, Ez eIeten ig9n kinnen id 
u9lúI, de maga keues erd9mel, mert ig9n kúni emb9rnec ez gent harom io 
gagot meg tartani, mert muhcat benne l'emmit nem genued, Ez meg peldaz 

tatec az keralnak fe poharnoean, ki harmad napnac vtanna az t9ml9czb9l 

ki vetetec, es az elcgtebi tigt9il'ege meg adattatec, Ez harom napon ромаш 
tatie ez harom gent iogag, tudńamiert, az gent t9redelmelî'eg, az gent genas, 
es az keucft9nne gent penitëcia, kit az gonto pap hug az bin9s emb9rnec Es 
ekkewen ez gent harom iogagnac папа, meg adattatie neki az eleztebi tig 
t9iTege, kit el vegt9t vala nz binnec miatta1 “ Immar lalToc, es tanul9c azt meg, 'es ig ekkelp 

{Шиш az í 
npul'nackifl 

nag gentfegre, es diL9l'egre, kit erd9ml9ttee az nag felfeg9s gent9e Ennee ie- Напас eSllalal 
nac erd9meert 

hog minemů ieg9g bel91 9|'merhett9c azt meg, hog ha valaki leg9n melto az 

get, es meg 9fmeretit meg peldaza az vr il'ten gent Jofephnec nauala genue 
defebe es mind az if alomlatafiba ki me vagon iruan mo fefnec k nuebe f / g У 9 

Mert mikt-¿Hu?7 ez gent Jofephre, ki vala artatlan, es igaz ilî'iiu, es tigta gůz, 
az kegelmes vr iÍ'ten fokkeHJen valo nanal'at reaia boLata, Es azoeat &quot; mind ' ez artatlan 
meg genueduen, Ennec Папа ig9n nag tigt9fi'egre {тес fel magagtala, es fel 
veue ekkeipen, | Mert micoron vr il'tënee gent geret9e volna, aeara {тет ha 
borufagnae túzeuel meg kel'erteni , es meg bizonoiitani, vg hog {три atiañait 
reaia tamagta, kik {тес meg gúlplee, es meg vtalac, azert hog az v attoe 
Jacob patriarcha mind9n l'iainae f9l9tte gereti vala {пес Kiert i' reaia ircg 
kpdni kezdenee, es tanaLot rea tartnan, acarac (деп: meg 9lnie am mez9be, 
holoth attoknac Lordaiat 9rizic vala, es ifetec be iftet eg oLatornaba hog oth 
meg hal'on Es ime ez9nk9gbe latac azt, hog az orgag vtan iu“°nee aros emb9 
r9e terhes teuekkel, es 9zuer9kkel, es gondolac azt, hog az Latornabol ki 

24. levél. 

's ezt dôlttel potola', szerkesztó. 
A' levél itt elvágatva'n, nélnelly betů elhullott , 
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vegec, es aggac el «ее penzpn az aros emb9r9cnec, es adac vtot nekik har 
micz penz9n Es viuec be {тес egiptomba , Es {пес ottes el adac faraho keral 
oduarbiraianac futil'arnac Es hog ez meg 9fmere ezgent ifiunac nag iamborfa 
gat, es v nag hiul'eget, es b9l|.el`eget hazanac mindß tigt9lî`eget reaia biza 
Es ime azag ellenfeg ki mind9n iogagnac ellenk9d9e , aggonanac zertelen va 

2,5, мы. 10 geretetit rea tamagta es geriegte, es* mada neki, hal velem Ffelele ez 

*egeb foe gent ifiu es mada, El az vr iften, ki eng9met mind ez napeg zepl9telen meg 
5° k9z9t tartot, es meg 9riz9t , te tudod azt, hog ez en vram, es te vrad mind ez v 

hazanac tigt9ñ`eget en ream bizta, Lac te raiitad ng adot en nek9m batal 
mat, azert femmikemë n@ teg9m azt mit to ebben acarnal Es hog el ig9n ke 
gereiitene vtet, es ezggt ifiu femmikelpë ng engedne, ragada palaftat, es 
kezde meg tartania, es v ki vete ńacabol, es ekkelpen kezeb9l ki galada Es 
ez hituan parazna magat meg geg9nle, es ig9n meg bogglila, es haragiaba 
vranac {пес Ье vadola ekkelpë, hog v raiita acart er9uel g9merm9t tenníe, 
es az v palaftat nagob bizonl'agra neki meg mutata, Es cz vr mind ez9ket el 
hiue, es {чес meg fogata, esj-az t9ml9czbe vettete, holoth valanac tartatuan 

az keralnac poharnoc meft9re, es az keńerl'it9knee mel't9re, kiknec alom 
latafocat ig9n igazan, es hiu9n meg magaraza T9rtenec, es len vg, hog ez 
keralnakes vr iften iel9nte meg eg ig9n nag i9uend9 tít | kot Es az titoknac 
ertelme ez vala, Hog het egtendeg egiptomba, es mind k9z9nl`eg9s f9ld9n 
lenne ig9n nag beul'eg Efmeg'gnec vtanna het egtendeg lenne ig9n nag gúk 
feg, Es ez títkot fenki ne’ lelettetec hog keralnac meg magaraza, es ertelmet 
meg mgga , ha ne7 Lac ez gent Jofeph Es tanaLot tartuii mind az orgagbeli iob 
bagoc, vrac, es b9lLec mit kellene tennioc, es ez dolokhoz latnioc Es mind 
BZ 8383 tallalb ezt vegeze, hog az het beul'eg9s egtend9be g9ijtenec egbe mín 
d9n elefegnec tizedet, hog az i9uend9 gúkfcgnec het egtend9ebe leg9n miuel 
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elnioc, mind emb9rnec, mind baromnac Es eh9z latot, es mind ez9knec 
meg* az keral, mind az egez tanalLal gerze Jol'eff9t, es adá neki hatalmat°gerzefe 
mind az egeg orgagon , hog valamit acar mind9nt meg teheiT9n mint îgaz ak- re 
keral' ifn9n maga, es ekkeipë az foe haborul'agnac “Ева ig9n nag tigt9íl'eg 
re fel vetetee, vg hog az keralnac Папа 1еп mal'od keraI1Azert mind 
ez9gbel9l az vr iilen ezt iel9nte, es ezt ada meg 9fmer n9ne, hog valaki- 26. mél. 
ket az vr igen geret, mint ez artatlan gent ifiut iol'eff9t, es kiket acar nag 
malagtra, es nag fell'eg9s gentfegre fel vennie, azokkra mind9nikkre goeot 
boLatnia nag haborufagot, es Гос naualat, hog ennee vtäna (не: fel magag 
tala az mëńei felfegps nag vrafagra Azert elf9 iege az nag gentl'egnec fel ve 
telere, az nag haborufagnae genuedefe, kit niluan meg peldaza, es meg ie 

lpnte vr iflen ez gent Jofeñ'9n, mikeIPen meg mondatee 1Maskelpen meg ie 
l9nte vr iilen kik legenec meltoc az nag t9kelet9s gentfegre Jofefnee alom 
latafinac miatta Mert lnikefpen f9lůl meg vagon mgduii, micorci azt lata al 
maba hog az mez9n aratnanae ez tizgket atafiiu, es immar micord egeg ke 
uet arattac volna , ez gent iol'efnec keueie fel allapec , es az tiz9negii attafi~ 
ainae keuei mind k9rúl aluä, imadac Jofei'nec keueiet Ez iol'efnec keueie 
peldaza mind az nag haborufagba vet9t emb9r9ket Mert mikelrpë a'z keuet 
ig9n fockenien ńomorgattae, mert elezteb az farroual le vagiac , | es egbe go 
reijt'ac , es ennec Папа meg Leplie, es meg hadariae, meg goriae, es az ků 
k9zot ig9n lagan meg t9rie , es @nee utäna meg guriac, es az túzes kemin» 
cebe ig9n meg fitic, es mind enne foe ńomorufagnae vtäna leg9n kell9 ke 
ńer belple, es ig illie az felfeg9s keralnae agtalara Ez9nkeH&gt;en valakiket az vr 
ißen valagtot az mënei vendegfegnee vigafagos, es nag cazdagl'agos agtalara, ez 
velagba azoeat ig9n fokkelpë valo naualaual meg nomorgatŕa, hog ez foe ha 
borul'agnae genuedefenec vtanna, legenee meltoc az nag t9kelet9s gent9knec 

GUAM соввх. 4 
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21. levél. 

dit9fegere, es erdpmere Hog kedeg ez haborul'agnac genuedefenec miatta iul' 
fonc az nag felfeg9s gent9knec diL9i`egere , vegpnc bizonfagot err9l gent irai' 
nac bizonfagabol, holoth vg mdd dauid ,Hih'ta az foltar kpńbe Kic vetnec 
k9ń hullatafogba, vigal'agba aratnac Jaruan el mend9gelnec vala, es firnac 
vala, vetuen, es himtuen magot, meg teruen kedeg, iunec vala nag viga 
faggal, hozuan az v keuei9ket Azt acaria mgdania , hog mig ez velagba 
elnec az idu9zúlend9c, az foc haborufagnac, es az foc naualanac genuedefe 
be firnac, es kefer9gnec, es ennec miatta az iduoil'egnec , es az nag erd9m 
nec magnat himtic, es vetic, hog halaloknac ideien ezt nag vigal'aggal meg 

araiTac, es magocat vele meg terheluen, es meg ek9feytuen , es ig ekkelpen 
nag din9feggel, es nag beufeg9s cazdagfaggal mënec be az 9r9k hazaba Mi 
keßië mind ez9kr9l ñiluan valo peldanc vagon mind az gamtalan gent marti 
romocrol , kik mind az fok haborul'agnac genuedefenec vtiina iutottac az men 

nei nag vigafagra, es diL9fegre,1Harmad keulen meg iel9nte vr ißen kik 
legenec meltoc az nag t9kelet9s gentfegre, es diL9fegre Jofefnec az mafod 
alomlatafanac miatta, micori)7 azt lata, hog az nap , es ahod , es tiz9neg Lil 
lag imadac vtet Azert az hodon adatic erten9nc az t9kelet9s gent alazatoiTag 
T9kelet9s alazatoll'ag kedeg ez, micord valakí mindonl emb9r9knel magat 
aleiit'a vtalatol'bnac, es gonogbnac giuenec t9kelet9s bízonfagaual, mert mi 
Кепи? az hold mind9n Lillagnac aletta vagon , ez9nkeHu-e’ az t9kelet9s alaza 
tos, mind9n emb9rnec labanac alatta fekgic, es mind9n emb9rt maganal 

*míndßnel iobnac itel , es iobnac aleyt, es vmmagat vtaIa, es* gonogbnac aleiit'a Ez 
el'eten fenkíuel nem haborog, de mind9n boggufagot bekeuel genued , de 
meg ki ennel nagob, az haborufagot maganac nag ńerefegge tarta , Ez eleten 
l'enkit nem vtal, fenkit ng itel, fenkít ne7 ragalmaz, fenkit ng gúl9l, de 
mind9nt geret, es mind9nt maganal iobnac itel, es iobnac aleyt giuenec 
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.teles t9kelet9sfegeuel, Es mikem@ az hold, mind9n Lillagnal nagebnac lat 
tatic Ez9nkeipè7 az t9kelet9s alazatos, mind9n egeb gent9knec k9z9tte na 
gob gent Ennee t9kelet9s bizonfaga vronc {три maga Kir9l vg mond gent 
Lucal. ewangeliomanae kileneed regebe Valaki ti k9z9ttet9c kill'eb , ez min~ 
d9nt9knel nagob, Mafut meg vg mdd, gent mathe irta meg k9nuenee hu 
gad regebe Socan leg nec az elf9e vtolfoe, es az vtolfoc elf9e Azt aearia 
madani, hog valaki aleyta magat ell'9nee, ez vtoll'o leg9n az keuelfegnec 
miatta, es valaki aleyta magat vtolfonae, ez eIeten leg9n ell'9 az gent ala~ 
zatoiTagnac miatta, Pelda melle ig9n niluan valo, mert ezt iol lutoe, hog 
az keree, meneuel el9l ala iar, anneual iar fel vtol Ez9nke§pë mind9n 

28. leve'l . 

hiv keregten ez velagba , meneuel alab iar gent alazatolTagnac* az i9uend9*míatta 
velagba anneual meg9n felieb egebeknel Ezt meg bizońoiit'a Ifidorus doc 
tor mgduan Aear mel' ig9n nag n9m9s felfeg leg alazatoiî'agot* mert me-*tarL 
neuel incab alazatofb leiendeg, anneual incab k9uet teg9det az fell'eg9s 
nag diL9feg1Neged keIpen meg iel9nte vr i„[len kik legenee meltoc az nag 
t9kelet9s gentfegre, es diL9fegre Jofephnec alglatal'anac miatta, micoron azt 
lata, hog az tiz9neg Lillag imadae {тес Ez Lillagoeon adatíc erten9ne az t9« 
kelet9s gent9c, mert mikem@ az Lillagok пани! mind el eńegnee, es nem 
lattatnac, de eiiel meg lattatnae, es fen9l`c9dnee | Ez9nkelpe7 az t9kelet9s 
gent9c, es mind az nag malagtos emb9r9e, nalpal, az az, mig ez velagba 
elnee mind addeg el enegtic, es el titkolae az if benn9e valo gentfeg9t, es 
az iilgnec gent malagtat, azert, hog az heu diL9l`egnee gele túl9e el ne Раба, 
es 9rúlnee, vigadnac az habornfagnac, es boggufagnae genuedefe Hog ez bi 
zon leg9n meg irta gentLueal. т eletnec k9ńuebe, holoth vg mb'datie El 
mennee vala az apopoloe az egbe gúlt tanaanak el9le nag vigafaggal, es nag 
prpmmel, mert meltoc lenee xpofnae neueiert boggul'agot, es haborufagot 

ч 
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29. lcvól. 

genuednipc EngnkeHMÈy oluaifoc egeb gent9kr9l es, hog vigattac, es orúltec az 
nag kinnac genuedefebe Sent agota aggonrol vg olual'tatic az Ü rola gerz9t go 
lofimaba, Hog vigan, es diLekpduen meg9n vala az t9ml9czbe, vg mint ha 
hittac volna Ütet nag cazdagfagos , es generùfeg9s vendegfegbe, es az Ü kiń 
nat , es kefalcodafat , imadfagaba vrnac aiianla vala Vg oluaftatic gent vince 
martirrol es az Ü gent golofmaiaba, hog mico ron az kegpttlen Lazaroc at 
tac volna Ütet dacianos new feiedelmnec kingania, parannola hog Ütet fel 
vongac az egtrora kínzottac vala kinzania az keregten9ket, es eth az Ü te 
ftet mind el gaggaifac, ее el g9t9riec az kinnac miatta Es micorg fel huztac 
volna , es neg gegre vontac volna, mada neki dacianos Vince, minemú hel’9n 
lated mai't az te bodottalan teft9det Ffelele neki vince, es mada, Ig9n nag 
feli'eg9s hel9n muhcalodom en maftan, es az te feiedelmidet kik biznac ez 
velagi hatalmafl'agba, ez9ket en mind meg vtaltii, es mind femmie tartom 
Monda neki атм, Semminemú kin пё1е39п kiuel az te bodogtalan tel't9d 
ne7 g9ttrettetic, de mind9n kint raijta be telefeiít9c Ffelele neki vince, _es 
mada Ez az gentl'eg9s diL9feg, kit en nnindpncoron kiuantä Senki en nek9m 
nagob golgalatot ng teth , es ne7 tehet mint te, mert Lac te vag az, ki az en 
acaratomat teg9d, es en hozam eggel'últel, az en kíuanl'agom be telefeijtuen 
Es n@ Lac ez9c, kik 9růltee | az haborufagnac, ее az kinnac genuedel'ebe, 
de gamtalanocat lel9nc, es olual'onc az gent martiromoknac golol'maiaba, 

*az t9kelet9ges az Ü elet9gbc Azert meltan peldaztatnac az Lillagocon * kik пар 
gent9c pal el eńegneo, az az, mig ez velagba elnec, addeg vn magogba el eńegtuen 

vagon az nag t9kelet9s gentfeg, es az ifiënec nag malagta тщете meg m5 
datec, De eiiel, az az, micoron el ńugognao, es el alognac az halalnac miat 
ta, tehat annac папа az t9kelet9s gentl'eg, es az íilënee nag malagta igo 
fenlic, ее meg tettic mind 9r9kkúl or9kke v benn9c1 Qt9d kenwn meg ie 
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l9nte azi vr iilen kik legenee meltoc az nag t9kelet9s gentfegre, es az nag 
fell'eg9s diL9l'egre ebben, hog Jofeph aztes lata almaba, hog az fen9iî`eg9s 
nap imada vtet az hoddal igetpmbe Az holdon peldaztatee az t9kelet9s gent 
alazatoíî'ag, es az fen9|î`eg9s nap peldaz'a az nag buzgofagos gent geretet9t, 
kinee miatta iutottac az Едет geret9e az nag t9kelet98 gentl'egre, es az nag 
feli'eg9s dit9fegre, 

Azert ved iol eg9dbe , es veiled iol rea az elmedet, mert mikelpen fen az 
egbe mind az gamtalan Lillagnac k9z9tte, az hold, es az nap fen9fbee, ie 
lpfbee , es nagobbac Ez9nketpen az gent alazatolfag, es az gent geretet, min 
d9n egeb ißeni iogagognae k9z9tte, felebualoe, gentl'eg9fbee, es mind9n io 
gagra, es mind9n mennei kinLnec g9iitefere, es idu9ñ`egre hagnalatofbac, 
mert valakibe ez gent alazatofl'ag, es az gent geretetQIeiiend, mind9n ipeni 
iogag, mi vagon f9ld9n meńŕi9n, mind vele vala, es nala tarta* Kit meg *Ez gent igek et 

es mind edeala 
meg irtacat 
mind9n iol vege 
egebe es fohha el 

focat fog Mert тщете az ańatul fogattatie az emb9r, es £1 túle giletic, esne felegge ha id 
119zúlni acar: 

bizońoiit az _gent iras b9l|.nec miatta az gent alazatofl'agrol, тайна“ Mert ez 
gent alazatolî'ag mind9n iogagnae ańńa, Riuiden gol, de ig9n nagot, es ig9n 

fel neueltetic, es tartatic Ez9nkeHn-aÍ ag gent alazatoÍI'agtul garmazic, es gli, 
letic mind9n nemú gent iogag Ki-t megbizońoijt ez9n b9h., monduan, J9» 
uenec en nek9m mind9n ioe v vele iget9mbe, es gamtalan tizt9|ï`eg if kezei 
nec miatta, I Azert higg9nc meg az gent íral'nac, kibe femmi hamiífag 113 
el'hetic, mert mindg lelki iogag kiuel kel emb9rnec idu9zúlni mind ez gent 
alazatoll'agba lel9d meg, Mert ennec igerte mind9n gent iras, es mind az gen 
t9e az'gamtalan tigt9lTeg9t, es az nag t9kelet9s gentfeg9s malagtot, Hallad 
hog mada az gent iras az b9l|.nec miatta J9uenec ennek9m mind9n iok az 
alazatofl'agnac miatta , es gamtalan tizt9lî'eg v kezeinec miatta, eth az ke 
zeinec miatta, eth az kez9n erLed az alazatos dolgot15€nt JObeS епт‘с 

30. leve'l. 

A&quot; level itt спадает, nemelly betú elhullott. 
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igerte az nag felfeg9s tizt9lTeg9t, holot vg mdd, Valaki alazatos leiiend, ez 
diL9fegbe leg9n 1 Sent pet9r apoftoles ennec igerte: holot Üg mad Alaz'atoc 
magatocat az hatalmas грели: kezenec alaiia, hog tit9ket fel magagtalon az 
vil'itacionac ideien Az vr iilenfeg teg9n vifitaciot, iel9l`b5 harom id9n Eleg 
teb zocta meg latogatnia ez velagba az gent alazatol'ocat, aduan nekik bev 

31. level. feg9s malagtot Mas id9be latogatta meg hala loknac ideijen, Üket fel vi 
uen meńńeknec orgagaba erd9m9knec nag bevfegeuel, Harmadgor vifitala 
meg az vr {реп az gët alazatol'ocat az vtolfo iteletnec napian, holoth annera 
magagtaltatnac fel mind ez gel9s velag el9t, menere vofac alazatofbac ege 

* @z velaglm beknel* 15ent dauid .Iphetaes ez gët alagatolïagnac igerte az nag felfegps tig' 
t9ll'eg9t, kit meg irt az foltar k9ńbe mgduan, Az Vr ißen ki magall'agba la~ 
cozic, alazatofocat nez, f9ld9n, ее meńn9n, hog Üket helh9ztefl`e az Ü пере— 
nec feiedelmiuel, az az, az fell'eg9s icl9s gent9knec k9zibe 1 Ez gent alazatof 
fagnac iedz9tte, es tulaiidonoytotta meg az bodog ańaes az nag felfeg9s tig 
t9iî`eg9t , micoron azt mgda gent erfeb9t aggonnac el9tte, lelkenec nag ed9f 
feg9s vigafagaual Mert tekinte az vr {деп Ü golgalo leańanac alazatoll'agat, 
inert ime ebbel9l eng9met bodognac mgdnac mind9n nemzet9c Ennec ige 
re, es ada az nag felfeg9s tigt9ll'eg9t meg az gent9knec genties mi vronc 

* ekkep-ïfìiis Valakí tik939ttet9c kil' | feb, ez nagob menneknec orgagaba A 
mäâlïan zert mind ez gent irafoknac bizonl'agabalol higged er9s hittel, hog ez gent 

alazatolïagnac attac az nag fell'eg9s tigt9ll'eg9t mind Гриб mening Azert Lak 
ez az felfeg9s gent iogag ki emb9rnec lelket tarta, ее igazgatta az 9r9k id 
u9il`egre 1Mas fell'eg9s lelki iogagot lel9nc gët irai'ba ki eh9z hal'onlo, es 

* enne] igenlp, de maga* gebh vigafagofb, ее felebualo, tudńa miert, az gent gere 
tet, ki ol ig9n nag felfeg9s iogag, hog Lac Ün9n maga tarta, es biria az 
iften neuet, Kir9l vg mond az gent iras Deus caritas eft, et qui manet 
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in earitate in deo manet et deus in eo Az vr брел geretet, es ki lacozic ge 
retedben Lflenbe lacozic, es iilen i' benne Ez gent geretet ol íg9n nag felfe 
g9s iogag , hog ha valakibe leíend , mind9nnemi1 iogagot nala tart Es ha vala 
kinel ng leiend , egeb iogag valami benne vagon mind heaba vagon , Kit ek 
kenië bizońoyt gent Agol'ton doctor 111311113 ‚ Leg9n mind9n gentl'eg egh em 
b9rbe, meg ewel gonogga lehet, de ha az gent geretet benne leiend, fohha 
gonogga ney lehet Mert az gent geretet ol’ ig9n nag t9kelet9s gent iogag An- 32. мы. 
nera, hog mikeHJen az egh iilen ún9n magaba egh ig9n nag t9kelet9ll`eg9s 
io, kibe vagon, es kítúl garmazie mind9n i9 Ez9nkeip'ë az gent geretedben 
vagon mínd9n io, es if túle garmazie, es leg9n mind9n io Kit meg bizonoijt 
gent pal apoftol 111311113 hul'hago val'arnapi mifenec epiftolaiaba Az gent gere 
tet haborul'agot, bekeuel genued, az geretet 113 ellenk9dic, de mindfinec ke- 
g9s, az geretet fenkiuel viggat n@ vonzon , az geretet ng keuelk9dic, es* tig-*ez тещ; 
t9lî'eg9t ng kiuan, az geretet 113 kerel'i azt ammi attei'te, az geretet 113111 
g9rl9, es fenki ellen, gonogt ng gondel, es ne7 9rúl az keg9tlenl`egnee, de 
9ruend9z az bizonfagnac, Az geretet грешат: mind9n naualat el vífcl, min 
d9n ioth híg9n , mind9n ellenfeg9t meg g9z, mind9nt el genucd , az geretet 
fohha malagdbol ki nem efie, Mind ez9ket gent pal apoftol mada, ki min 
d9n bizonfagnac , doctora, es mind ez9ket tanula az gent haromfagnae ofco 
laiaba | Hallagalï'ad az ed9s begedú gent bernard doetort es lnel' ig9n fel ma 
gagtala, es diLeri ez gent geretet9t, шайтан, О gentl'eg9s geretet, te meg 
n9m9ffeiit9d az giuet, es az teft9t, te iftenh9z fel emel9d, es fel vig9d az 
elmet, o eg9ñ`eg9s gent geretet, te meg eazdageiitod allelk9t, es {пес mínd9n 
Íoâagnîw l'llbaíallal meg g9ng9z9d , es meg ek9l'9ijt9d, о felfeg9s , es batal 
mallagos gent geretet, te meg k9t9g9d az nag hatalmas er9ñ`eg9t, es meg g9» 
z9d az Едет, kít fenkl' meg n@ g9zhet, о gentfeg9s geretet, te vag mínd9n 
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33. ша. 

iogagnac keralne aggoña, ki nekůl fenkínec idu9|Teg në' adatíc, 1Azert meltan 
peldaztatec az gent alazatoffag az holdon, es az gent geretet az fen9s napon, 
mert mikelpg az meńń9n ez kett9 , mind9n Lillagnal nagobbac, hagnalatof 
bac, es fen9fbec, Ez9nkefpëaz gent alazatoll'ag, es az gent geretet, min 
d9n lelki gent íogagoknac k9z9tte nagobbâ, hagnalatofbac, es fen9l'bec Es 
valakibe leiiend ez ket gentfeg9s Íogag, ez eleten ißënec el9tte Íg9n nag, 
es Lodakelpë fenlíc menorgagba az feraphl'n angaloknac k9z9tte, kik nag 
buzgofaggal geríed9znec, es egr'iec az ißennec gent geretetibe Kít meg bizo~ 
noiit az gent Íras ekkennz, mgduii Vr ißen, valakí teg9det geret, l'enlíc 
тщете, an nap Ü fel tamadafaba, es ez9c legnec Lodalatol'oc menneknec 
orgaga 1Es mikeìpe7 ez hold, es az fen9s nap fetetfeg9t el tauoztatnac , ez9n 
Кепи? az gent alazatoiì'ag, es az gent geretet valakibe leíend, ez eleten em 
b9rtul mind9n binnec fetetfeget el tauoztattac , es Ütet Lilënec nag malag« 
taual meg velagofoiitac, es mínd9n gentfeg9s Íogaggal meg ek9l`9ijtíc Ее 
mikelpë ha ez hold, es az fen9s nap, ez velagot nè7 velagofoiitanac, ez 
velagba valo elete emb9rnec гётп nè’ hagnalna, Ez9nkelpe” ha valamel em 
b9rbe ez gent alazatoiî'ag, es az gent geretet ne7 leíend, гётп egeb íogag 
113 11а3па1 neki 9roc Ídu9lTegere, m1'keH)e7 f9lùl meg vagon monduan , 1Mel’ 
ig9n nag gentfeg9s iogag leg9n az gent alazatoll'ag, ее az gent geretet, ezt 
ten9n I magad meg tanolhad ńiluan valo peldabalol, ha tekínteg az nag bi 
n9s gent aggońi allattra magdalombeli maríara, ki micoron volna nëmel’ 
ig9n ngm9s, ее termettel ig9n nag gepfeg9s, vg mint keralí пешее, ame 
annera meg alaza magat, hog micoron vronc 2555 Ülne az agtal mellet, ha 
ta m9ge kerule, ее mind Ü ngm9ñ`egenec tigt9ñ`eget hatra haguan, az ag 
tal ala buec, es az idu9z9ijt9 ih_ufnac gent labait meg 91ele, es az gent t9~ 
redelmeil'egnec k9ńhullatafaual meg 9t9ze, es meg mofa, ее az Ü tigt91en- 
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d9 gep haiaual meg t9rle , es meg garrazta, es mind addeg ennet fel 113 kele, 
mig ne7 azt erd9mle hallania Meg boLattattae v neki Гос binei, mert eng9met 
if ig9n gerete Ime mit erd9mle az gent alazatolïag, es az gent geretet Es en 

nec f9l9tte azt erd9mle, ki hallatlan dolog, hog harmicz egtendeíg az kiet 
len pugtaba penitencia tartuan, 113 emb9rí elefeggel, de angali elettel elt, 
vg hog mind9n napon hetg9r vittec fel {тес az angaloe az egbe , es oth az 
iftení ed9lTeggel, es vigafaggal eleg9d9th, es generk9d9t, kit nem oluafonc 
hog tette volna kìiig meg az v ed9s annanakes Azert ezt erd9mle az agtal ala 
buafnae alazatolïaga, es az nag buzgol'agos gent geretet Ebb9l vettee az айсб 
tatos gent gerzet9f9e, hog imma az agtal alat goetac kerel'ni az iftënec beul'e 
gps gent malagtat, micorg nekik azt haggae penitenciaba, hog az atañaknak 
labokhoz bekelk9ggee, 

Vrnac neuebe kezdeffee, mondal'l'ec, es vegezteffec min 

d9n io dolog 0th kerdetie, hog ha vagon valamínemú gent iogag, kiket 
ha valaki meg teiiend, auag , ha valakibe lelettetëdie halalanac ideiien, leg 
ottan mind9n bantas nekúl9n fel r9púl’9n menorgagba? 1 Ez kerdel're ekkeHJë 
felelnee doctoroc, hog het gent iogag vagon, tudnia miert, artatlanl'ag, eleg 
penitencia, tel'es buLu vallas, meg bizońoytot gerzedbe menes, bizox'l t9re 
delmelTeg, martirlil'agot genuedes, es gaeortaualo gonas, Ez het gent iogag 
k9zzúl, Lak eggíe lehelï'9n t9kelet9lî`egel Ivalamel’ emb9rbe, ez eleten mint 
ez velagbol ki mulie legottan mind9n bantas nekúl9n men orgagba fel r9púl 
1 Ell'9 gent iogag az artatläfag, ki adatíc emb9rnec az meg keregt9lel'be, ki 
be ha valaki meg haland, legottan mind9n ketl'eg nekúl9n fel r9púl az тё 
ŕxei hazaba 1 Mal'od gent iogag az igaz, es eleg penitencia, mert emb9r acar 
mel’ ig9n nag bin9s leg9n, anne penitenciat tarthat, hog n@ Lak abin, de 
meg a binnec kír'xńa es mind meg botattatic, es ekkefpen mint meg haland, 

1:1'1111' соли. 5 
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35. levél . 

legott; fel r9púl az mgńei hazaba 1 Harmad gent iogag az teles buLu vallas, 
kit mondonc kintul bintúl valo oldozatnac , kit micord emb9r mcg valland 
teIelTeggel, legottä halalanac ideien fel vitetic menorgagba, Eth immar ved 
iol eg9dbe , шеи: az buLunac neg iel9s ellenfege vagon, kik 113 engedic hog 
emb9r az buLut meg valhaÍTa Elf9, hit9tlenfeg, mas halalos bin, harmad, 
meg nem genas, neged, az dolognac el hagal'a kiert az buLut engettec 1 Azert 

elf9 ellenfege az buLunac, hit9tlenl'eg, mert az ki igaz hidbe ninLen, ez ele 
ten, fem Ü binenec meg boLatafat , fem az binnec kińńanac meg boLatafat 
113 valhatta Kit meg bizońoiít gent Agofton doctor miliduaîll Keregten9cnec ta 
neytafrol valo k9ńuebe Xïilis atta gent eghaznac kuLLat, hog valakí hiíendí 
boLanatot vann, es valakí n@ higi, ennec bine meg 113 boLattatic 1 Mas el 
lenl'ege az buLu vallal'nac halalos bin, mert mind9n valakí iftë'nec malagtabzn 
ninten, ez eleten buLut n@ valhat Ennec ez oca, lnert тщете az eleuen 
fetúl el gacadot tag meg hot, es az etel ital neki fëmit n@ hagnal Ez9nkep 
рё’ хБиГш1 ki mind9n híu9cnec feie, valaki halalos bínbe vagon, ez Ü túle 
el gacadot tag, ее eghaznac kinLe ez elett-inet: femmit n@ hagnal , es Ü benne 

femmi rege ninLen 1 Dete mondanad MiLoda az eghaznac kinLe, ее honnet 

vagon, es mib9l vagon, Ffelelet Az eghaznac kinLe n@ egeb, hauey Lak az 
bul.“ Az buLu kedeg 113 egeb, hanem Lak az kinnac meg boLatai'a, kit em 
b9rnec kellene genuednie abbinert purgatoriumba, auag ez9n Velagba 1De 
immar laffoc azt l meg, hog ez eghaznac kinLe, kit mondonc buLunac, hon 
net vagon, es mib9l í9th Ffelelet, Ez Ьиьи, auag, cglmznak kinLe vagon, 
es i9th minet: kińńanac, es halalanac erd9meb9l, ki ol ig9n dragalatos, 
hog Lak egh сирене: vere, eleg volt попа mind ez velag adofl'aganac meg 
fizetefere, es eleg tetelere Es 01 igg') beufeg9s len, hog 113 Lak egli c9H&gt;enet 
veret ada, de incab egh Lplpenet veret drccaba ng haga, de mind ki onta, 
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Es ennee nag beul'eg9s erd9me vagon le tenen eghazi euLnac alatta, es ez cui. 
113 egeb hanem Lak papa hatalma, es ez az сш. kit vronc :im ada gent pe 
t9rnec, micoron azt тайн Pet9r, ime nek9d adom menorgagnac euLat, vala 
kit meg k9t9gh f9ld9n, meg k9t9zuen leg9n menorgagba es, valakit f9ld9n 
meg oldozandag meg oldozuä leg9n menorgagbaes Es imma mind ez velag ve 
geig ez eghaznac beufeg9s kinLeb9l, az az, xpufnac kinńanac gent erd9me 
belpl ogtogatta papa az buuut, annera, menere igaz aeary'a Azert micoron 
teles buLut adand , es* vallanga, ez eIeten mint ez velagbol ki mulie, leg- 36, mgl, 
ottan fel r9púl menorgagba mind9n bantas nekúl Azert cz eleten nag gentle-1remb9r meg 
gps ionae halalos bin egh iel9s, es f9 ellenfege, ki meg banfa az buLu meg 
ng vallaft, 1 Harmad ellenl'ege az buLunac, rea ualo meg ne’ gonas Mert vg va 

gon, hog vr il'ten az bint meg boLatfa meg az gonafnac el9tte, ha mícorfi em 
b9r az t9th bint t9kelet9ll'eggel meg hanna, es aearía meg gonnia, mikep 
рё е2е1.1е1 „Hilfta monga De az bucut fenki n@ valhatta, hanë' ha az gonal't 
meg teiendi , mert mind9n bullaba be vettetíc , hog az buLu adattatic t9re 
delmel`9knee , eegomeg gonoknae 1 Neged ellenl'ege az buLunae ez, micorg va 
laki azt meg nf'i tegi miert az buLut engettec, de ha ez f9lúl mgdottaeat mind 
meg teiiendi, tudniamiert, ha az buLut igaz hittel hígi, az t9th bint meg 
banta , az igaz gonaft meg t9tte, es miert az buLut engettee aztes hiu9n meg 
tartotta, ez eIeten mind9n ketl'eg nekúl9n az buLut teleffeggel meg vala, es 
ha ez velagbol ki mulandie, legottan mind9n bantas nekúl9n menorgagba fel 
r9púl 1 Neged gent iogag vagon, kiert | emb9r erd9mli halalanac ídeien meil 
be fel menel'et, meg bizoñoiitot gerzedbe menes Hog ez ekkelpë leg9n, meg 
bizoŕxoiita gent thamas doctor, es az t9ruen k9ńv, ez9nkeHië mondug, Hog 
az gerzedbe menel'nee miatta, meg bonattatic* mind9n bine Mert gerzedbe*emb9rnec 
menes iftennec ig9n nag fell'eg9s gent aldozat, mert mind9n9l'túl fogna, ag 

5. 
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37. leve'l. 

la 

* ag gent 
t9redelmef 
|`egr9l. 

ga magat mind Ü halalaig tel't9ftúl lelk9l`túl телес golgalattara , az gerzedbe 
menefnec miatta, ki gerzedbe be menes , es oth vegig meg maradas, f9lúl 
mul mind9n nemů aldozatocat, mikelpe’ mgdatic az t9ruenk9ńbe , 1 Меццо! 
emb9r, ki be meg9n gerzedbe , elegteb iftënec agga mind9n ez velagi iogagat, 
f9 meg ennec f9l9tte iftenert mind ez velagot el hagga, ее ag gegen criftoft, 
gegenl'egbe k9uetí , hog az mfnac 9r9c cazdagfagara iuthaffon Mafodgor, ki 
be meg9n gerzedbe , iftënec agga nem Lac ez velagi iogagat, de meg Ün9n tu 
laijdon tel'tetes, es ezt ag gent tigtafag tartafnak miatta, ее genuedef9knec, 
b9iit9lef9knec, es mind eifel hagnal Гос i0 ifteni golgalatoknac mi atta Har 
madgor, gerzet9s emb9r il'tënec agga ng Lak teftet, de meg lelket, es Ün9n 
tulaiidon acarattates, micoron Ü feiedelmenec acarattanac alaia vetí ag gent 
engedelmeíî'enec fogadafanac miatta Azertnïoda, ha aiio gerzet9s halanac Меб 
en, mind9n bantas nekúl9n fel rppúl legottan meńorgagba, micoron Ü ez9n~ 
keipë iftënec atta magat mind teft9itúl lelk9i'túl, es mind9n iogagaual ige 
t9mbe, 1 Qt9d gent iogag vagon, kínec miatta emb9r halalanac ideien min 
d9n bantas nekúl9n fel meg9n menorgagba, ag gent, ее bizon t9redelmeffeg, 
Kir9l v_g mond gent irai' beli pet9r doctor, hog annera lehet az t9redelmeifeg, 
hog meg boLattatic ne7 Lak abbin , de meg mind abbinnec Ü kinńaes, mikep 
pë niluan meg teccic az toluaijrol, ki 251,15 mellet fugge, es magdalombelí 
mariarol, es egebekrpl focakrol 1 Es mind egebec k9z9t,* ezt oluaiToc, hog 
anglis orgagba neminemú iel9s bin9s emb9r, i9ue fenoniabeli erf9kh9z, es 
hoza mcg gonec, es egeb bine k9z9t iel9s gonal'a ellen, hog Ün9n tulaiidon 
lear'iaual vetk9z9t vola, ее Ü | gúzeffeget el vegt9tte volna, es az erf9k9tf 
giuenec nag t9redelmeil`egeuel , es nag keferúfeg9s kpnhullataifal kerde azen , 
hog ha volna ol’ penitencia kiert Ü iftentúl erd9mleneic elen nag binnec meg 
boLatafat, Ki'nec mgda az erf9c nag keg9il`eggel, Seret9 fiam, abba neleg9n 
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ketl'egpd hog az penitencia në volna, ha acarod magadat peniteneíanae alaia 
vetnie Menda ez bin9s embg'i nag eaialtalî'al, es nag keferůfeggel Acarom en 
geret9 atam , ha meg ezer halalt kellene genuednß, es 9r9mel`t meg genuedß 
Az iambö pifp9e kedeg raijta k9ń9rúluen, без vele iget9k9ńueze, es haga 
neki het egtendeg valo penitenciat, mikem@ t9ruen agga Monda ez bin9s em 
b9r Vram miLoda ez, hog Lak ez keuefe'g'me penitenciat en nek9m hagod, 
mert nek9m vg teccic, hogha mind ez velagot altal elnem, eIen nag binr9l 
gamtalan foe kinnal 113 volnec eleget rola tenn9m Kit haluä ez iambor pil' 
p9k ‚ mada neki Men el ñam , b9iit9l’ Lak harem napot vizzel keńerrel er9t 
te, Es eg gegen bin9s kezde nagobban nag kel'erúfegps firall'al k9ń9rge|| nie, 
hog haggon neki meltan valo penitenciat, ki leg9n eleg eIen nag g9rr°1ú bin 
nec meg botatafara Ez iambor pil'p9e kedeg, Lodalcodec ez if nag buzgofages 
t9redelmelî'egen , es v lelkebe meg 9růle, es nag edoli'eggel monda neki Men 
el geret9 ñam meng eg ,'pater neftert, es mind9n ketl'eg nekúl higged hog az 
ie il'tennec i1 nag ergalmalTaga meg boLatta 111111115 bin9det, Es eg gegen bi 
n9s ez9ket haluä nag readal't ten, es az f9ldre le el'uen, legottan meghala, 
Es ez iamb9r erl'9c, ezt mind az varafnac meg prediealla nag 9r9mel, 111311 
nan, hog liiiirgatoriumnac mínd9n kińna nekúl fel r9púlt velna menorgagba 
Azert ez t9redelmelï`eg len az 9t9d gent iogag, kinec miatta halalanae ideien &quot;‘ 
felr9púl az 9r9c hazaba 1 Hated gent iogag kinec miatta es, mind9n bantas 
nekúl9n emb9r fel mehet menorgagba, martiruml'agnae genuedefe, micoron 

38. leve'l. 

*emb9r 

igalTagert, es bizonl'agert, kint, auag, nag boggul'aget genucd’ Kit meg bi-*valaki, 
M 

zonoijt vronc xpus vn9n maga maduan , Bodogek kik liaborul'aget gennednec 
igalTagert, mert 9uee meńńek | nec orgaga 1 De ha mgdanaia valaki azt, 
miert ïmar ez тай id9be martiriifagot 113 3е1111е111ефс mike mg reg9nte gen 
nettec, azert mit kel’9n tennpnc hog maftan vale id9be es martírra lehetnëe'? 
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Rea felelnec doctoroc, es vg mondnac, hog meg lehet De тщете leheiï'9n 
ved iol eg9dbe Mert mikelpë emb9r teftb9l, es lel9gb9l vagon, ez§`3kelpiey 
az martirüfag kett9, tudnia miert, tefti, es lelki, kit mind9n emb9r meg 

*lehet az valhat valakí acaria 1 Ell'9 martirůfag* kit veth gent bernaid doctor тайна, 
teftb9-l 

39. levél. 

Verontas nekúl hart-1 martirflfag vagon, tudnia miert, beul'egbe merteclet9f 
feg, gegenfegbe beu9lk9des, ifiufagba tigtafag tartas 1Ell`9 martirüfag ez, 
micoron eleg volna mit enni finira, es merteclet9íî'eg9t tart, genued , es 11911 
t9l Valen mi lehet ennel nagob martirüfag, mint az vendegfegbe eh9znie, 
foc ruhanac k9z9tte faznia, es cazdagl'agnac k9z9tte gegenfeg9t tartania? 
Ez9nkelpë teg9n vala gent pal apol'tal , ki vg mond Ün magarol , g9ttr9m en 
teft9met, es iftënec golgattara haiitom Sent dauid kerales ig тайн az foltar 
k9r°1be Ün ma garol Alazom vala en lelk9met b9iit9lell'el , ее genuedeiî'el , 
Зет cecilia aggones, ig ńomorgatta vala az Ü genge artatlan teftet, hog az 
arañas barfonnac alatta cilicíomot vil'el vala, es az teftnec ekke *pg valo 110— 
morgatafaual kerel'ic vala az mai'tirüfagxlac coronaiat 1 Mas tel'ti martirůfag 
vagon gegenfegbe valo beu9lk9des Ez el'en martirüfagot valla amaz eg 9zueg 
aggor'i, kínec Lak ket fillere vala, aztes iftënebe ada, kit Vronc im latuan 
ekkelpë diLere 111311113 Bizon mgdom hog ez aggoñiallat míndßnel t9b alamif 
nat ten , 1Harmad tei'ti martirïifag vagon ifiul'agnac ideien valo tigtafag tar 
tas Mert ag gent tigtai'ag tartas, vr ift'ënec ol ig9n kedues, es oI ig9n kelle 
met9s, hog martirüfagnac coronaiat erd9mli, es ezt erdpmli az tel'tnec er9s 
viadalaert, kit genued az tigtafag tarto emb9r, az teftbe valo túznec, es ki 
uanfagnac miatta Azert ag gent tigtafag tartafnac miatta emb9r9c, 113 Lak 
martirra lehetnec, de meg angalokhoz es hafonlatolfa legnec, es ki ennel na 
gob , angaloknal nagob erd9m9t valhatnac Оса: veti gent Ambros doctor l vg 
mond Az angaloc teft nekúl9n elnec, de ag gúzec teftbe vial'codnnc, kit az 
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angaloe n@ tehetnec, mert nekik tel't9k ninten, azert nageb az gúzeknec 
viadaloc hog 113 angaloknac , miert kedeg nageb viadalec vagon ha teft9k9n 
g9zedelmet vehetendnee, nageb erd9m9kes, mert martirůfagnae erd9met ve 
gie, kit az angaloe ng vehetnec Azert ehharü len az tel'tbe valo martirumfag, 

tudnia míert, beufegbe merteclet9lï`eg, gegenl'egbebeu9lk9des, ifiufagba tig 
tal`ag tartas 1 Ez9nkeme7 az lel9gbe es harůkemë valo martirul'ag lehet, el 
l`9, micoron emb9r haborul'agot bekeuel genued, mas, mieorg valaki meg 
ńomerultacon k9n9rúl, harmad , micorg emb9r ellenfeget gereti, es imad er9t 
te 1 Azert ell'9 martirüfag ki lehet az lel9gb9l ez, micorti emb9r haborufaget 
bekeuel genued Ezt meg bizonoiita ez9ngent gerg9r doctor 111311113, Ver en 
tas nekúl9n martírra lehet9nc, ha bizenl'aggal mi lelk9ngbe haborufagnae ide 

ien bekefeg9t tartandonc Nem kil'ded martirüfag az haborul'agnac genuedefe, 

de bizońaual igen nag Mert kinńeb volna emb9rnec eg 
 

| g9r az t9r ala nacat 
vetnie, heg ne’ ha eerenked haborul'agot genuedne Azert ved iol eg9dbe, 
mert az haborul'agot bekefeggel genuednie, gentl'egnee, es malagtnac nageb 
iege, hog ne7 ha valaki corocat vigagtana, es hallottaeat tamogatna Mert vg 
mond gent gerg9r doctor, heg az termeget azt 113 agga , hog habernl'agba em 
b9rnec bekel'ege leg9n, ha ш? Lak il'tiinee gent malagtia, es emb9rnec t9kele 
t9s iamborfaga agga ezt Azert ez eleten martirüfagot meg valhatfa mind9n 
emb9r ez тай id9be es, ha bekel'eg9t tart haborufagba 1 Mas martirïil'ag az 
lel9gbe ez, micoron valaki meg nomorultacg k9n9rúl, Kir9l ekkemëy 301 Sent 
gergpr doctor, 111311112 ЕЁеЫкенэё az meg valtenae tagia 113 lehet9nc, han'e7 ha 
v raijta, es mi atane fiain k9ń9rúlend9ne Kit ez io ihk; \'fn9nmaga es meg 
ten, micorti mi raijtenc el’ ig9n nagon k9ń9rúle, hog magat n@ kemele er9t 
t9ne az kel'erú kinnac, es ag g9rńú halalnac alaia vetnie Ez eIeten martiri-1 
faget valla, az bodog gúz ana, kit meg bizonoyt a3 gent cuangeliů ekkemë 

40. level. 
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111311113 Az te lelk9det, es az 9uet, ki te tú | led gůlet9t, keferúfegnec t9re 
alta] fola Es n@ Lak az bodog gúz maria valletta ez elen martirül'agot, de 

mind9n meg valletta, es meg valakik az criftol'en, es mind az meg nemo 
rult gegeń9k9n k9i19rúltec, es k9ń9rúlnec 1 Eg gent k9ń9rúlet9lfegnec iegaga 
rel iel9s peldat egebec k9z9t ezt oluaffoc , Hog neminemú iambor _aggeń, ki 
лете! n9m9s vala mind tel't gerent, mid lelpc gerent , ez iambtiiîââë cerecen , 
legioncab az pocclofocon ig9n k9x'19rúl vala, az keg9s criftefert , ki len meg 
vtalug er9tt9nc mikeipë poeclos , Miert kedeg mind9n iogagnac ellenfege va 
gg, ez iambor aggonnac ez eleten idu9ÍTeg9s, es gentfegps malagtat az Ü vra 
ig9n ne7 gereti vala, es ezert Ütet ig9n haborgatta vala, Es t9rtenec, hog ne 
micerc-i ez iambor aggoŕi talala egli ig9n g9rnú vtalatos poccloft , es acara neki 
alamil'nat adnia Az poeclos kedeg mada neki Addeg en fem egpm , fem igom, 
es femminemú fegedelmet túled ne7 70390 , mig n@ emg9met te hazadba vigh, 
Kinec felele ez aggońiallat, es tnt-ida, xpul'nac iogegene, ezt en n@ mer9m 
tennie , hog en teg9det en hazamba vigelec, mert ez eleten corocat az en 
vram ig9n ne’ gereti, es ig9n gúl91i Haluä ezt ag gegen cor, meg kefer9dec, 
es az f9ldre le efec, firnia kezde Es ez iambor aggont ag gent k9n9rúlet9lî`eg 
meg g9ze , es az f9ldr9l ag gege7t fel foga, es Ü hazahoz viue Es ez gegen chor, 
firuan, kezde cz iambor agggnac k9n9r9gnie azg, hog az Ün9n tulaiidon aga~ 
ra fekptneie Ütet, Ez iambor aggont, ebbe es meg g9ze ag gent k9ń9rúlet9f 
feg, iollehet tugga vala hog az Ü vra llamar haza iúne , de maga mind ezátal 
az Ü kerel'et be telefeiitc, es Ü agara fek9te Es immar hog ńugodnec ez poc 
clos az hazaiî'agnac agan, ez9n k9zbe az aggonnac vra haza i9ue, es mikep 
pen meg farradot, acara meg ńugodni, es heg be menne agas hazaba, ez iam 

bor aggeń kefleli vala Ütet az be menefrpl, mert felti vala mind az peecloft, 
mind Ümmagat halaltul Es ez 113 vara fgmit, de nag haraggal az aijtot be ta 
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gita, es be mennen lata v hazalTaganac agat, nag ek9ll'eg9s gepl'eggel meg 
veragezua-i, es mind ahazat erze nag Lodalates ed9ll`eg9s illattal be telnen Es 
ennecl kezde oeat kerd9zni, es tudaceznia, es vg lelee hog az pocelol'nae 
kepebe, vronc :Eng vn9n maga fekút az agen Azert ime mit erd9ml9t meg 
ez9n velagba ag gegeń9k9n vale k9ń9rúlet9sl`eg Azert eg gent k9n9rúletnec 
martin-il'agat mind9n emb9r meg valhatta, ha valaki gúue gerent k9n9rúl az 
meg nomornltaeen, 1 Harmad Inartirül'ag az lel9gben ez, micoron valaki 
teles gúuenel ellenfeget gereti Kit meg bizońoyt gent gerg9r doeter merda; 
Senuedníe boggul'aget, geretnie ellenl'eg9t martiriil'ag ez, Vrenkes arra pa 

ranLolta ezt, hog ebbel9l nag erd9m9t, es martiri-Ifagat val'one Sent mathe 
irta meg enangeliemnac 9t9t regebe , holot vg mdd, 3erelï`et9e ellenl'eet9ket, 
es imagatoc az tit9ket haborgatokert, es ellent9c patuareodokert, 3ent Age 
l'ten doctor meg feń9get, ha ig nè' teiend9nc, es vg тай Ha valaki ellenl'e 
get n@ geretendi, il'tent irmmaganae, l'ehha meg ney engegtelheti Mert iruan 
vagon Valaki attañat gúl9li, ez gilcos Ez9n gent Ageften doctor, ád mine 
k9nc idn9l`l`eg9s tanaLot ez eIen gent ie gagra, тайн; Еп tit9ket atamfiai, 
intlec ellenl'ect9knec geretel'ere, mert bin9cnee febeinee meg vígagtafara, 
femminemú ornelTaget ennel iobbat en n@ 9fmertg, Mert ez ellenl'egnec gere 
tefe, il'tënec ol’ ig9n kedues, es ol’ ig9n kellemet9s, heg ennee miatta az 
bín9s emb9r leg9n il'tennee baratta, es v neki geret9 fia Ezt meg bizońoiita 
vronc {три maga, es vg mdd gent lncal. euangeliemanac hatet regebe 5erel`l`e- 
t9c tÍ ellenl'eet9ket, es ioth teget9c azoknac kik tit9ket gil9ltec, es tí er 
d9mt9c leg9n ig9n fok, es legt9c az felfeg9s iftënee fiaí Azert az ellenl'egnee 
gertefe len az lel9gb9l harmad martirüfag, kit mínd9n emb9r meg valhat 
ig9n kínńen kl’ aearía, mert n@ k9uet nac vagal't Azert ez martirül'ag len az 
hated gent iogag, kinec miatta emb9r halalanae ideien mínd9n bantas nekú 

сшит соовх. 6 

42. level 

 



4*.’ 

eth gel ez l9n fel r9púl az 9r9c hazaba, 1Heted gent iegag ki vagen keregt'enfegbe, ag 
il' as а3 3entgent genas, kit ha valakí, hiu9n, tigtan, es igazan gacorland mind Ü hala 
gonal'rol 

kerdef9e 

43. level. 

laig, ennec miatta emb9r ol ig9n meg tigtul, es el artatlanna leg9n, hog ha 
lalanac ideien mind9n bantas nekúl9n, I fel r9púl menergagba Ocat vetíc en 
nec gent doctoroc, es vg mendnac , hog az kí gacorta gonic , ez eleten gacor 

ta geg9nk9díc az Ü bineíert, miert kedeg gacorta geg9nk9díc, ez el'eten ge 
g9nk9des az bínr9l elec tetelnec nagob rege, Ezt meg bizońoiita gent ber 
nard doctor, es ig mdd Vr iften azert acaria heg meg getint-ic, heg az binnec 

kińńaert az gonafba valo geg9nk9del`t val'oc 1 Eth ag gent gonafrol vettetic 
riuiden harom iel9s kerdes, kiket nek9nk íel9l'ben gúk feg meg tudnene, El 
l'9 kerdes ez, hog mene hagnalatta leg9n az gent gonai'nae, Illas kerdes ez, 
mí tilt meg emb9rt incab, es iel9fben az gent gonal'tul , Harmad kerdes ez, 
ha tartozic emb9r az egg9r meg gont bint t9bbe meg gonní, auag ng, 1 Elf9 
kerdes len ez, hog mene hagnalatta vagg az igaz gent gonafnac., Es vg mdd 
nac hog íg9n fok , mert az igaz gonafnac miatta emb9rnec elmeie meg vela 
gofodic, idu9ii`egnec vtat meg 9Í'merettre, Ii'tënec ergalmaiïhgat neri, Ez gent 
genal'nac miatta az lel9c binnec halalabel fel tamad, Eg gent genafnac miat 

ta az bin9s em b9r iftënel meg bekelic, ki annac el9tte ellenfege volt az 
binnec miatta, Eg gent genafnac miatta 9rd9g meg galaztatíc, mert az igaz 
gonafba az Ü alnecfages titkija meg íel9ntetie, es ez kelpen Ü k9z9tte es az 
bin9s emb9r k9z9t valo baratfag meg fel'9l, es el veg Kit meg bizonoyt az 
gent iras b9|Lnec miatta ckkelpë тайн; Valaki Ü barattanac titkiiat ki nitta, 
el Avegti Ütet, hog toabba ne? leg9n baratta Mert “Шагни? az toluaiinac, es 
az orv emb9rnec Ü gonofi'agoc meg iel9ntetnee ebb9lI Ük ig9n mcg galaztatnac, 
es meg geg9nùltetnec, es ennec f9l9tte nag geg9n halallal meg 9 9lettetnec, 
Ez9nkefpë az 9rd9ges, micorg emb9r az igaz gonal'ba Ü gonog alnocl'agat meg 
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mgga ig9n meg galaztatie, annera, hog toabba neki baratl'agat ng tarta 1Te 
kim. feleben, es ved iol eg9dbe ez gent gonafnac if nag hagnalattat, mert 
iollehet hog az vr iften mi lelk9nknec l'ebeili meg vigagtal'ara fok io ornef 
fagot, es io minelk9det9ket hagot ez velagba, de maga ennel hagnalatofbat , 
es iobbat nè’ hagot, mint eg gent genaft Kit arańgaiu gent Janes ekke m5 di 
Ler mt'iduixy О bodeg | fagos gent genas, te vag az fell'eg9s gent iogag, ki az 
iftënee ergalmalîagabol bin9ket meg botatag, paradíLomot meg nitod, az el 
t9r9ttet egegge teg9d, ag gemoru* meg vigagtaled, es az te benned bizoeat 
9r9c aiandoceal meg aiandocezod О gentl'eg9s iogag, ki az binnel meg heth 
lelk9ket meg ele-ueneijt9d, es az 9r9c halalt el t9r9d () gentfeg9s genas, te 
vag lel9knee idu9ll'ege, bin9enec ki gaggateia, iogageknae meg epeiit9e, 9r 
d9gnee meg g9g9e, f9rtelmell`egnee tiztoiitea Mit mongac t9bbet, pocolnac 
tereat be rekegti , es meńorgagnae capuat meg nitta, Mert az tigta genas bi 

n9knec boLatal'at ńéri, ag givnee 9fmeretit meg velagel'oyia, es meg tigtotj 
ta, az 9rd9g9t bin9s emb9rnec giuebpl ki vzi, es az lelk9t kezeb9l ki gaba 
deijta, es ídn9lî`egnec remenfeget agga, Kir9l ekkemë gol gent Agoften do 
ctor mddnan, Meg g9nic az il'teni boggn allas, holoth leiend az tigta genas, 
Kir9l Lodaleodie Callianes new doctor, тата, lodalates fizetes, es el amel 
codo k9|.9nl`eg , v vranae mgdani tulaiidon gonolTagat, es v túle ezert vennie 
idn9ll`egnee remenl'eget, ez elen vadelal' ba n@ leg9n az ДВЕ: biro, de az 
binpfnee leg9n gegoloia, ki (‚при magat karhoztatfa {три tulaiiden binenee 
vadelafaba, Azert ime mikeme’ bizeńoiita, es diLere ag gent iras az igaz go 
nal'nae if nag hagnalattat 1 Immar meg bizeńoiitatic meg I9th Lodalates de 
logbel es, mel’ ig9n nag hagnalatta leg9n az igaz gent genafnae, Az Lodala 
tos meg I9th delog ez, Kit meg irth cefariabeli pil'p9c , es vg Int-id, Hog va 
la neminemú ielps vitez, ki maganac ven felel'egpt, es v túle gúle eg gep fer 

* ginet 
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fiu germ9k9e, es ez aggoń meg hala, len vg ennec vtanna hog mas felefeg9t 
&quot;Üvranac hoza, es ez mendů len, es az atkozot iregfeg Ütet meg g9ze, es az“l germ9 

* vra 

ket mer9ggel meg 9le, miert neki germpke ng len Es nemicerd mene ag gent 
predicaciera, es az iftgnec gent igeie , es Ü gent malagfa giuet meg hata, bi 
net meg 9fmere, t9redelmeffegre remúle, es nag kel'erúfeggel firnia kezde , 
es az Ü binet neminemú paphoz mind egeglen, es ig9n hiu9n meg gona, Es 
az pap haga neki penitenciat, eg gerët, heg egtendeig micord az Ü* ahaztnl 
ki tauoznec I mind9n gerdan vizzel keńerrcl b9iit9lne, es az napon ing9t ne 
vifelne, es az Ü mezeiitelëy teftet vas lanczal altal 9uedgeneie, es az napon 
mind efteg azt vifelne, es heg minden het9n haromger ofterozna magat va 
fas oftorral Ime hog ez gent penitenciat hiu9n gacorlanaia, 9rd9g gerze azt, 
hog ez aggońi allatnac attaiiaual az pap egbe vege, es hog ig9n habergatnaia. 
ez pap az agggnac attafiat, ez aggon ezt ng genuethete, es vranac meg panego 
la Ez vr kedeg, miert hatalmas vala, az papet meg tilta, es ig9n meg Бейр 
gete, щади-5, hog az iambernac beket haggon, es ne haborgaffa Ezt kedeg 
ez pap ig9n meg boggula, es ig9n meg geg9nle, es aeará bogguiat meg allani 
ez aggoni allaton, Es alcolmas id9t veuen iarula ez Ü vrahoz, es az Ü fianac 

merpggel meg etetefet kit neki ez aggon meg gent vala, mind teleffeggel meg 
mada Es hog ez9ket hala ez Ü vra ng hiue Es nit-ida neki ez pap Vram, ezt 
en te nek9d meg bizonoiitom ńiluan valo bizonfagual, vg heg tetteffed el 
ment9det hazattul eg hetig valo ideig, es gerda napon terii hazathoz, mel 
napon az penítenciat kit en neki hattam az Ü genog bíneiert, az napon tar 

ta meg, mikeïptzl en hattam neki, Ez vr kedeg acara mind ez9kr9l bizonfa 
get vennie, tettete magat hazatul el tauoznia fok napeg, Es az gerda napon, 

micorg kel vala Ü aggoń felefegenec penitentiaiat tartani , be rekezk9dec Ü 

45. level. 

e Il Il s . ° agas hazaba, es magat meg mezegtelenegte, es v teftet ig9n oftoroza, vg 
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hog magat verebe kencre, es az vas laneal magat el'meg altal 9uedze, es ru 
haiat rea vene, es az vetetlen agtalhez le vle, hog ag garaz keńeret vizzel 

meg enneie, mikem@ neki hagvan vala, Es ime ez9nk9zbe az if vra , mico 
га ingen l'em uarnaia, haza i9ne, es if agus hazanae aijtaiat meg z9rdeiite, es 
v aggg felel'ege meg беде, kel'edelmet tenni kezde, es ewítez nag haraggal 
az aiitet rea gege, es be mene Es íme eth adatic erten9nc az igaz gonafnac, 
es ag gent penitencianac nag hagnalatta Mert hog be ment volna ewitezír agas 

hazaba, lata aggon felefcget ig9n gep9n vet9t agtal f9l9t {'lníe nag tigt9lïegel, 
es el9tte nag generúfeg9s etket, es venerek9th, Es mgda neki, vetk9zel' le 
Es ez iambor aggon I'el | uen, es iftëllee crgalmalî'agaba bizuan vranae paran 
Lolatfat be telefeite, es ime az if tefte lattatee ig9n gep feiernee, es ig9n gep 
tigtanac , kit az eftorezal'nae miatta verbe kenert vala, Es az vas retez kiuel 

magat be 9uedz9tte vala, lattatee ig9n gep arañas barl'oń fel9mnec lennie Es 
mada ez aggon vranae Vram, mit acaral mind ebbe en velem tennpd Es meg 
iel9nte neki az papnae vadelal'at, kit ag gent gonal'nac erd9me mind9n9l`túl 
meg hamill'eiita, es femmie teil, iftgnee, es emb9rnec el9tte Azert ell'9 ker 
des ez len , hog mene hagnalatta leg9n az igaz gonal'nac, es ime riuiden meg 
nit-idatee 1 Illas kerdes ez, hog mi tilt meg emb9rt incab, es iel9l`ben az 
igaz gonaftul, Ig felelnec reaia iras magarazo mel't9r9c, hog* incab meg пёчетт; 
tilt az igaz gonaftnl mint ag geggfeg, kit Vallet* az bin tetelbe, mert az 9r-*emb9r 
d9g ez9r tudomanu, es mind9n kemër tugga az bin9s emb9rt meg fognia, es 
az binnec k9teleuel meg k9t9zni, azert vg teg9n ~l‘ heg mieorg emb9r az bint 
tegi, az g9merm9t v túle el vegi , es ád neki nag batorl'agot hog abbint meg 
tege, es meg le39n De imar, mieerti kellene meg genni, az g9merm9t kit 4e. level. 
v túle el vet vala az bin tetelnec ideien, azt el'meg mind orczaiara keni, hog 
meg ne merie gonnia, Ez9nkemë ten adamnae ell'9 atanenae, Kir9l vg meid 

‘l- es ez9nkemen Lelek9die 
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ag gent iras moyfefnec elf9 k9ń||ebe Adamot gpmer9ml'eg meg gpge, es el 
reiite magat, es Ü binet geg9nle lńeg gonnia, mert doctoroc vg tartac , hog 
ha adam magat bin9fnec vala vala, ii'tëy neki meg boLatta volna ag t9ruen 
t9refnec binet, es ïma ng velnac ez naualaba 1 Azert ved iol egodbe ag gent 
iraft, es tanulad meg Ü bizenl'agat ha idu9zúlni acarg, holoth vg mdd az 
b9ll. eggic k9ñuencc neged regebe EÍ't conful'ie adducens ignominiâ, et ei't 
confufio adducës glorig Vagen egh galazat, ki hoz emb9rnec 9r9c geg9nt, es 
vagon mas galazat, ki hoz emb9rnec 9r9c di|.9l'eg9t Az elf9 galazat ez, mi 
corg emb9r az bin tetelnec miatta magat meg galaza, es az mafie galazat ez, 
micorti abbin9s magat meg galaz'a az papnac el9tte, geg9nk9duë az binnec 
meg gonafaba Az ell'9 galazat íg9n genog, mert hoz emb9rnec 9r9c geg9nt az 
binnec tetelenec lniatta De az mafie galazat I ig9n ie, mert hoz emb9rnec 
mind9n ketl'egnekůl 9r9c tigt9l'l'eg9t, es dit9feg9t Azert ez eleten geg9nk9 
defre inti az bín9f9ket az gent lel9c b9l|.nee miatta тайн; Fñli „З confun 
daris pro anima tua dicere verum Ettj. х. Ffíam ne geg9nied az igaz mgdaft 
telelk9dert, tudnia miert, az ígaz gent gonai'ba-I‘ Azert valakí acar meg ga» 

badnlni az 9r9c galazattul , tehat ez eleten ig9n nezpn ez edeala meg irt ha 
ra eccolïagnac tik9rebe 1Ell`9 tík9r az termeget gerent valo ocolfag Mert 
mind9n ocefl'ag azt agga, hog az bint ng geg9nl9t iftgnec el9tte meg tennie, 
ki volt ig9n nag rutl'ag, es ig9n nag geg9nl'eg, naggal incab nem kel emb9r 
nec el9ttc geg9nleni, meg mgdania, kileg9n az bin9fnec 9r9c tigt9|l`egere, es 
iduplïßgerer 1 Mas tik9r kibe kel az bin9fnec neznie ha idu9zúlni acar az 
ifteni latal'nac eea, kinec femmi nemú delog el9tte el n@ eneghetic, de min 
dpnpc ŕlilllanA vadnac Ü gpmeinec el9tte Azert ha ezt meg gondolanga az bin9s 
emb9r, hog az Ü bineit iften ńiluan latta, es iol tugga, ng kezdi geg9nleni 

*Ü neki az egh papnac tudai'ara adnia, es“l Meg gonnía, hog az vr íften 9r9k 

-I- mert doctoroc Üg tartac, hog az vriIlen incab boggula azt, МОЁ ать?” 3“ 
t9t bin* meg n@ gonna, hog n@ mint azt, hog abbínt t9tte 
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ke cl felcgge, es az 9r9c geng9ntnl meg gaba doiiLa, mert fenha az 9r9c 
geg9ntúl meg n@ menek9die, ha ne’ ha igazan meg genie 1 Ez meg bizenoii 
tatie n@ Lac gent iral'nae bizenl'agabol, de lneg iel9s Lodalatos meg leth do 
legboles, Kir9l vg oluaftatíe, hog ket iambor frater iar vala ez velagba pre 
dieacionac, es egeb lelki iogagnac ocaert Es micerii inttne velna neminemú 
varhoz, kibe lacozic vala egh iel9s bin9s aggeńi allat, ki vetk9z9t vala ne 
minelnú recenl'agaual , es ez el’en eaczorfagnae binebe lacegec tizonegh egten 
deg, kit geg9nletibe mind enne ideig meg n@ mere ggnia, Mieerg ez ket 
frater be mentec velna ez varba, az mile mada mil'et mada, Gondola az mi 
fcnee alatta ez bin9s aggońi allat ezt, mgduä vmmagaba Ez baratoc eng9met 
ng 9l'mernee, es bizom heg t9bbe edel'em innec, azert bizonlmeg gonem eh9z 
en binpmet Azert ag gent mifet el vegeznen ez iambor, hoz’a iarula'. ez bin9s 
aggońi allat, es genni kezde Es hog az bin9ket mädegatnaia, ime nag Leda 
latos delog, ki len ez gonal'ba, heg mind9n binnec meg iel9ntel'ere egh bn 
doc bnñ'o g9k9llíe valaki az aggennae gaiabol, es ez Lodalatos dolgot fem az 
gente, fem az | gone ne7 lattac vala, ha ng Lak latta vala az eenfefl'ernac if 
tarl'a, Ez ez aggon mind9n binet hiu9n meg gona, de meges az g9merm9ll'eg 
nee miatta 9rd9g el ig9n meg g9ze, hog az tel`ti binnec rntl'agat meges ge 
g9nle meg lnddanía Es imlnar hog az cenfell'er rea olnal'ta volna az eldozatot, 
ezt lata el'meg az eonfelïernac v tarl'a, heg mind az gornů ondoc buffoe, kik 

ki g9gd9l'tec vala az aggonnae gaiabol , mínd9nie mal'od maganal , es nageb 
baeeal az aggonnae gaiaba be. menenee Es ime heg ez ket frater Znen el men 
tee velna, es az vton heg mendegelnenee meg* az Lodalatos latal't az akki 
latta vala az eonl`e|l`ernae Es hog halla, meg rettene, es Int-ida, Bizonanal 
valamit ez aggon az gonal'ba v binebe el reijt9t, es meg ney mondotta, de 
kerlee geret9 at'amlia heg terij9ne be, netalantal vr iften meg agga , hog iga 

47. level. 
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48. leve'l. 

zan meg genie, Es meg teruen, tehat lelec hog meg heth , kin ig9n meg go 
moredanac, es kezdenec raijta ig9n bancední Es kezdee vr iftënec ergalmal' 
fagat kernie b9yt9leiTel, es aieiitates imadfaggal, hog melteltatnec nekic 
meg iel9nteni heg mit peldazna az nag „мы latas lme vr iften meg halgata 
Üket, es harmad napon nekic iel9nec az aggoniallat, Üluen egh nag g9rnú 
ondoc farcanon, es ket feketú g9rńú kige, az Üŕlacat altal tekertec, es eggic, 
eggic eml9et, es az mafie, mafie eml9et gopy'ac, es ket gorńú buffo, az Ü 
ket g9mein ilnec, es az Ü gaiabel ki, es kct feketú meg dihút ebec, az Ü ket 
cariat, es ket kezet ragiac, es az Ü ket íilebe túzes nilacat l9u9d9znec vala, 

es az Ü feien, ala Lignec, es fignec vala gamtalan g9rx°1ú far gícok, Kit hog 
lattac Volna ez frateroc, ig9n meg rettenenec, es meg ijedenec, es felt9kbc 
az f9ldre le efenec, Tchat az aggoniallat mgda nekic, Iftënec barati nefeIe 
t9?, mert en vagec az atkozot aggoniallat, ki ti hoz'atoc hazugfaggal meg go 
&quot;3, mert egh iel9s bin9met en el eńegtem, es az gonafba meg ng madam, 
azert vagoc, iteluen ez eien kinra kit lattoc, mind 9r9kke, Es heg ezt hal 
МС, mada az COerÍTUl' neki Sereiitlae, es kerdlec az 9r9c iftenre crifto 
fra, es az Ü ańńara mariara, hog teg mi nek9nc iel9s bizonfagot ez kett9 
r9l, Egh ez, hog miert nagon adatnan te nek9d ez kin9c meleket im latonc 
heg genuecz Mas, kit acaronc tùled meg tanulnia ez, I hog minemú binnec 

miatta incab galnac emb9r9c pecelra Es ekkefpëI kegereijtetec ez carhozot 
aggoniallat igaz felelettre, es az els9 kerdel're ekkelpë felele, mdduan, Nezh 
iol realn, mert kegereiitet9m nect9c igazat шабаша Azert ez en feiem9n va 
lo g9rńú Гос beffeket kiket lattec, ez9c adattac lnínd 9r9kke genuednß en 
haiamnac, es feiemnec 9lt9zetinec keuelfegeíert Ez ket g9ri1ú varas becat, 
kit lattoc en g9meimbe Ülni9e, ez9c eng9met kinoznac mind 9r9kke en go 
neg f9rtelmes latafomäc bineiert , Ez túzes nilac kik en fuleimet altal l9n9l 
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аут , ez kin adatet en nek9m az foe gonog henelcedo gecnac, en9clel`9k- 
nec , ragalmalî'ageknae , es egeb foe f9rtelmes parazna beged9knee halgatafa 
ert Es ez túz, ki en gambol bíd9s dehos kenkúnel ki langaz, adatet en ne 
k9m emb9r9knee io hirenec, neuenec, el vegtel'eiert, es “ atkozot gonog ra 

galmaffagnae miatta meg galazal'aert, Es ez ket merg9s kígo , kie en naca 
mat atal tekertee, es ez en ket eml9met gepiac, ez eIeten g9rnů kin adatet en 
nek9m azert , heg en magamat hattam en geret9imnec gertelen fegdofnia, eS 
gorongatnia Ez ket fe ketù ebeknec kedeg mardofal'a, kik en ket caremat, 

es kezeimet ragiae, adatet en nek9m az Гос gertelen valo 9lelgetefert, es il 
letefcrt, Miert kedeg az il'tentúl adot iogagomat, en incab k9lt5 en gertelen 
vale geret9imre , es tel`t9mnec gonog kiuanfagara, azert adatet en nek9m ez 
ondoc g9rńú fareańen vale vles, ki eng9met monthatatlan nag kinnal g9t9r 
mind 9r9kke, Es heg ez9ket meg mondetta volna ez bodegtalan bin9s, m5 
da neki az confelTor Kerdlec, es goreïtlac azen 4:Elgiil'nac ihiii'hae hatalmara, 
hog mond meg immar az maficates, heg minemú binnec miatta galnac ineah 

emb9r9c poeolra Ff'elele nekic, es nitida Meg kel madam?, mert egebet fem 
tehet9e benne Azert ferijf'iu emb9r9c, kil9mb kil9mb fee gonog binnec miat 
ta el'nee pocolnac vermebe, es az 9r9c kínba De aggoniallatoc , iel9ll'en incab 
neg gonog binert earhoznae, tndnia miert, nelu9knee bineiert, keuell'eg9s 
9lt9zetert, erezaioknae kend9zel'eiert, es az atkozot g9merm9fk9defert, ki 
ert bin9ket ng meríe meg gennia, kiert enes el vegie , mikeme7 ime ezt nil 
и; tnggatec , es lattatee, Es kezde kerdeni az eonfelï'or | azen (чет, heg ha 
volna valaminemú ifteni iogag, hog kíuel neki hagnalhatnanac valamit id 

n9fl`egere Es hog ez foe 9rd9g ezt halla* legottan elragadae «ее, es be el'e 
nec vele pocolba Azert mind ez eleten Ledalatos delogbol meg bizeńoiitatee 
ag gent iras, holoth azt menga Per quequis peeeat, per hec et torquetnr Va 

сим“ совы. 1 
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50. level. 

lame! tagianac miatta emb9r vetk9zic, azen tagiaba g9ttretic, miert kedeg 
ez bin9s mind9n tagiaba vetk9z9t '°&quot; azert mind9n tagiaba kinzatic mind 
9r9kke Azert ez len az mas kerdes, hog mi tilt meg emb9rt incab az igaz 
genal'tul , rea feleltetec mind irafnac bizonfagabol , mind iel9s meg 19th do 
loghol , Моё iel9fben ag g9merm9fk9des, mikem@ meg mddatec , 1 Azert va 
laki geg9nli az genafba Ü binet meg mddania, tehet tekintpn, es iol nez9n 
ez harmadic tik9rbe, tudnia miert, az i9uend9 9r9k geg9nl`egre Kir9l vg 
mdd az vr iften Naum .lphetanac k9ŕ111enec harmad regebe Meg iel9nt9m az 
te geg9l'eg9det, es meg mutatom nemzet9knec te mezeiitelenl'eg9det, es or 
gageknak te gidalmal'fagodat, Jeremías ,Hiheta es vg mdd k9ńuenec hugad re 
gebe, Ig9n meg galaztaifanac, mert n59l'mercc meg az 9r9c geg9nt, ki feh 
ha el në' mofattatic Azert valamel’ bin9s emb9r eg gent irafnac ertelmet, es 
bizenfagat meg ertendi, es teles hittel hiendi, nem kezdí geg9nlenie az egh 
emb9r el9t binet meg mgdania, es pirongania, azert, heg az 9r9c geg9nha~ 
laltul meg gabadelen 1Harmad kerdes ezvala, hog ha tartezic emb9r az eg» 
g9r meg gent bint t9bbe meg gonni , auag nem lg felelnec rea, hog t9ruenge 
rent, es gúkfeg gerent ng tartozic reaia, ha az egg9r I'gazan, hin9n, es tig 
tan meg gata, De ha lelkenec 9fmereti fuldalia, es benne velek9dic ha iga 
zan ‘gonta auag &quot;Ё, апаё ha az papnac velt hatalma az binh9l meg eldoznia 
auag ng, tehat ez eieren ket9lk9deft kel emb9rnec bizdfagra hoznia, es min 
d9n ketfeg9t gíueb9l ki gaggatnia, mal'gor valo gonal'nac miatta, hog leg9n 
mind9n ketfegnekúl bizońos Ü idu9ll`eger9l Azert k9z9ni`eg98 keregten hit ezt 
vala, hog ha egg9r mind9n binet igazan meg gonta, eleg neki az binnec meg 
betatal'ara, es 9r90 idu9iî'egre De maga gent thamas doctor, es egeb docte. 
roc vg tartac bizoni'ag I gal, hog meneg9r emb9r Ü binet t9bg9r gonna, an 
neual incab Ü binenec kińñat, es adeifagat meg kiÍTebeijti az gonal'ba valo 
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geg9nk9del`eicrt, es az papi oldozatnae hatalmanac iegagaert Azert annegor 
gonhatta meg emb9r if binet, hog mind9n binenec киша, es adolTaga neki 
meg boLattatic, es ekkemë meg gabaduluan mind9n adolTagatnl, gabadon l'el 
r9púl halalanae ideien mind9n bantas nekúl9n az if 9r9c~ hazaiaba 1 Ved 
eg9dbe, hog 9rd9g fgmit el'an ig9n ney gúl9l mint az igaz gent genaft, kir9l 
vg elualTec, heg nemieeron gent thamas doctor fekgíe * paril'ba corfagnac aga 

ba , es eg 9rd9g mene be az camaraba holoth fekgie vala eg gent iambor, ki 
if el9tte el n@ eneghetec, es paranLola neki hog lneg alon, es ez 9rd9g nag 
retteguen, es feluen az ealnaranae egh gegeletebe gorula, es mada nag eaial 
talTal Botas el eng9met bizonl'agnac g9uetn9ke, mert az te gentfeg9det el ш? 
genuethet9m , Es tehat paranLela neki eg gent doctor azen, heg i? пек; iga 
zan, es niluan mcg mgdanaia azt, valamit egeg keregtenfegbe incab gúl9lne, 
es n@ geretne, es if neki incab, es t9bbet artana Ffelele es mgda Igazat m5 
doe, mert ben ne egebet fem tehet9c, hog femmit én incab пё gnl9l9e mint 
az igaz gonaft, mert femmi nek9nc nagebbat, es t9bbet n@ art, es nageb 
cart ne? teg9n mint az igaz genas Mert az halalos bínnec miatta eijti magat 
emb9r iftgnec haragiaba, es meg fegtatie mind9n íegactnl * miatta neki idu9 
zúlni kellene, es tartatie 01 nag er9s koŕelbe (igy) az binnec miatta, vg hog feh 
ha bel9le ki nem fel'9lhet, han@ Lal.' az igaz genal'nae miatta Es ez9ket ez 
9rd9g meg me'dnan el9le el eńegec , es eg gent doctor ez Lodalatos delget ne 
k9nc irua haga, hog eg gent gonal't igazan, hin9n, es tefelî'eggel teg9e, ha 
ldu9zúlni aearone Amen 

Vrnac neuebe kezdetíc ag gent imadl'agnac díLere &quot;es if 

neki n ag hagnalat ta Bízon bizon mgdom ti nect9c, valamit kert9e en 
atamtul en neuembe, agga ti neet9c, gent Janus irta engeliomanae tízon 
hated regebe 1Az keg9s Tp?, mi vronc ihn; nag bízodalmat ad mí nek9nc 

* vala 
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ebbe, holoth ime hitere fogatta, mddu'zi, bizon bizon mddem, az az, en iften 
fegpmre, es en emb9rl`eg9mre fogadom ti nect9c, hog valamit kert9c en 
atamtnl en neuembe idu9ñ'egre valet, mind I meg agga ti nect9c Oh mel ig9n 
nagon 9rúlne amaz carhozot cazdag, ki lazartul egh L9I.penet vízet ker vala, 
ha Ü maftan vronetul eg gent igeket hallanaía neki mc'idania, de 9r9kke feh 
ha nem erd9mli hallania, fem Ü, fem kedeg egeb carhozottac, de eg gentl'e 
g9s igeket, ez ed9iTeg9s ihì'i's mi nek9nc mddotta, ne' Lak eggůt, de gent lu 
cal. ewangeliomaba es vg mdd , Keriet9c , es vegít9c, kereffet9c, es meg le 
lit9c, Lergell'et9c, es be boLattatoc, az keres ag gent ímadl'ag, az kerel'es 

a°y'e miuelk9det, az Lergetes az t9kelet9s io acarat, es ag gent kiuanl'ag, ki 
uel embß ig9n acaria idu9ll`eget, es ig9n kiuańńa iftevnecgent malagtat, ki 
uel iftent gerethelfe, es heg mind9mbe Ü gent acaratat teheffe 1 De minec 
elptte golnäc az imadfagnac diteretir9l, es Ü nag hagnalatfarol , annac el9tte 
laifoc, es tanoloc azt meg heg mi leg9n az imadfag Az imadfagot doctoroc 
kil9mb kÍl9mb kcIPen vegeztec el heg mí leg9n Elegteb neuez9m damafcos 
beli Janes doctort, ki ug mdd, hog az imadfag ez Az elmenë iftenh9z fel 
emelefe, auag alcolmaÍ'oknac, es I'llcnd9knec kerel'e, Hugo new doctor 
kedeg ig Int-id, hog az imadfag ez, heg az elmenec neminemú aioijtatef 
faga, ki garmazic az tigta givnec kiuanfagabol, Cañidoros new doctor ke 

deg ig mdd, heg az imadfag, keg9s, es alazatos elmenec iftenh9z valo 
íalnlatta, bizon hitnec, ie remenfegnec, es gent geretetnec er9ll`egeuel 
Sent bernard doctor kedeg mi leg9n az ímadfag ez kelpen vegezi el mdd 
uä Az imadi'ag ez Aieijtatos giuel iftenh9z valo igek9zes, es k9r'i9rges, 
mind9n gonoil'agnac el tauoztatafaert, es mind9n ionac ńerefeiert 1 A 
zert ig vegeztec el ag gent doctoroc ag gent imadl'agnac mi voltat, es 

immar golonc ez9n imadl'agnac iliLeretir9l, es az Ü nag lnagnalatta|-«»l, 1 
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Azert ag gent ímadl'agnac haganalatt'a ez, mert mind9n valaki aíoiitatell'aggal 
tegi, ezt mind9n vegedelmtůl meg gabadeiita, teftnec, es lel9knec corfagat 
meg vigagta, emb9rnec eletet meg h9geiit'a, hadba, es vial'eodal'ba diadal- l 
mat, es g9zedelmet veg9n, 9rd9g9ket el tauoztat, emb9rnec ginet, es elmeiet 
meg velagefeiita, iftgnec geretetire fel geriegt, ellenfegnee ellene meg er9 
Гейш, ШЁпе] valo ed9l'k9del't ad, iftënec haragiatul meg otalmaz, il'tent meg 
engegteli, az Imeńńekct atal hatfa, az meńñei oduart generk9tteti, es az 
nag hatalmas il`tent v hatalmaba tarta 1Azert elegteb mgdatee, hog ag gent 
imadl'agnac ell'9 hagnalatta ez, hog tel'tnee, es lel9knee vegedelmeb9l meg ga 
badeijt , Kit meg bigońoiit ag gent iras Jonas .mhetanae k9ńuenec mafed re 
gebe, ekkemë mddnä Jonal't el ńele az nag eeth hal, imatkozec, es meg ga 
badnla gomrabol Mafut meg vg mdd ag gent iras, hog l'nf-:inat az tigtafag ge 
ret9 gent aggont, hamilTan be vadolac, hog hazalTaga ellenvetk9z9t velna, 
es micoron halarra vitetneiee, f'el fohageodee eaialtuz vr iftenh9z, es mdda, 
Qr9c mend9nhato il'ten, ki vag mind9n titeknae tudeia, te tudod azt, heg 
hamilTan vagec meg vadolnan, es ilne meg halec, mieorg en mind ez9gbe 
bintelen legec, es ime vr il'ten meg halgata k9ń9rgefet, es meg gabadoiita 
(же: az ilïiu germ9knec, danielnee miatta 1Es ng Lac halalnac vegedelme 
b9l gabadoijt meg ag gent imadfag, de meg nag boggnfagbel, es nag geg9nb9l 
es meg gabad9ijt emb9rt, mikemë amaz iamb9r gúzet farat, raguelnec lea 
nat, kit attac vala het fernec, es mind az hetet 9rd9g mara meg mellette, 
mert ng valanae rea meltoc Ez ig9n nag boggufagot genned vala, ezert, hog 
mind9n feriet halua lelie vala mellette, Ez iambor lean, nemicorii ag golga 
lo leant megfegelmeze bineiert, ez kedeg meg dagagkedcc тайга ‚ es me'da 
neki, nag haraggal Ff9ld9n fohha ne lall'onc te túled liat gůlnie, ki vag min 
d9n feriednec meg 919e, hig9n eng9metcs meg acagg 9ln9de’l Es heg ezt hal 

53. ma. ' 
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l. 

la eg g9merm9s gúz, ig9n meg geg9nle, cs ig9n meg bufula Es el fel mene 
az f9|Í`9 hazba, es harom пара, l'em euec, fem íuec, de Ün magat vete ag 
gent imadfagra , es nag k9ńhullatall`al kere az vr iftent аза, Моё Ütet meg 
gabadoiita, ez nag boggufagbol, ekkeHië mdduâ', Kerlec vram ergalmaze 
iften, hog ez boggul'agnac k9teleb9l feiíL meg eng9met, auag kedeg gabadeyl. 
meg ez velagtnl, te tudot azt vram, heg en fohha ferfiat ng kiuant'ai, de 
mind9ncorg en lelk9met, es teft9met tigtan tartott; mind9n сет kiuanfag 
tnl , Es ime gent imadfagnac, es genuedei'nec nag erd9|ne, legottan meg hal 
gattatcc az vr iftentúl , es boLata hoz'aía raphael arehangalt az kis thobiaiTaI, 
es oth hazallagra nag diLerettel neki gerze eg gent gúzet, I 1 Mal'ed hagnalat 
ta ag gent imadl'agnac ez, mert mind tefti corfagbol, mind lelki corfagbel 

meg vígagt, Kit meg bizonoijt ag gent iras b9ancc miatta miidnä, Ffiam te 
cerfagodba ne vtalad meg magadat, de imagad az vr iftent, es teg9d meg 
vigagt Es n@ Lac tefti corfagbol vigagt meg, de ki ennel nagob, es iob, lel 
ki corfagbeles meg vigagt, mert eg gent imadfagnac ereíe, es iegaga oI ig9n 

nag, Моё az bint, meg az binnec kinńates erd9mli iftentúl gacorta meg bo 
Latnía, mint am erd9mle magdalgbeli maria, az aieijtatos imadfagert, es az 
kenhullatai'ert hallania az lxîmfnac az ’v gent ed9ñ`eg9s ígeiet, тайн; Meg bo 
ьашЁ vadnac te nek9d bineid, шей el bekefeggel 1 Harmad haganalatta ag 
gent imadl'agnac ez, mert emb9rnec eletet heggeijta, Kir9l yfaias .Hnlfta vg mdd 
Meg corula ezeLias, fidol'agnac keral'a, es hoza mene yfaias „I_ph’a, es mada 
neki , Ezt maga vr iften , 3er9zed meg te hazadat, mert meg halg Es fordeij 
ta erczaiat ez keral az falhez , imatkozec vrhoz ekkelpë mdda Kerlec vram, 
hog emlek9z'el meg arrol , mikelpë’ iartam en te el9tted, bizenfagba, es t9 
keletos tigta giuel, es ammi io te g9meidnec el9tte mind azecat tettem, es 
ten keferúfegps firaft Es gola vr iften yi'aias Iph’tanac, топа“; Men el, es 
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mggad az keralnae Ez9ket miiga vr Hallam az te imadl'agodat, es lat; te 
k9ńhullatal'edat, es ime- adoe te napidra tíz9n9th egtend9t, es ekkemë tiz9n 
9th egtendeg halada v halala ag gent imadl'agnae miatta 1 Neged hagnalatta az 

gent imadl'agnac ez, mert 9rd9g9ket emb9rtúl el taneztat, Kir9l bízenfag 
vronc ifnßmaga, mert micorg ag gent apoftolee egh emb9rb9l az 9rd9g9t ki 
n@ ízhettec velna, hozac vtet vronkhez, es legott; ki vze bel9le Es meg 
kerdee Не! hog mire ilk ki nem ízhettee velna hel9le, mada nekie Ez eren 
fele 9rd9g, femmiuel emb9rtúl el ng fut, es el ne’ tauozic, hanem Lac imad 
l'aggal, es b9iitel Es el’ nag ereie vagen az aioytatos ímadl'agnac, hog në Lac 
el tauoztatfa az 9rd9g9t, de meg g9ttries vket Ennec bizonl'aga az 9rd9g {три 
maga, ki mieerb7 velna eg emb9rbe, caialtaní kezde gent bertalalnhoz, mdd 
их Bertalam il'tënee apeftola, íg9n g9t9rnec, es ig9n egetnec emg9met az te 
imadl'agid 1 Qt9d hagnalatta ag gent imadl'agnac ez, mert gineket meg vela 
gol'oyt ifteníeknec 9l`meretíre Kir9l ng nit-id calTiodoros doctor Az ímadl'ag gi 
ne' meg vigagtal, f9|dieetúl meg venza, bín9knec f9rtelmelï`egeb9l meg tig 
зоба, meńńeiekre Í'cl emel, es lelki aiandocokra foghatoua, es meltoua te 
g9n Sent Agefton doctor kedeg vg mdd , Hog az imadl'agnac miatta ketfeg9s 
delgec, hamarah, es iobban meg feiitetnee, hog ne7 iral'olnal'afnac miatta 1 
I-Iatod hagnalatta ez, mert iftënec geretetire fel gerijegt, Ennec peldazatara, 
cles mhetanac ímadl'agara meńb9l túz galla ala, es meg egete az 9tnen9s vi 
tezt, mind v heza tartozoual 9gue, mikemë mcg vagen iruan neged keral'i 
k9nbe Es Гос hel'9n elnal'tatic, heg az aieiitates emb9r9c meg gericttee аз 
gent ilnadl'agba., es fel emeltettee az egbe, mint magdalombeli maria, atanc 
gent ferenez, es gent laglo keral, es egebee l'oeac, 1 Heted hagnalatta ez, 
mert ellenfegnee ellene meg ergifeiit, Ezt meg bizońoiita ag gent iras Judit 
aggonba , ki vala 9zneg, genge, es termcttel ig9n gep Ez n5m98 genge gep 
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aggeń, hogu imadl'agnac маца meg er9f9dec, es olofernefnec az nag hada 
coze viteznec ńacat el vaga, kit valagtot vala nabucedonozor babilloniabe 

li kerai hadnagga, es paranLola neki, hog mind9n orgagot, kic vadnac nap 
ńngat fele , ez9ket mind Ü hatalmaiïaganac alaia haiiLa, Es er9Íl`en paran 
Lela, Моё ne keduez'9n femminemù ergagnac, es mind9n er9s varal'ecat le 
t9rig'9n, es engegtele mind Ü hatalmanac alaia, Es ez ol9fernes, lnind az nag 
hatalmas ergagbalol gamlala, es valogata gaz, es húg его: galogot , mind via 
dalra valocat, es tiz9nket ez9r fegnerps louagocat, es in9f9ket Es az kerali 
tarhazbel ven gamtalan kinL9t, es baromnac focallagaual, es gamtalan terhes 

teuekkel el indula, es mind az f9ldet be foga annep mikenie7 az fafca Es mi 
kelpë keral’ paranLelta vala,°az orgagecat mind el g9ze , es mind meg nemo 
reiita Es Íuta fide orgagra, es meg galla betuliat, holoth lacozic vala Judit 
aggoń, es meg foga az varafnac elel'eget, vízet, ki menetit, es be menetit, 

varia vala azt, hog viadal nekúl meg aggae magocat Es Моё ig9n meg ńemo 
rottac volna az varafba , es mind az k9z nep kezde caialtani az papi feiedel 
lnekre, heg az varaft aggac meg, hegel ne vegenec ehfegnec, es t9rnee mi 
alta Es gerzec azt, hog ha, 9t9d I napeg Ükct iften meg ng fegellendi, tehat 
az varaft meg aggac, Es Моё ezt halla Judit aggoń, hog az varaft 9t9d napnac 
utäna meg aggac, ha Üket iften addeg meg n@ fegellendi, ig9n megbufnla, 
es i9ue legottan az feiedelmekh9z, es ig9n meg dergala Üket, mdduä, Ti 
iften kefert9c vattoc incab hog nè’ iftënec haragíat meg engegtel9e, miert az 
Ü nag ergalmaiïaganac hatart vettet9c, hog ha 9t9d napeg meg n@ fegellend , 
tehat ellenfegnec aggatoc ez varaft Azert íntlec tit9ket, es kerlec, heg ma 
gatocat megalazatoe, es imatkezatoc, k9n9r9guë az vr телес, Моё vege el 
relonc az Ü haragiat, es riuiden monduan vn9n maga fel mene az Ü valagtot 
leaninal f9l|`9 hazaba, es 9lt9zec ciliciemba, es gag ruhaba, es harmad napeg 
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genuedel” be, b9iit9lel`be , firal'ba, es gent imadfagba magat feglala, Es mind 
ennee vtanna meg mel'deg, (igy) es magat ig9n meg ek9f9iite, az Ü gep haiat 
meg boLata, es feíenec 9lt9zetít igdn nag gepfeggel fel gerze, es vrnac gent 
neuenel , es Ü gent l'eg9delmeuel magat meg fegnerk9ztete, es meg er9l'9iite, 
es az varal'bel Lac eg leannal haiinalba ki mene Es ki mennen, eleibe ke 
lenec az 9r allee, es meg tartae Ütet, es el amelcodanae az i nag gepl'egen, 
es riuiden mgduan viuec vtet vroknac eleibe, Es latuan holefernel't az nag 
arañas 9lt9zettel fen lenie, le efec el9tte az f9ldre, es az vítez9e fel fegae 
Ütet vroknac paranLolattara Es mada neki holefernes Leg bater giuedbe , es 
femmít ne fel, mert en azoknae fehha fëmit n@ artettâ', kik nabneodonegor 
keralnac engettee , es ha az te neped neki enged vala, en kezeimet Ü elle 

n9e fel n@ emel9m vala Azert imma mtigad meg ennek?) azt mi eeaert iúttel 
ki Ü k9zzùl9c, Мёда neki Judith HalgalTad , es fegaggad te golgale leaned 
nac mgdafat, mert ha k9uetend9d az en beged9met , vr il'ten teg9n te veled 
t9kelet9s dolgot, mert el nabncodenezor F9ldnee кета, es el az Ü nag ereie 
ki vagen te benned mind9n nemzet9knec fegelmere, mert meg vagen сиди; 
ez, mind9n nemzet9c k9z9t, mert Lac te vag io, es er9s az Ü orgagaba, es 
az te fegelmed el hírhút mind k9z9nl`eg9s tartomanegba Es miert tuggac azt 
az il'rl fiai , heg az vr il'tent meg bantettac Ü bin9knec miatta, nag felelm 
ef9t reaoc, | annera, heg immar magecat gamlaltae halottae k9zibe, kit en 
te golgale leaned meg 9l`mernen, ki fntec Ü k9zzúl9c te hezad, arra, hog 
en te nek9d ez9ket meg magam il'tënee gent aearattabel, Es en te golgale lea 
ned meg eth tenalades acarom az en il'ten9met tigt9ln9m, hog en nek9m 
meg íel9m.e azt, micerg az Ü bin9ket feì9kkre ferdeijta, es en te nek9d az 
napot meg iel9nt9, es en teg9d viglee Jerufalemnec piaeiiara, es leg9n ifrael 
nepe tied, vg míkemen amro Lerda, kinec ninLen pagtora, es n@ vgat egh 
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Ü k9zzú19c te ellen9d, mikelpen meg vagen тЗаиЕ тёса: еп nek9m Es mi 
ert iften reaíec haragut, eng9met boLatet te hoz'ad arra, hog en te nek9d 
mind ez9ket meg mdgam 1 Es ig9n kedues len mind ebbeged olofernefnec 
el9tte, es Lodalcednac vala mind az Ü nag b9h.ei`egen, es az Ü nag gepfegen, 
Es eggic mafiknac ezt moiga vala Ninten eIen aggeñiallat f9ld9n, latal'ra, 
gepfegre, es begednec b9lLefegebe Es mgda neki olefernes Jol tette ii'tër Моё 
tegpd en hez'am betatot, Моё az nepet te miattad en kezembe agga Miert 
kedeg io az te fogada fed, es az te acaratod , ha ez9ket az te iften9d en 

nek9m meg teiendi, leg9n Ü en nek9mes “Фен; , es te legh nabucodonozor 
keralnac hazaba ig?) nag, es az te neued mind k9z9nfeg9s f91d9n el hirhpzic 
Es paranLola holoi'ernes hog az Ü kint9s hazaba viteiî'ee, es oth laoozec, es 
haga, heg az Ü agtalarol adaiTec neki etel ital Es mada Judith, maftan ne? 
illic en nek9m awal eln9 mit adnal az te agtalodrol, arra, hog iftënec hara 
giaba ne ell'em, de ammit en velem hoztam en awal mal'tan meg er9m, Es 
mgda olefernes, ha az el fegand, megg9nc az vtan nek9d? Es mada Judit 
Vram, el az te lelk9d, Моё addeg el n@ fog te golgalo leanednac elefege, mig 
n; be teiefeiiti vr iften en kezemnec miatta azt ammit en meg gondoltii, es 
be viuec Ütet az kim. tarte fatorba, holoth paranLolta vala Ütet laceznia ES 

minec el9tte be ment velna az fatorba, azen kere holefernel't, hog neki en 
gedne gabadl'aget fetet haiinalba ki тёте imadl'agra, hog vr iftennec k9n9 
r9gne azen , hog az Ü io acarattat be telefeijtene, Es parantela az eomorni 
eoknae , heg I harmad napeg mind9n aearattara haggac, Es ki meg9n vala min 
d9n eiíel betulianae v9lger'e, es nag k9ńhullata|î`al imadcozic vala az ifrael 
nepeiert, hog vr iften gabadeiita meg Ü elleni'egenec kezeb9l, Es °' Íuta az 
neged nap, ger9ztete holefernes nag vaLarat golgainac, es mdda vagaonac 
az eggic ofmei't9rnec, (ogy/)men el inLed az fyde leant, hog engegg9n acaratta gev 
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rent en velem lacozni vaLeran Es be mene vagao Judith aggenhoz, es mdda 
neki Ne vtala le lean vramhoz be menel'ety heg tigt9ltell`ec Ü gúuenee el9tte, 
es egec , es igec Ü vele Kinec felele Judith mgda Ki vagec en, hog en ernae 
ellene mggae? Mind9n valami Ü neki kellemetps mind azt teg9m, Es legottÍi 
magat ig9n nagon meg ek9f9iite, es be mene, el9tte meg allapec, Es mgda 
neki helefernes, egel immar, es igal, es ig9n vig leg, mert leltel malagtet 
en el9ttem Es mgda Judith Igom vram mert ez napon fel vagen magagtaluä 
en lelk9m, mind en elet9mnee ideienee f919tte, es euec, iuee Ü el9tte azeg 
balel kit gerz9t vala neki az Ü golgale leana Es ig9n 9r9le raiita holofernes, 
es Ü vigal'agaba ig9n fok bert iuee, kinel t9bbet fehha ng ith vala mind Ü 
eletenee ideiebe Hog kedeg eftue leth velna, fietenee mind az legen9c galla 
l'ocra taearednia , es be rekegte vagae az aiitot , es el mene hog Ües el alegee , 
mert mind el baggattae vala az nag ber italnae miatta, Es marada Judith 

Lac Ün9n maga az haiilogba, holefernes kedeg fecgie vala az agen ig9n el 
baggadua az nag reg9gfeetúl Es tnt-ida Judith az Ü leańanae , al az aiite e19t, 
es vigaz ket fele Es Ümmaga Judith meg alla az ag el9th, imadcozuii k9n 
iullatal'fal , aiacat ingatuny vegtegfeggel , ekkemen mgdnä Il'raelnec vra il'te 
ne , er9l'9i3'l. meg eng9met, es tekim. ez heraba en kezemnec minelk9detire, 
hog mikem@ fogattad lernl'algnec te varal'ednac, igazeiíl. fel Ütet, es azt, 
ammit gondoltam hiuen lehet9nee meg lenni, t9kelem meg, es iarula az 
agafhoz, es az Ü Lapeiat ki az &quot; fúg vala, ki vene Es heg ki vette velna,*agafon 
il`t9k9n foga Ütet, es mada Er9l`9hed meg ez heraba vram il'ten en kezeimet 
Es ketg9r vaga Ü ńacat, es Ü -l- el gacada Es ki mene ada holefernel'nec feiet 
ag golgale legnac, es paranLela, hog az k9nt9s viiaba velTe Es ki menenee 
geeal'oe gerent, mint ha az imad I fagra mgnenee Es intanac az varal'nac ea 
puiara, es eaialta Judith az kú falen alleknac, monda, NilTatec meg az ea 

s О 
‘l’ feie 

58. levél. 
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59. levél. 

pat mert velenc vaga vr iftë, ki teth nag hatalmat ifrael k929t Es hog hal 
lac az emb9r9c Judítnac gauat, legottan hiuac az varal'nac feiedelmit, es ig9n 
hamar mind hez'aia gúlenec, nagtul fogna mind kifdedig, mert immar n@ 

vala benne remenfeg heg meg terne, Es g9uetn9k9ket goiítanac, es k9rúl 
alla mind az k9lì`eg V kedeg fel alla magafbad* es Parantela vegtegfeg9t, 
Es Моё vegteglpttec volna, mada Judit, Diteríet9c az mi Vronc iftent, ki 
el ng hagga az Ü benne bizocat, es en bennë Ü golgalo leańaba be telefeiit9t 
te Ü ergalmaiî'agat, kit meg igert ífrael hazanac , es meg 91e en kezënec mi 
atta ez eijel Ü nepenec ellenfeget Es ki veue holefernefnec feiet, es nekic 
meg mutata тайн; Ime lalTatec añiria orgagnac feiedelmenec holofernes vi 

teznec feiet , El kedeg vr iften , hog eng9met meg 9riz9t Ü angala mind en 
net ki menel'pmbe, mind az nag had k9z9t lacoztemba, es mind ennet meg 
teref9mbe, es n@ hagot eng9met vr Ü golgalo leanat meg f9rt9ztetnie, de 
mind9n binnec gepl9e nekúl meg heza eng9met vr il'ten ti nect9c , nag 9r9 
mel, es g9zedelmnec diadalmaual, Es mind az k9z9nfeg9s nep, i-madae, es 
diterec az vr iftent mddanac neki Teg9d meg aldet az vr iften Ü hatalmas 
ereiebe, ki te miattad meg t9rte, es fëmie t9tte az mi ellenfegpnket1 Es 
mind el haguä nag foe voltaert, mikeIpë' len mind az t9b delognac nag dite 
retps vegezetí , es nag hatalmalfagos g9zedelme El i9ue ierufalemb9l Jouatiln 
neuú nag fe pap, mind az k9z9nfeg9s papoccal betuliaba, Моё meg lalTac Ju 
dith aggenff kínec miatta adot vala vr iften elen nag diadalmat ifrael nepenec, 
Es hog be mentec volna betulíaba, meg halla Judith aggoń, es eleigbe (agg/)ki 

mene, es hogl latac eg gent aggont, legottan mind egh goual kezdec Ütet di 
Lerni , fel magagtalni, es meg aldani , ekkelpë тайн; Те vag ierufalgnec di» 
Lefege, te vag ifraelnec vigafaga, te vag mi nep9nknec tigt9ll`ege , ki miuel 
k9ttel erps ferfiufaggal , es az te gúued meg volt erpfúluen, azert Моё tigta 
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faget gerettel, es hog te t9ruen vradnae Папа egeb ferflat n@ 9fmertel, es 
azert vrnac keze teg9d meg er9l'eiit9t, I es annac eeaert aldot legh mind 9r9k 
ke, es mada mind az k9z9nl`eg9s nep nag fel зона], leg9n, leg9n, Es az nag 
nerel'9g9t, es az gamtalan Гос predat, mgdatíe heg il'rael liai harmiez egeg 
napeg nehezë' tacarac gedeg be Es helefernefnee valamene kI'nLe velt, es min 
dii iel9s iogaga valamene velt, mind aranba, mind ezl'l'be, g9ng9gbe, n9m9s 
k9uegbe, 9lt9z9 ruhagba, haz, es ag 9lt9z9gbe, mind egeglëy Judith agggnae 
adac Es mind annep 9rúl, es vigad vala, aggoni allatoecal , es gúzekkel, ili 
aecal, es ven9kkel, organa geual, kintornaual, es mind egeb vigagtale alla 
teccal , diterue?I az vr iftent, ki ad er9t, es hatalmalï'aget az .Ütet geret9knec, 
es Ü benne bizoknae, Azert ime mikemëy er9l`eiite meg ag gent imadl'ag ellen 
fegnec ellene ez gengefeg9s gent aggent 1Ñoczad hagnalatta ag gent imadl'ag 
nac ez, mert ifteni ed9ll`eg9s vigal'aget ad, es il'tënee haragiatul meg gaba 
deijt, Kit ag gent iras ekkemen bizeneiit b9l|.nec k9nuebe mddnäÍ Ki_ az 
il'tent imagga, ez el'eten ed9ll`eg9s generúl'egbe vetetic, Kit meg erz9t vala 
gent bernard doctor, es rola ekkemë ira, mendun’ Val'on mi dragalatofb ag 
gent imadl'ag nal, ki gent imadl'ag az il'tënee gent aldozat, angaleknae ed9l` 
hangos ergana , ag gent9knec io vendegl'eg, az ímatkezeknae gent fegpdelm , 
az t9redelmel`9enec lageiite kenete , az bin9l`9enec otalmaze verthe, ellenfeg 
nec ellene l9u9ld9z9 nil, es mind9n kefertpenee er9ll`ege 1 Es hog eg gent 
imadl'ag il'tënec haragiatul eltalmaze leg9n Calîîedores new deeter gep9n gol 
rela, ekkemë тайн; Ag gent imadfag vagen ger9zuen arra, hog ennec miat 
ta iftënec haragia el vetell'ec, botanat adalfec, kiiu el tauoztall'ee, es erd9 
m9kncc beufege nerettelïec, eg gent imadfag vr il'tënel gol, az bireual begelh, 
es ammit не? lat, azt meg mutatta Ag gent imadl'agnac miatta, az bin9s az 
itelo bírenac eleibe betattatic, es fenki ennet ki n@ izettetie, hang Lac az ‚ 

60. levél. 
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ki Ü benne lancatnac lelettetic , 1 Kilenced hagnalatta ag gent imadl'agnak ez, 
mert iftent meg engegteli Magarazo meft9r vg mdd ag gent fara aggdnac imad 
l'agan Hog fara harom napon, es harom eijel, fem euec, fem iuec, de mind 
imadl'agba marada Eg gent gúznec imadl'aga az vr iftent meg lageiita, es Ü 
k9ŕ1hullatafa kegereiíte, az imadl'ag engegtele, es az firas fnldala, I es vala 
mit iftentůl kiuana, azt mind meg nere, mert raphael angalt, kis thehiaf 
fal heza boLata, es Ü neki hazalTagra gerze nag fell'egps diLerettel, О mel 
ig9n bodog, es idu9ll`eg9s viz az k9nhullatas, ki leg9n ag :gent imadl'agba 
Kir9l vg mdd gent Agoi'ten doctor Ноё az tefti gondolatoeat meg elta, bin9k 
nec d9glet9il`eget el tauoztatta, es vetk9zetnec mex-get ki ocagga, Azert ved 
iol eg9dbe, mel’ Её; nag ereie vagen ag gent k9nhullatal'nac, ki leg9n az imad 
fagba Kit gent bernard doctor ig9n diner, тЗаиЗ Az k9r'ihullatas k9ŕ|9rúletps 
iogag, elmet, giuet meg velagofeiit, er9telent iegagba meg er9l`ei_it, 9rd9g9 
ket meg galaz, pocolnac torcat be rekegti, menergagnac eapuiat meg nitfa, 
es iftennec el9tte alh nag bizodalmal, Vg mdd touabba ez9n gent bernard do 
ctor 0 alazatos k9nhullatas, tied az menorgag, tied az hatalmaiî'ag, te az ite 
I9 bironac eleibe neÍ geg9nl9d be ment9det, es micoron be menendeg, vala~ 
mit acarandag, azt meg ner9d Az vadelo ellenfegnec vegtegl'egpt vecg , es az 
fentenciat az bironac kezebpl ki ragadod, es ki mind ez9knel nagob, meg 
g9z9d az meg gozhetetlent, es meg k9t9 z9d az mend9nhatot Ime mel ig9n 
nag ag gent imadl'agnac ereíe , es hagnalatta 1Tized hagnalatfa ag gent imad 
fagnac ez, mert az menúeket altal hatta, kit meg bizenoijt ag Зет iras Ь?!“ 
пес k9iiuebe лиганд, Magat meg alazet emb9rnec imadfaga, k9d9ket altal 
hat Ez9nd (agg) bizex'ieiita gent bernard doctores табак, Az imadfag ha leiend 
hiu9n, alazatoil'aggal, es buzgofaggal, mind9n ketfegnekůl az meñńet altal 
hatta, es ennet heuon meg ng terhet, de valamít kiuan az imatkozo, ez* 
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neki mind ig9n hiu9n meg hoz’a Azert fenki az Ü imadl'agat kil'dednee ne 
aleiita , mert madam ti neet9e, heg az il'ten, kit imadene , kil'ded9n ne7 ve 
gi, mert minec el9tte mi gangbol (igy) ki garmazic, meg annae el9tte azÜ k9nuebe 
fel iratta, Es ez kett9b9l ketl'egneknl egget high, mert auag azt agga ammit 
kergh, auag kedeg annal iobbat ad, ki nek9d nageb gúcfeg, es hagnalatol'b 
1 Tiz9negged hagnalatta ag gent imadl'agnac ez, mert az mennei eduart ge 
nerk9tteti , Kir9l vg mdd elïren new gent iambor Az t9kelet9s iamboroknae 
imadl'agee, nag vigafaggal meńorgagba fel mennee, az angaloe, I es archan 
galoe, nag vigafaggal eleibe iarulnac, es vegie, es nag 9r'9'mel vigie az vr 
iftënec gekinee eleibe Mert nag díLek9des, es ig9n nag vigal'ag ag gent anga 
leknac , mieert-i f9dr9l ag gent9knec tigtal'agos imadfagocat iftënec eleibe vi 
glc, kerdes 1 Ha te azt kerdened, mi keme’ kel az imadlagnac lenni, 
hog iftënee el9tte kedues leg9n, es en erd9met meg vaIam, Rea fclelnee 
gent doctoroc, es vg mgdnac, hog az ímadfagnae hara kemë kel lennie tud 
nia miert, aiieiitatelïagal , gent halaadalï'al, es rea uale igek9zettel 1Men 
datee elegteb, hog az imadl'agnae kel lenni aieiitatel'l'aggal, mire? mert vg 
тай gent gerg9r doctor, hog valaki aieytateffag nekúl imatkozie , ez eleten 
maganac itelet9t ker incab heg nem beLanatet Il'ideros doctores vg mgd em 
melle, Mit hagnal emb9rnec az ímadl'agba aiaeait egbe verni, holoth ag giv 
nema, mert mikemër az enoelonec(¢'gy)gaua hangell'ag nekúl9n, elan mint az dig 
necnac r9li9gefe, ez9nkemë az imadl'ag aioiitatelïag neknl , elan mint az te 
hennee b9mb9lel'e 1Maskemg kel az imadl'agnae lennie halaadafoecal, mert 
femmi emb9rt el ig9n meltoua ng teg9n ifteni malagtnac, es egeb gent aian 
doknae vetelere, mint mind9ncor5 valo halaadas Azert valaki iftënec* ma 
laäfat kiuZna, es az 9r9c hazaba nag erd9mel acar тёте, tehat l'ehha Ü gaia 
bol ki ne gaeaggon ag gent halaadas, mert ha ig ne7 leiend, tchat halgalTad 
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if) mit m о n d зет: gergpr doctort *) Nem melto (így) az iftënec йёегс aíandocara,ki n@ ad halat 
аи шпалам; 
Гаёго| 7 

.. - kpzettel, De te kerdened azt , tartozike emb9r míndpncoro az ímadfagra йёе 
az i' veth aíandocarol 1 Harmad komen kel az ímadfagnac lenní rea ualo í'ge 

kozní аиаё në'? Rca felel gent thamas doctor, es vf; mad Ноё az ímadfagba 
harom keHJë’ valo igekpzet vagon , Elfp ez, kí iÈekpzettel emb9r az imadfa 
got, аиаё a3 solol'mat el kezdí , arra, Моё ammíuel tartozíc iftënec, azt meg 
iizefl'e, ez eleten ímadfagra no' gůgfeg coronked az rea ualo íâekpzet , mert 
az elfo igekozetnec ereíe, kiuel el kezdotte az ímadfagot, míndpnpl'túl er 
dpmpíïe tegí az ímadfagot, Pelda melle, Embpr el índul romaba. idu9ffege 
íert, n@ gondola 39netlen azt Моё Моиа meg9n, аиаё míert теёрп, de az el 
Гр йёеМряес | mind erdpmpffe tegí ir zarandocfag iarafat, ezììkelpë ened az 
ímadl'agrol es 1 Mas ìÈekpzet az тамады ez, Моё az ímadfagot igekozíc 
tenní , ее el kezdení azert , Моё valamít acar kerní íftontúl , es ammit ki 

uan , azt acaria, Моё íftentůl azt meg ńeríe , Ez eleten ímadfagra ее eleg 

az elfo ièekpzet, kíre noz az vr iften fpkelpen, es ielpl'fen 1 Harmad йёе 
' kpzet a3 gent imadfagba ez, ki míndpnnel iob, ее паёоМ gúkfegpfb, tudnia 

* íâekpzní miert, az vr iftenfegre {miìmagaraik kí a3 gent kíuanfagnac meg е1еёебг9е‚ 
es az lel9knec паё edpffegps èeńerúfege, es if паё kíuanfaga, ez eleten йёе 
kpzet igpn паё súkl'eg a5 gent ímadfagba, шеи; az aíoíjtatos lelpc, Lac az vx' 
íftenbe lel maganac mind9n íoth, kít kel kíuäní emb9rnec mind Гомон meil 

‘ non Azert immar ved íol egpdbe, Моё Ма az elfo, ее az mas íàekpzet az imad 
i'aghoz nè’ leíend, tudnia miert, az ifteni golgalatnac mcg ñzetefenec йёекр— 
zetí , es az ímadfagba ualo kerefnec igekozetí , tehat ez eIcten ímadfag fem 
erdpmps, fem kedeg ńerefegps, mert az ol ímadfagot íften meg n@ halgatfa, 
mel’ ímadfagra az ímatcozo femmít n@ igekpzíc Mert vg mod gent bafilíns 

аз. levél. Embpr femmí ncmù dolgat bolLen ng te5í , ammel dolgat не erti 1 Tizon- 
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kett9d hagnalata ag gent imadl'agnac ez, mert az er9s iftent, kit l'enkí meg 
nt?, g9zhet, azt ‘I- Ü hatalmaba tarta Kír9l vg möd az meyl'efnec k9nuebe Hag 
el eng9met il'ten mada moyl'el'nee, hog hertelenkpggec en haragem annep el 
len, es el vegt9m Ütet Iftgnee ez igeit gent gerg9r doctor ekkemë magaraza, 

y mgduä MiLeda ez., hog az nag hatalmas vr il'ten ezt lngga az golganae, hagh 
el emg9met hog harageggam an nepre, En nem egeb, ha n@ Lac az, hog ád 
balerl'aget az gelganac az kerel're, o! mel azt mddana, meried meg moyl'es, 
es 9fmeríed meg, mene hagnalata leg9n az te ímadl'agodnac en el9ttem, mert 
valamit kerg az nepnee imadl'agodba, azt mind meg ner9d, Azert ime mel 
ig9n nag ereie vagen az aioijtates gent imadl'agnac, mert mi vronc ih’nl`nae 
mt-idal'a gerent, valamit ker9ne az aioytatos imadfagba ie igaz hittel, azt mind 
meg neri9c ketl'eg nekúl9n 3ent mathe irta k9nuenec hugonegged regebe Azert 
mene gamtalan hagnalaia leg9n az gent imadfagnac, ved iol eg9dbe, es tane 
Iad mchert mind9n ioth valamit темы kiuang, azt az gent imadl'ag mind, 
meg ńeri, es valaminemú gonogt el acarg taueztatni, azt mind el tauoztata 
Kil-9| ekkemë golnac gent doctoroc, тайн; На azt acarod hog bekel'eggel 
genueg haberul'aget, tehat leg imadl'ages Ha azt acarod hog vigan teged az 
ifteni golgalatet, tehat leg ímadfagos Ha azt acarod heg heufages gondolatok 
nac, leget el tanoztall'ad, tehat leg imadfages Ha azt acarod hog te lelk9det 
gent, es ie gendelatokkal, lelki kiuanl'aggal, es ed9ll`eg95 aioytatofl'aggal 

meg Крит-сбыт, tchat leg imadl'ages Ha acarg il'teni gondolateera fel тай, 
tehat leg imadl'agos Ha acarg az te geret9 ieg9l`9dnee 9leletiuel generk9dni , 
es Ü vele ed9l`e9dni , tehat leg imadl'ages Ha azt acarod heg 9rd9gnee alnec 
fagat meg 9fmeried, es Ü Lalardl'agat el taueztal'lad, tehat leg imal'agos, Ha 

kíuanod azt heg elmed meg velagel'nlen ifteni b9lLefeggel, tchat leg imadl'a 
ges Ha kíuanod azt heg тёти gol hegel, ее Ü vele naiial'ceggal, tehat leg ' 
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* kíntpt 

* tarta 

ímadfagos 1 Azert mind engbelol egpdbe vehed, mel ig9n паё ereíe, es mel 
ig9n паё hagnalata |её9п ag gent ímadfagnac De ved íobban egpdbe, mel 
ig9n fel magagtala, es mel igon díLerí gent Agofton doctor ag gent ímadfag 
nac hagnalattat, ее Ü паё ereíet, ekkelpë тайн; Ag gent imadfag prdpgpket 
el tauoztat, апёа|осас hív, aíoíjtatoñ'agra geríegt, binnec boLatal'at ńerí, 
gíunec pfmeretit meg velagofoät'a Az ímadl'ag ímatkozonac fegedelme, íftë'nec 
aldozat, prdpgnec oftor, aíoütatos Ielpknec otálmazoía, angaloknac vigafa 
ga, 9rdpgoknec Èpttrelme íl'tgnec kedues golgalat, gerzetpfnec iduolfegps pe 
nítencíaía, míndpnoftúl díLeret, tokeletps díLpl'eg, bizon remenfeg, egelTeg 
nec meg tartoia, genuedoknec vendegfege, kemëgínnec lznèeíjtoia, nehelTeg 
ne“ kůńefege, es bpíjtplefnec edpffege Ime mikeIPë díLere eg gent Agoftg 
doctor ag gent ímadfagot De ved íol egpdbe, mit mad gent gergpr doctores 
ag gent ímadl'agrol, Az ímadfag vâmgd, iftenhpz ualo kpuet, az ímadl'ag 
íftent engegtelí, az ímadl'ag ellenfegnec ellene al, az ímadl'ag kemenfegot 

meglafgetfít, az ímadfag an nem acarot kegoreíjtí, az imadí'ag bint emb9rbpl 
ki t9r, az ímadl'ag emb9rnec егре Геёнег, az ímadl'ag ellenfegpt meg ёрз, 
az imadfag fok ío | ёртрьръ terpmt, az ímadfag lel9knec egel'fege, az imad 
fag elmet meg velagofoüt, az ímadfag bílïec halalabol fel tamagt, az imad 
fag erd9m9t erdpmre gpüt, az ímadfag vegedemtúl meg oltalmaz, az ímad 
fag ifteni golafra bezedpt el teretfft, az ímadfag binnec косые: meg feíjtí, az 
imadfag pocolnac tol-cat az ímatkozo elpt be rekegtí, az ímadl'ag mëńeknec 
capuot meg nítta, az ímadfag meńŕnei* focafeyt , az {mad-fag hamiífacat íga 
zeüt, az ímadfag tudatlanocat taneíít, es az heíjtogbol bolLeket tegpn, az 
ímadfag паё efettúl meg tart, az ímadfag az ío ímatkozot bekefegbe* es az 

9roc idupñ'egre meg batorey't'a Ki 9r9c iduplïegpt аёёоп mí nek9nc, ata, liu, 
es gent lelpc mind 9r9kke vallangc, enig Vrn ас neuebe kezdetíc ta 
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nolfag ez gent bekefegrpl kít gent Agol'ton doctor igpn fel 
magagtal es igpn nagon di_|.er iruan gerzetps emb9r9knee 
es ekkeppen monduan О dragalatos aŕamfíaí, ha tudnatoc azt, mene 

íogaga leg9n ag gent bekefegnec, es me! igpn nag gúkfeg leg9n tí пестро са— 
laftoromba lacozoknac , bizońaual geretnetpc, es hoáa toc plelnetpc Mert 0I 
igpn nag, ag gent bekefegnec iogaga, hof; az ¿I nag felfegps meltofagaert, gent 
pal apol'tol mind9n epíftolal'at ewell ekefefjtí uala meg, msdn; Bekefeg tí 
nect9c, es malagt mí vronc gigs l'el'uftul, Eg gent bekefegpt f:Inns шпате 
tomba haga ag gent apol'toloknac, es mind eg 3е19е velagnac , vg míkelpë nag 
Теневое gent iogagot, kí nekůlpn fenkínec iduplfeg n@ adatíc Es ng Lac ez 
velagnac haga vr iften ag gent bekefegpt, de meg az mëńei oduarba ее, vg 
gerze, es và асага, hug mínec “Хна az haborufagot gerzp angaloe onnet le 
vettetenec, annac папа, ag 3ent angalocat vg gerze, hog femminemù babo 

rufag 9r9kke k9z9tt9c ne Ieheffpn Azert az vr iftenfeg và acaría, hog mind 
fpldpn mëńpn , ьас ag gent bekefeg maranàon meg, Vala me! emb9r bekefe 
gpt nem tart aŕafíaual , giuebe , gaiaba, ее tetemeńebe, ez emb9r magat ke 
regfennec ne meríe mondainía, оса: veti ehhambor doctor, es vg тай Mert 

ha caíjmnac bekefeg volt vona giuebe, fëmíkeœcn atŕafìat meg ng plte vol 
na Ha abfolonnac dauíd Нега! ñauac gaíaba bekefeg volt von?, fohha atta 
пас ellene ne?, tamadot volna ее i' gprńú halallal meg n@ I _hal uala, Ha az go 
nog tudafnac, Li vroncat el arula bekefege volt vona míuelkpdetibe, tchat 

Ümmagat fel ng acagfa vala 0 gent bekefeg, te vag az tpkeletps gent iogag, 
ki' az lelk9t bíntúl meg oltalmazod, es az confcíencianac ferget meg plpd, 
0 gent bekefeg, te vag pugtaba lacozoknac айда, te vag míndpn gerzetplfeg 
nec atta, baratoknac huga, patriarchaknac kptele, kíuel iftent hońaíoc kp 

tpztec, apoftoloknac otalmazoia, martíromocnac erpffege, ее vígafaga, con 
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&quot;её щ fell'oroknac fprpdpíe es tígtoiítoía, gúzegnec vígafaga, ozuegoknec tíkpre, ее 
io hazafoknac gent geretetí О gent bekefeg, te va'g az vr iftënec gentfegps tc 
reme, kíben ¿l gonetlen gokta lakoztat, o gent bekefeg, tegpd паё men ítel`- 
nec Lattanafa el ng torhet, tegpd prdpgpknec alnokfaga fgmíbe meg nem fert 
het, О gentfegps bekefeg, te mind9n gegent cagdagga tezh, te mind9n cagda 
got n9m9|l`e tegh,- te míndg'mec eleg гаё, te míndg'mel cazdab уаё, ее ki mind 
ez9knel паёоЬ ее íobh, mert te emb9r9ket, kík te veled lacoznac, azokat 
mind iftënec папа tegpd, О 3еп1|`еёре bekefeg, te nalad nekúlpn keranc 
ney orgagolhatnac ее te nalad nekúl mind9n orgag el pugtul , О gentfegps be 
kefeg, te nalad nekúl9n bpíjtples, ímadfag, alamífna, es еёеЬ nemú Гос 
iogag tetel, mínekpnc fëmít n@ hagnal, О azert kí ídupzúlní kíuang, tan. 
bekefegpt míndpnI embprpkkel, mort Ма te atatlìalloz haragot tartandag, ее 
{пес ёй19|епдрд‚ tem magadra „паюс haragíat Мец-96 ‚ тйсога ag gent imad 
fagba azt* bonaifad meg mí bínpnket míkefpë míes meg botatonc mi nekßc 
vet9tteknek О gerzetps, minemú igalïaggal, es mínemú boríu orcaual kerg 
temmagadnac boLanatot, ha te haragot tartag te atatfìanac ellene@ О gerzetps, 
ha. te í9th , es vigafagot kíuang, tehat kereÍTed ag gent bekefegpt, es ha meg 
lelhotendpd, mind9n íoth, ее mind9n vigafagot leltel magadnac, mert ‚нэМ’а 
và mad, Моё vr iftënec ag gent bekefegbe va°gon laooldalma, О gent bekefeg 
mit тб’ёас te rolad., Ма ng Lac azt, hog te Уаё az elmenec velagolïaga, alle 
lpknec ńugotlalma, gíunec еёЁёйГеёе, ее mind az embprfegnec паё iambor 
faga, atafiufagos geretetnec kptele, ее ifteni gent geretetnec eros lancz'a, ki 
minket kptpz iftenhpz, es embprpkhpz О gent be I kel'eg, te чаё az felfegps 
bodogfag, kí mind9n kepmutalaft el ерш , hadacat meg,r ehńeíjteg, haragoffa 
got meg ńomoreíítag, keueloket meg ńomocg, alazatofocat gerecg, fondorlo 

те 
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d9n íoknac geretpíe vag, de Lac az gonogoc, klc el vegendpc, teg9d el tauoz 
tatnac, ее ЁМрШес, О gent bekefeg, bodeg az ki tegpdet tart, atkozot az 
mind, kí tegpdet Èúlpl , ее ki teg9d meg bant, Лай vegíc mind azoknae, ki 
tegpdet embprpc kpzzùl kí gaggat, ее ki vegt, mert ez eleten ney gínte em» 
b9r, де апйх'Бие, ее 9r9c vegedelmnec lia, es leańa, О gent bekefeg, kinel 
te vag igpn tax-Lon, kinel te ne vag , teg9d az kl'uanńon, es ki teg9d el veg 
tpt meg kereffpn, ha azt kíuańna hug iftënec fia, es menorgagba prpkpsle 
helïpn, О 3епг|`е595 bekefeg, te ol íg9n nag felfegps iogag vag, hog terpmtpt 
allatoc k9z9t, femmí tenaladnal Lodalatol'b , díLpl'egpl'b , es edplïegpl'b lo n; 
hallattatíc embprpc kpzpt mínt te, es femmí generúfegpfh, es vígafagol'b ne' 
kíuantatíc embprpktúl mint te, es femmí hagnalatol'b iogag ne tartatíc emb9 
rpknel mínt te, оса ez, mert mí kefpen allelpc az тещ): ne7 eleuenel'jtí, 
hanneÍ ha az teftbe legend, es hońa eggel'ùlt legend, ez9nkelpë ag gent lelpc, 
fohha minket 9r9k elettre meg ne’ elelleneíít, hanemha, ag gent bekefeg ve 
l9nc leyend , mert az vr Шеи агга Ёрбцп minket gerzetpfpket egbe, hoÈ az 
iftënec gent golgalatfaba, ее az \'/ gent acarattalla mind egh lelkpnc, es egh 
acaratonc leg9n, теге az l'ftgnec hazaba lacozoknac, mínd egh gínycnec, es 

egh lelkpknec kellenní íl'tenbe Mert femmít ney hagnal mí nek9nc egh hazba 
lacoznonc, ha az beketelenfeg, ее az kílpnb kílpnb vígga vono gonog acarat 
minket eàmaftul el gaggat Azert íg'g') na'g gúkfeg az eàúth lacoguc k9z9t ag 
gent bekel'eg, es ag gent eè'geffeg, mert ha egh egget acar, az mas, maft acar, 

es a hàrmad, harmat acnr, es ebbpl legpn az meg oglas, kíbpl oztan tamad 
perpatuar, vetekpdes, harag, ее Èúlpfeg, Valakí kedeg ez9ket tegí, vÈ mad 
ag gent apoftal, ho'g iftë'nec i' gent .orgagat ne valhatfa, Vf; mad kedeg gent 
bernard doctol'es Afamfia, híígh en nek9m, mert az тётю „ё kel az mi 
bpíítpnc , ímadfagonc, es mí alamífnäc, ha ag gent bekefeg, es ag gent eÈÈeI' 
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feg kpzpttpnc neÍ leiend Nemicorg kerde gent bernardot az i' hnga тайн; ne 
ki geret9 atamfia, magad meg en nekß azt, Моё ргдрё mítúl fel míntúl ín 
cab Ffelele neki, es тайге Seretp hugom, tuggad, Моё prdog femmít incab 
ng fel, mint az bekefegpt, az eggell'egot, ее holoth vagon ag genth geretet, 
mert ha mind9n íogagoncat ogtogatnoc iftenert gegeńpknec , ртов ezt ne fe 
lí , mert i; nekí femmí iogaga nínLen На bogtolonc, ‚эк-(195 azt „ё ген, mert 
i' fohha ne egíc ha vigazgc, 9rd9g azt ne7 ген, mert {7 ГоММа ne alogíc Ha 
tígtafagot tax-tone, 9rdpg aztes ng feli , mert {7 mind9n coron gúz, De vala 
hol íme gent harom iogag leíend, tudnia miert, ag gent bekefeg, ag gent ge 

retet, es ag gent eggefl'eg, prdpg ez9ket igpn felí Mire? Mert mí, fpldpn azo 
cat tartoc, meIeket (Ik meńorgagbe nem acaranac tartani Azert valakí azt аса 
ría , Моё prdpgpt meg gpzpn, es mind Томен тёйрп gente leheiTpn, tehat le` 
gpn bekefegos iftent geret9, ее attafíaíual igenps На te azt acarod, Моё gí 
uedbe bekefegot tarthas, tehat fogaggad , ng Lac ez fplùl mondot doctorok 
nac íntefoket, de edeala, halgalïad gerfon íanos doctornakes mgdafut, es 
taneütafat, ki ekkelpë gol mgduä ag gent bekeí'egrpl Hoz'a be ¿Fuifnac 
mgdafat, holoth ag gent ewangelígba vg mad, Iftënec orgaga, belpl, benne 
tpe vagon Eth az iftennec orgaga emb9rbe, ney egeb, hang nac ag gent beke 
feg, kibe iften gocot laceznia, míkelpeZ {и gent orgagaba Azert micoron maga 
dat 9fmer9d, es latod bekefegbe, tuggad, ее higged ketfeg nekúlpn, Моё 
iften Veled- vagon, naggal íncab accoron, mícorg haborufagba leiend bekel'e 
gpd, es haggad el mínd ez velagi heul'agos gondolatocat, ее сегб Ье ten9n 
magadba, es gondolcoggal az ifteni nag felfegrpl menere felpled lehet, Ha ke 
deg ne tucg gondolcodní ig9n паёоп, ее íggm melen az “телес í/ nag felfege 
гр], ее az &lt;1 nag mgthatatlan edpíïegerol , kl' ьас az nag malagt belí emb9r9 
ke , tehat nugoggal etten alat ez f9ld9n, az {шит gent kíńńaba , es laco 

_r` 
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¿al az {г gent febeibe , mert ha, az edps ‘imnac dragalatos gent febeibe aioij 
tatoffaggal folamandol, hÍÈ en nekíl', Моё te haborufagodba, паё meg bato 
гейша“, ее bekel'egpt ergeg, es ha, embprpctúl meg vtaltatol , ewel Lac ke 
uel'et gondolg, es igon kinnen, az ra | galmazoknac neluet el vífelpd, mert 
micorg magadhoz terg, azt latod , Моё az ‚ЫГее embprpotúl meg vtaltatec, 
es igpn nag-gúkl'egenec ideien mind az if pfmereitúll es mind az {г io barati 
tul az паё boggufagnac genuedefebe el hagattatec, ms acura. genuedni, es 
meg vtaltatni, te kedeg, mind9n kis boggufagrol panagolg îirîll'nae fok el 
lenl'ege, es ellene mgdo vot, te kedeg её acarod, Моё mind9n teg9d geref 
Гоп , ее mind9n ío baratod Пеёоп Kerdlec teg9d, honnet, es mibpl coronaz 
tatic meg az te bekefegod, ha femmí ellenod valot nem genuecg? Ha femmi 

naualat ng acarg genuedni mikem@ lehecg xîJTlînac baratta, es az fonec tagia? 
Зепиеё az ЖИЛ, ее az grinfert, Ма acarg az mail orgaglania Mondom 
nek9d, Моё Ма, Lac еёзрг, tokeletplïeggel be mentel uolna mimic belfoí 
be , az * es ag gereto ihlì'nac buzgol'agos geretetíbe, Lac её kiLindedpt егерс 
tel uolna, tehat ag tenon tulaiídon naualadrol, es tigtpiTegpdrpl femmit ne 
gondolnal, de incab, az boggufagnac genuedefebe prúlnel, mert az ihlîfnac 
buzgofagos gereteti azt tegi, Моё етЬргге! ímmagat meg vtaltatfa, az kinec. 

EDDIG VAN MEG E’ GUARY CODEX. 

кбтьбейвбь, MÉG 'rößB'JE KIFEsLE'rT 's KI тишм HovÁ KERÜLT. 
 

sonoLVÁNY 
' Az E’ TOREDÉKBEN LEvó, ELÉVULT, шитье, VAGY TÁJszóKBóL. 

xlszßn'rß 

обвинит-п аАвов. kömmö аденоме menen; 

1. А' codexben folyt helyesirásmód helyett, 1de a.' mai van választva, a’ régi панцирями 
azonban megtartásával. 

2. Hivatkozás nem a’ codex levelei, hanem a’ nyomat lapjai szerlnt foly. 

* ‘litet l 
meg of 
meretibe 
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V 

A9 LA.. 

adatik, Azért ebból adatik ösmer 
nönk, 21 lap. No neked : adódik, mon 
dódik, ’s pajtásidnak. „динам, elé 
fordula’ 23 lapon, valamint a’ bécsi 
codex lOOd. lapján. 

a ddeg, mind addeg mig ez velágban el, 
6 l. E és I küzütti betú'cserével ma: 
addig, valamint velág helyett: világ. 
Legüsibb idóben volt zzz-eg, «zz-ig, 's 
Vasban, Somogyban ma is hallani: 
adszeg, adszik. 24 lapon áll: ez na 
peg, ma: napig. Eg, terjedést jelent, 
1g , határban forgást, a’ csere hát nem 
rontott. A' 37d. lapon lévó „és Маёуа 
neki het esztendcg való penitenciat“ 
mondatban , „esztendeig“ van ûssze 
huzva. Addeg, szerént van egyebi 
ránt eleg, 's ez, elig-gé válás he 
lyett, a'mint kellett volna: addig' 
hasonságaént, igehatározó lett. 

а d nái а, tetszik (teccic) enneköm Моёу 
ezt igazsúg nem adnáía, 2 l. IA, v.JA, 
a' személyrag harmadika, melly még 
1600 liasonf'elében is dívott; így: 
adn-ám, adn-ád,adn-á-ja. Hasonlato 
san kerlîl clé a’24 lapon: re-ám, re 
ád utánzreaia. Én hajdan en, mibó'l 
fenn még , en-ém, eny-ém. 

ag ellenség, 24 lapon így: „Ее ime 
azag ellenség ki mindün jóságnak el 
lenkedóe.“ Molnár Albertnél ageb, 
canis vetnlus, а gg, vetus. Helyesen 
áll ag e’ sziromirványban, mert a' 
magyar szólam kezdó'k a' gyüküt nem 
ejték két mássalhangzóval , ’s ez ös 
hangot e' sz ferenczes ага is тёё 
megtartotta. Leginkább csak egy év 
száz опа len irásnnk átaljában a’ sok 
mássalhangzóval elhalmozva, miként 
a’ hajdani: fagy-n, és faty-u-ból: fagy 
gyn, fatytyú. Itt, ott, рог Bercsé 

 
 

`nyi Miklós leveleiben még, it, ot. — 
Ag, értelme pedig nem, ó, re'gi ve 
tus, hanem= kerüló, ide ’s tova ter 
jedezó, kinyuló, mint az ág. Keple 
tesen véve lett; ólálkodó, s ag ellen 
self,r tehát: az embert megkerüló, há 
lóba kerító’ ördög. De a' legangyalo 
sabb ember is azért kapta millyenzó 
ül ag nevét, mert már sokszor meg 
kerülé az élet Tolnáját Baranyáját, 

‚ kinyultak terjedtek napjai. 
Ago ta , „Szent ágota aszonrol ugy ol 

vastatik.“ 28 lap. Agntha.SzentÁgo» 
ta, ma, népes pnszta neve, Fejér vm. 

ágyash м, 40 |ар. Ма: hálószoba. 
ajándok, a' 43 lapon: oz te benned 

bizólfat örök aja'udolikal megnjándo 
kozod. 0k ragával még hangrendében 
татам, miképen~ tohát, tahát, van 
egyeb régi iratban, nulla itt ez min 
denütt már гели. A’ tévesztett aján 
de'k szánde'k ma megint: ajándok, 
szándok kezd lenni, 's helyesen, mert 
aja'illdlék, hajl-ék, árny-ék oly nem 
(isszeillô ragozatI miként a.' temetési 
beszéd 1172 táji másolatában meg, 
halál-nek. Az 1437—1441 közötti 
bécsi cod ex ben magasse'g vala elvétés. 

ái oitatos., ájojtatos, a' 21 lapon: е: 
aiíoijtalos emböröket szeret ; 33di 
kon; ebbo'l сене]: az обойдите szent 
zerzetösök; 48dikon; e's az'oätatos 

z'ma'dsa'ggal, 65dikon; [видал e'dös 
se'gò's aioytatossággal meghövereij 
csed. Ма ez: ájtatos, áhitatos; ила: 
ajtat,’s áhz'tás, áhitat ша&quot;. I, J. ‘s H 
küzütt, betlîcserére шиш: fejér= 
fchér, olájok=oláhok. Kebel mé 
lyéból imádkozó` ajkán ah, aj, hang 
buzog ki fohászkodtában, ’s az ak 
kor: ah-it, aj-t, ’s illyen ember, mil 
lyenzóvel: аМ—Ег-ас-ое, ajt-at-os. De 
itt aj oj tatos áll, 's ez hát már шь 
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bezés, fokitás volt, ez a.’ felettéb is 
neki hevültségben ah! oh! felsohaj 
tásokat jellemezte. На már akkori-e? 
e’ szó, midön a’ magyar, keleten, 0r 
mosdhoz imádkozott Armány ellen, 
's itt e’ honában is az 1092beli 22d. 
czik szerint, kut, мига, szikla, (516 
fa mellett áldozott, vagy keresztyén 
buzgalom szüleménye, ki tudja? de 
hogy természeti hang utánzásából 
eredt, kitetszik. 

álnokságos, 42d. lapon. 
alázom Vala en lelkömet, 38 lapon. 

Ma el nem тал-ад: meg. 
állad, а’ 14д. lapon igy: as: kerekded 

alladba szegeletöt lel, annyi mint ál 
lat, mivel d és t közötti betlicserével 
e’sziromirvány telidestele. „Kerekded 
milyenzó'bó'l észrevehetô, ál l at szó 
nak e’ ferenczesirónál volt értelme. 
’S mißazaz valami tárgy, szer, dolog, 
lény, minóség eszméje, же а’ mi elot 
ted áll, 's annak állása szerint ha 
tárzott fogalommal: áll-at. A' 18 
lapon meg e’ mondatban: ¿s ez гёт 
löczbe tartatnal:l három álladbelz' em 
börök fogvánf, (та: fogva,) ezu 
tán meg „(шёл vadnak (vagynak) 
három állatbeli embò'rök, kik miko 
ron Магией/ю]; ее velágnak tò'mlö 
cebeból“ мате]: magyarázata nem 
egyéb, hanem állásbeli, állapotbeli, 
állapotu, karban lévó, és igy, mind 
ségü. Ehhez képest értendók tehát 
а' вы. 1ар e' еога1„тщг egészleu 
Judith щетина]; ada'k. Es mz'ut an 

ne'p örül, e's туш! lvala, „aggońz' alla 
toccal,“ és szüssekkel, дыма: e’s ve 
uökkel, orgaua szóval, Идиотизм! 
e's mind egyeb „путал, allatoccal,“ 
díase'reéu az ur z'steut. Assgonyz' ál 
ш ugymint itt, = asszony karban, 
rendben szerben állapotban lévó, „m“ 
сшм сопвх. 

  

 

gasztaló диод“ pedig = vigságra 
ébresztó tárgy, hangszer. Az 1437—— 
1441 közötti bécsi codex 44d. lapján 
is, ez értelemmel van: Mardocheus 
parancsolt vala neki hogy ez шипы, 
(де Мас re) mendenestöl veszteglene, 
úgy a’ 62 lapon: „Mardocheus ez ál 
latnak emlékezetét irásokba аде, ’s 
68dikon:mely`állat az ó (h)istoriák- 
bol is bizonyitatik. És hogy „állat“ 
név, ál, áll igétó'l mindenre ligy vé 
tetett átaljában a.’ mint lényegében 
ember elótt álla, azt a.’ 84 lapról ál 
lathatni vagy maisan állithatni e' 
mondatból: a’ nevezetes óriások kik 
kezdettól fogván nagy állatouak vol 
tanak, maisan: állásuak. Azért eresz` 
kedem ki bó'vebben e' szó kôrül, mert 
egész hisztóriája kerekedett, ’s éló 
mutatvány arra, miképen ered, vi 
rágzik és hal meg egyegy szóhang is, 
midón régi értelmét megmásitja uj 
eszmetársulat , mellyet Ма megint 
magába tapaszt a’ fogékony agyveló, 
felette miatta boszús küzdelem tá 
mad. Komjátinál 1533ban a’ deák 
propter hoc, még, „ez állatnak ока 
ért, Erdósinél 1541b. a. Gratin lvobis 
et рад; ab eo qui est, magyar-ul: ki 
vánok tünektek kedvet és békeséget 
attnl ki ‚шита szerint vagyon. Ká 
rolyi Gáspár 1590b. kijütt forditásá 
ban маца XV. 25. 27. 28. verse: És 
az asszonyi állat eljüvén, az asszonyi 
állat pedig mondá, ОМ asszonyi állat 
nagy a' te hited „miket a’ tatrosi ' 
1466beli másolat meg igy teve ki: 
„egy uemberíjöve, О Members', nagy te 
Маша.“ Milotai N yilas István 1 653Ье11 
kiadásu Agendája 59d. lapján továh 
há: transubstantiatur = által 111111 
toztatik, 114dikén: transubstantiatio 
=általállatozás, 84dikén meg: „Lá 

10 
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tod a’ napot az 6 шею melegségében 
a' штат lévó fïiveknek fáknak lege] 
tetésekre, nyerssességekre, züldcllé 
sekre olly igen jelen vagyon mintha 
az ó’ állattyát küzlené azokkal.“ Még . 
is e’ könyv _138d. lapján olvasható: 
„valaminemü állattya és valósága az 
emberi nemzetnek,“ ’s igy a’ 169d. és 
több más lapon gyakran elóforduló 
„asszonyi állat“ nevezés valami bel 
eró’ fogalma is volt, só’t némi oly szép 
eszmelété,~minót a' Német Wesen, 
gondoltat, midón nála, a&quot;gò'ttlíehes 
Wesen szerl'nt weibliches &quot;eeen is 
van. Midón pedig állat eszmetársnla 
ta. még 1653ban illyen volt, a’ régibb 
kor annál kevesebbé jegyzett meg 
nzzal „штативы, mert az 1437 
m1441 kozötti két Гоп-(то Bálint és 
Tamás, Daniel profeta ezen sorát: 
snbter еат habitabant Animalia et 
Bestiae, et in Ramis ejns conserva 
banturVolucres , a’ Rmnyelvemlékek 
156 kötetének 110d. lapja szerént így 
tevé : „Ó alatta lakoznak vala lelkesek 
és barmok, és ó’ ágain nyájaskodnak 
vala a' menynek repesói.“ Mi tobb?A 
a' cathechismusok maig ekként verik 
fìu's leány gyerek fejébe: Hány az 
[sten ’l Állatában egy, személyében há 
rom. Azonban, állat szó, substantia, 
valódiság, lényiség értelméról, okta~ 

Àlana'lllat barom eszméjére lün forgat 
va azon idókben, mellyekben 1700 
óta, deák és nemet nyelv, a’ magyar 
nak mind inkább vérét vevé, ’s a' ma 
gyar asszony ember, haraggal kezdé 
mondani: hát én állat vagyok'! inkább 
németül beszélek, azon, gnädz'ge Frau 
a’ nevem. Asszonyi állat, által - és 
visszaállatozásának bizony már vége 
szakadt, hanem „állatok országa, ál 
latkinzó, állatsereglet“ helyett csak 

 

 

ugyan, bar-om szóval elni, nyelvsze 
réntibb volna. „Minden teremtett ál 
lat“ kifejezés, lám átaljános, A’ ma 
gyar szép nemet pedig engesztelheti 
vissza. nemzetì nyelvélnez a’ hölgy 
szó ujf'elvétele, ’s mosollyal olvas 
hatja Anyos mnnkái 245 lapján „asz 
szonyi állat“ kifejezés elforgatását, 
különben is mellette ott иёуап csak 
eszes tagja vivott. 

állapik, v. állapszik ige a’ 25 lapon 
fordul elé illy mondatban „ez szent 
.Íósefnek liet-eje fel старей, Károlyi 
nál: f'elkele és венца. Az 59lapon: 
e's bemene eló'tte megállapék, (иёу— 
mint Judit, Holofernes eló'tt.) Az 
1437—1441 küzötti bécsi codex 32 
lapján ugyan ez így áll: és bemen 
vén állapék ó orczája elótt, deákul 
спет. Ezen ige kihiilt, noha itt van 
még ntána: állapás-bol állapot, 's a' 
mint másodfokn ige: állapodik. Ha 
sonságehhez, elsó f'okban: üllepszik, 
telepszik, gyarapszik, terjedtebben: 
üllepedik, telepedik, gynrap-od-ik. 
És midón ezen atyafiak folyvást él 
nek, miért nem állapithatnák vissza, 
kiaszott rokonukat. Egyéb iránt al 
ap, ál-ap után állap gyök állap-ik 
hoz t és р küzütti betúcserével дна: 
után kerekedék elé, mit ill-et és 121 
ep világosan mntat. S a’tel-ep,gyar- 
ap is hát tel-és, tel-et, gyar-ás, gyar 
at (jár-at) átcsirázása. — Felsó Alap, 
Alsó Alap, ma népespuszta Fejér vár 
megyében. A' bécsi codex pedig 101d. 
lapján апорт igének tétetó alakja 
fenforogtát is mutatja e’ mondékban: 
alkota arany oszlopot és állaptatá 
6tet Durannak mezején , ’s úgy vala 
hát: üleptet, teleptet, ’s душ-ирга: is. 

Amand, keresztnév, a' 10 lapon, Sz. 
Amandus után. 
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Am b ros , lön Ambrosius-bol. 4 lapon 
áll: Szent Ambros doctores = doctor 
is. 38 lapon: Okát veti szent Ambros 
doctor. 

Anglis orsz ág, a’ 11 lapon: hogy 
anglis országba voth (volt) nemine 
mü szerzetüs. 36 lapon is igy. Ma: 
Anglia, Angolország, Angolhon. 

annera menere,a’ 35 lapon. Ma: 
annyira mennyire, mikból az eredet 
kifejtése már tétováztat. De, a’ meg 
gyüköknél maradott a nn e r а , m e 
n ere tisztán mutatja, miként len 
annera összetéve az és né-ból, hon 
nan né-ha, né-ki, né-mely; mener e 
pedig csak men gyükbül , honnan: 
men-d (ma: mind,) men-t, igegyük 
hajta elé. És hogy csak meu a’ gyök, 
látható az 1 lapról „mene kin, mene 
nagy,“ a’ 2dikról „mene mértékkel 
te mérüd, anneval mérik neküd is, 
a' 3dikról, „menevel tüb, anneval 
több,“ irásában. 's megmarada ez a' 
61 lap szerént, ragul is úgy, hol ek 
képen áll: „Es holofernesnek vala 
теп е kincse volt, és mindön jelüs 
jószága v ala in e n e volt.“ Az idébb 
meglágyitott u-nel irandó volna hát: 
annyira, menyire. 

a г a n y a е beszédü szent J ános doctor, 
13|. aranyszáju szent Janes, 43 lapon. 

aros, a’ 231ароп all: „hogy az ország 
után (ma utján) jünének áros embû 

' шк terhes tevékkel.“ Áros emberek 
helyett Károlyi Gáspár, Ismaelitákat 
mond. (lm а` magyar Ismaheliták.) 
Sándor István igy szól erre nézve Spk 
feléje VIII. darabja 159 lapján: „Aros 
ее árus köztt külünbüzés vagyon. 
Altos igazán annyi mint pretz'osus, 
Ams pedig mint inert-atar. Yala 

° mint Merçator, Merxból eredett, úgy 
Arus is Aruból szint aképen, vala 

т 

 

 

mint ezekból: ágyú, boszszú, gyanú, 
szomjú; ágyus, bosszus, gyanus, 
szomjus.“ De, ez nem úgy van. A' 
tatrosi 1466belimásolat 57, 62, 123d. 
lapján „boáńol'ag, boáz'ofaggal, bolí 
z'ol'agomot“ áll, Molnár Albertnél 
1608ból, gyauó,-Milotai 1653beli agen 
dája 203 lapján gyanós. Szomju, haj 
dan szolniú, mint hosszú: hosziú, 
asszu, asziú, nem idevaló, mert mi 
lyenzó, nem fönév. Agyu-ról másutt 
majd.Bosszó, gyanó,részesülók, mily 
ként aro' is, még keleten divott: ár 

_ ok, ársfz, a'r ige után , a' hogy a’ bé. 
csi codex 231d. lapján e’ mondatban: 
„ki шока: gyüjtott“ látjuk. Aro, о 
és u közütti cserévellön áru,miként, 
dar-ó, gyür-ó, гам, saró, sanyaró, 
szeró, vál-ó, ham-ó után: daru, gyü 
rü, falu, sam, sanyarú, szérü, válu, 
hamu. ’S a'ros vagy árus úgy mind 
egy, a' hogy: homos, Мотив, (та 
hamis) alázatos, alázatus. ’S hall 
ható kolomp-áros, zsibáros, vasáros, 
könyváros, vasárus, könyvárus. A' 
bécsi codex 44 lapján áll: Mardoche 
us nez-ó'. Milotainál 225d. lapon, ke 
seró; ’s ez ma: nevü, lceserü. Sándor, 
emlitett VIIId. darabja 89--197lap 
jain konkolyos buzának árosa, és 
árusa. 

ártandó, 9 lapon: ez elyetén rágal 
mazó ebnek,-(u. m. rágalmazó ember 
nek) szája, nem csak доМое, де meg 
igen ártandó es, ma.: ártandó is. D0 
hos mellett hát, ártalmas helyett ár 
tandó áll, ’s nem csak azért hogy az 
zal jövendóbeli a'rtalom legyen érez 
tetve, hanem mivel a’ részesülónek 
jövü ideje fónévül ’s millyenzóül is 
vétetik , miként: „halandó,esztendó, 
jüvendó , illend6,“ mutatja. 

aszszony, aszszon emhür, asz 
10* 
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szoni állat, aszszonnép. Min 
denik külün értelmü. Asszon, asszony, 
csak magára, felsóbb ’s kitünóbb kar 
belit illetett, noha ezt a’ sz. feren 
czes irópater megvété. Igy áll a’ 31 
és 32 lapon: „te vagy mindün jóság« 
nak keralne aggońa.“ A' bécsi codex 
67d. lapján is „királné asszon“ áll, 
's ugyan ott „szolgáló lány pedig kö 
veti valaó asszonyát.) „Itten továbbá 
a’ 38d. lapon: Szent Cecilia aggon es 
(is, ki,) aranyas Миопия]; alatta 
ciliciumot visel vala! 24d. lapon: 
aggońanac szertelen való szeretetét 
reá (Jósefre) támasztá, u. m. Farahó 
kerály odvarbirája (országbirája) Fu 
tifár asszonyának: feleségének. 40 
lapon van: Hogy neminemü jámbor 
aggoń, ki nemmel nümüs vala mind 
test szerént, mind lélek szerént, ez 
jámbor aggoń az kórokon legionkáb 
az poklosokon igün könyürül vala. 
És türténék hogy az jámbor aggoń 
talála egy utálatos poklost, és akara 
neki alamisnát adnia.“ Tehát kijó, 
hogy ezen nagy nemü, nemzetségü 
nömös asszony, gazdag karbeli volt. 
Azonban itt utána van vetve: kinek 
felele ez aggom'állat. 43d. lapról 44 
dikre forditva áll: Vala néminemü 
jelüs vitéz, ki magának ven felesé 
get, és 1i tl'íle szüle egy szép Регби 
gyermököc (azaz gyermüküt) és 
ez aggoń meghala, len ngy ennek 
utánna hogy más felesegöt hoza, és 
és az iregység l'ítet meggyózc', és 
az urának gyermökét медом.“ E' 
tetteért már alább „aggoni állat“ ne 
vet kapott, de me'g is, легиону czim 
mel még háromszor említetik, söt 
azon kivül egyszer, mint: asszony 
feleség, másszor épen: „jámbor as 
sgony,&quot; midón már vas retesszel , cilí 

  

eiummal övedzé igön szép fejér, igün 
szép tiszta testét, és magát „ostoro 
zásnak miatta verbe keverte Vala.“ 
Undok erény. 38d. lapon fordul elé: 
„egy üzvegy aggoń, kinek csak két 
fillére vala, azt is istennébe (isten 
nevébe) adá“ de meg, Krisztns jel 
lemzése így áll felóle: Bizon mon 
dom , hogy ez aggońiállat mindönnél 
tüb alamisnát ten. 55 és 56d. lapon 
van: Judith aggon, ki vala özvegy, 
gyenge. Ez nömös szép aggoń.-Mol- 
nár Albertné11604ból: domina, urné 
asszony. Asszon embör, átaljános 
nevezetül van a’ 11d. lapon: „voth 
(volt) neminemü szerzetös, aggoń em 
bör vote, férfiu vote (volte'l) nem 
mondja.“ Asszony ember, Molnárnál 
mulier foemina, így: Muller, asszony, 
muliebrís, ‚тщетны, asszony embe 
res. Foemina, asszony, foemmeus, 
asszony emberi. Bálint és Tamás 1437 
—1441 küzütti fordítók ezt: петье 
ri-nek mondák, miként a' bécsi со 
dex 44d. lapján Eszter IId. könyvé 
ben következóleg szóltak: a' nembe 
rieknek háza'ba, in domum [ветша 
rum; királi nembereknek fejedelme, 
снегов mulíerum regiarum, vegyenek 
nemberi ékes ültüzeteket, accipíant 
mundum mulzebrem; hogy nemberiek 
számába tartatnék, ut servaretur in 
numero foerm'narum ,' mellek nemberi 
ékes öltüzetre illnek vala, quae ad 
cult-um muh'ebrem pertinebant. A s 
szoni állat küzüsító ertelme, ki 
volna, gondolnám: fejtve állad=állat 
szónál, ’s ahhoz képest bizony a’ ré 
gibb korbeli magyar asszony embör, 
megvettetését nem érzé úgy nevez 
tetésével. Hogy is? Midón a' mai: 
„állatot“ ó maga is beslyének mondàN 
Eléjó itt a’ 32d. lapon: ha tekintesz 
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az nagy bünl'is szent aggoni állatra 
magdalombeli Máriára „48d. lapon: 
ekkeppen készerejteték ez kárhozott 
asszoniállat igaz feleletre.“ ’stb. ASZ 
szoNYNÉP is elékerül. 

asztag, az 5d. lapon: „ondogságnak 
agtaga és gyójtevénye.“ 

asztalnok, 10d. lap. 

b ékélík, a' 42d. lapon igy: „istennel 
meg békélik.“ 

békélküdik, 31d. lapon: „hogy az 
atyafiaknak labokhoz bekelkpggec, = 
békélküdgyék. Gyönyörü kifejezés. 

B e rn á r d, Bernardus után 31d. l. 
bestye, 1. 4. lap. bestia. 
bevsé g, bevségüs, 30d. l. ma: bévség, 

bóség. 24d. lapon van : igen nagy 
bevség, hét bevfégös esztendó’. 35d. 
nagy bevségüs érdöm. Ezen nyelv 
emlékben mindenütt sok 6-zés van, 
’s az irónyelvbe kapott Ьбзе}; helyett 
még is be't'se'g áll. Mit jelent ezçAzt, 
hogy a’ gyük nem bó', hanem be ’s bel 
után b év. A’ legeslegelsó hangokból 
származott szógyük nagy része mind 
e-vel fejlódütt. 

bin, ma bün. 12d. lapon álle halálos 
bin, 6dik on ordôgi binük. 22d. l. binüs. 
és б binét, 33d. l. sok binei, 34d. l. 
ú binének megbocsátását, 35d. min 
den bine. Így erede in szómagról: 
bingyó, bimbó. 

bizon, fönévül, mai: bizonyosság, he 
lyett, a’ 27d. lapon: „hogy ez bizon 
legyön meg irta szent Lukács.“ 33d. 
lapon van.- „bizoń törödelmesség,“ ’s 
itt bz'ßonyos gyanánt. 

bizonyával , 47, 67d. lap. Most: 
bizonyára, bizonnyal. 

bódog, l nekül. 30d. lap: bódog anya, | 

 

 

 

 

ebbelól engömet bódogok mondanak, 
87d. bódogok kik háboruságot szen 
Vednek igasságért. 

bódogság, 6d. bódogságos, 43d. 
lap. b ód o gt al an 28. Ma: átaljáno 
sabban: boldog, boldogságos, boldog 
talan. Akár bod, akár bol gyökból 
erede, mindenik egy értelemre fejló. 
Bod után van: bod-or , a’ mi kür 
ben hajlong: bód-or-og, a’ ki tobb 
felé járkál, köröz. Bol után pedig 
bol-ong, ki ide ’s tova tévedez, mint 

-a’ bol-ond; ból-int, ki elszunnyadt ' 
ültében ’s feje erre amarra hajladoz, 
holy-ong mint a’ hangya, bolya k6 
rül. Ez ikrek közül azonban szebb 
eszmét ád bódog irása. 

b о rj 11 о rc z a, 68д.1ароп:,‚0 szerzetös, 
minemü boriu orcaval kérsz temma 
gadnak bocsánatot.“ Az a’ borju orcza! 

b li c s u, a’ 34. lapon tizenegyszer já igy 
elé. Nem bulcsu. ’S a’ Vele egy iva 
déku bocs gyük és bocsa't ige szárma 
zékai is itt: bocs-átkoznak. 

buzgós ágo s, 29, 33, 37, 71d. lapon. 

Cs. ” 

Csimota, 15d. lapon: '„o átkozott 
nyelv, (а’ ragalmazóé) o iregységnek 
kegyotlen итогам. Csimota = cse 
mete, betücserével, miként rakottya 
=rekettye. Molnár Albertnél 1604 
beli irással: czimota, Ramus шлепая, 
novella. A’ Tájszótárban , balaton 
melléki szóul hozza elé Horvát Zsig 
mond: „gyenge nüvény, hajtás„ ne 
vendék gyermek“ értelmével. n 
1843b. Kaposvárott pátrói embertól 
hallottam. 

c s o d álk o d ik, 37d. l. „Lodalcodek ez 
11 nagy buzgóságos törüdelmességén.“ 
Tehát itt nem: csudalkozék. 
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c е о рр е net , 34d. l. „hogy csak egy 
csüppenet vére eleg volt vóna.“ 

D. ` 

dagasz k 0 d ik, 53d. lap. ma : паёуоп 
megharagszik. 

di М ü t eb, 12. dihüt ebek 48. = dühütt. 
d 'ys eb = dihös, dühüs, 12. 
(1 о g l e t ü s , 61d. lap, Olyan mint szüg 

letös, szeglet-es. 
d ügletüs s её, 62d. lap. Ma csak düg 

leletes, dügleletesség. Amaz elsó fok, 
ez második. 

d r e ca , 34d. Talán tollvétés, dereca = 
dereka helyett, mi az értelemhez ille 
nék, d e r é k,eorpus,membrumgyanánt 
vétetvén miként MolnárA.magyarázá. 

E. 

e 1, a’ 24d. lapon e’ szerkesztésben: 
és hogy el igen készerejtené ótet. 

eló’ szüleink, 18d. lap. Ма: elsó 
szüleink. 

elesztéb, 3d. 1ароп: elesztéb mon 
daték, 6d. lapon:„Eleszte'b lássok azt 
meg, hogy hányképpen leszön az 
rágalmasság.“ Ezután já: Egyképpen 
leszün, Máske'ppen leszün,.. . [Ia/r 
madke'ppen leszün, . . . Negyedke'ppeu 
leszön stb. 15d. 1ароп: Mert valakí 
teszi az rágalmasságot, ez elyetén 
eleszteß azt jelenti, . .. és ennekután 
na. 23d. lapon: „és az eleszte’bí tisz 
tössége megadattaték.“ Itt meg an 
nyi mint: виды. 36d- lapon: oly em 
bür, ki megyün szerzetbe, elesztéb is 
tenpek adja mindön ez velági j ószágát. 

E l è g t é b , az 1437-1441 küzütti 
bécsi codex 9. 16d. lapján a’ deák 
prius értelmével áll. „Elèsztebèli“ ott 
'annyi mint: de primis, prior. 

е 1 е ее, 5d. lapon így:~és ha eleve te 
kint, та: е1бге. 

elöl, 27. lap. hogy az kerek menével 
elül alá jár, annéval jár fel utol. 

engesztel, 56d. 1ароп: „és engesz 
telje mind 1i hatalmának alája,“ 
azon értelemmel áll, hogy a' városo 
kat engedelmessekké tegye. 

Y 

E. 

é d ö ss ég ü s illat, 9d. lap, édösségüs vi 
gaság 30. 61. Most csak: e'des vagy 
‚дедова. Vesztve hát azon nagyított 
kiterjedtebb értelemcsin, mellyet a' 
ságos, se'ges rag festérileg épen úgy 
éreztet, miként igéinknél az тещ 
aprósitó: doga'l dege'l rag. 

édösködik, 5d. 1ароп: az isten sze 
retó lélük, gyenyerküdik, édösködik 

д és vigadoz az isteni szent szeretetbe. 1 éfél, 19d. lap. éfelen v. éfelén felke 
les, ma éjfélkor. Látszik itt, тянем 
volt a’ mai ej, csak e', valamint a' 
mai, fej, hef is csak : fe, ke. 

éktelenség, éküsség 2d. lap. A' 
gyük, látszik: ék, a’ mi, csak eszme. k-üs már a’ miben ék van: éküs 
sé g =,ékesség, terjedtebbnek esz 
méje. Ekesseges, megint a' nagyobb ékessseg milyenzóje. gy van „nagy 

é küss её о е szépség“ a’ 41d. lapon. 
érdömlenéje, 36d. та: érdemlené. 

Illyen harmad személyrag itt: aliar 
nája. 

értenön k, 17d. 's ugyan e' 1ароп: ös 
mernûnk. ’S a' jelenidó tübbesének 
elsó személye mind így ouh-oz, önb 
üz, mi_helyett ma :mk дн]; hangzik. 
0 és 0 é szebb? vagy и és ¿L? 65d. 
lapon van: июнь, 66dikon „вынь, 's 
igy a’ többi lapokon, ma ez is : urunk, 
nekünk. 
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E. 
l 

e gyképpen, 6d. lap, ugyan ott: he-i 
tedképpen-ig. 

egygyesülni 28d. lapon, igy: és en 
hoz'ám eggesůltel. 

AEgyip tom, 24d. lapon. 
е 5 2 t r ó b a vetütt szép hus 8d. lap. 

Parancsolá hogy útet felvongák az 
esztróra. 28d. l. Esztró, vagy eszte 
ró, Molnár, Párizpápai, Sándor, Sza 
bó szósorzatában nem áll. A’ Tájszó 
tárban kemenesali szóul van: eszteru, 
mint folyóviz árja gátjaul emelt eró’s 
tûltés. Oda kell vala tenni : magas 
keeskelábokkal, fagerendákbol. Uj 
faluban, Asszonyfán a’ Rába mellett: 
üsztörü , = üssze eresztett faállvány, 
gátul. 

F. 

F e, 23d. lapon: ez megpéldáztaték az 
kerálnak fepohárnokán, azaz maisan: 
fópohárnokán. 34d. l. mert miképpen 
az eleven felül elszakadott tag meg 
hót. Ma: fejtül,f6töl. Fe, még ke 
leten eredett gyük, abból a': fejedelem, 
melyet a’ legsürübben 6-zó’ népsza 
kasz sem monda ’s nem mond füje 
delem-nek. F6, len e és o' küzütti 
cserével. 'S igy áll a' 35d. lapon: f6 
ellenség. 

t'egyelem, 57. lapon: ki vagyon min 
den nemzeteknek fegyelmére... a’ 
te fegyelmed elhirhütt. l) ésGy küzötti 
cserével len: feddelem. 

Те gyelm ez, 14d. lapon; „hogy atyja 
iìát binéról fegyelmezi“ ma: feddi. 
A' gyük, látszik, fegy, ez pedig meg 
fogant és gy küzütti csere miatt 
vagy altal fep' után, mert a' fegyel 
mezó, akaratos fejet, fejest tür meg, 

 

 és a' fegyelemmel biró, fej-el, fejeént 
cselekszik, miként a’ szem-eló, kar 
oló, térd-eló, láb-ol-ó, szemével szem 
el, karával kar-ol, térdével térdel, 
lábával lábol ’stb.Fej-el után l és j 
közòtti cserével len: 

fejejt, fej-ìt is, melly ige a’ 16d. 
lapon ezen akasztófás mondatban áll: 
Te vagy az, ki még az istennek fìátes 
(fiátis) az magas akasgtófára fel fe 
ieétéd, = fejejtéd fej-ítéd. 

fe jt , igénél megint l és j cseréje tü 
nìk elé. 16d. lapon: te vagy az át 
kozott nyelv (rágalmasságé) ki jó'ba 
rátságot megfejtesz.“ 

f ekö t, = feket.40d. lapon: e'slî ágyá 
ra feküte,(feketé). Ma: fekteté. Feketés 
фене: közütt az a’ különbség volt, a’ mi 
jdr-at .és jdr-tat, lök-et és lök-tet, шт 
at és vdr-tat küzütt van. Ред. gyök 
utánfekete' tehát helyesebb az otta 
ni értclemhez, mintsem a’ mostani: 
fektete'. . fekü tn éje, ugyan a' 40d. lapon: igy: 
„hogy az ònön tulajdon ágyára feküt 
néie útet.“Ollyan harmad személyrag, 
minó felebb: érdümlenéje, mert rag 
szeréntibb is: fekötné-m, feködné-d, 
геном-де, mivel fekò'tní'után az el 
só személyrag m, a’ másodszemélyé 
d, a’ harmadiké e; vagy, hang ren 
dében: a. 

feljebben annál, 6d. lapon: „más 
képpen leszön az rágalmasság, miko 
ron az hallott gonoszságot másnak 
mondja feleben annál menere 
hallotta.“ 43d. lapon áll : „tekints fe l’ 
eb en és vedd jól eszodbe.“ 

fe l s é g , névzó, ma csak királyt illet, 
eszméjét melyból arra ment a’ 18d. 
lap mutatja, ebben: „három foglyak 
küzzül egygyik véteték ki tömlöcz 
bol akasztófára, másik élesztébhi 
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tisztosségére, harmadik kedeg igün 
nagy f els égre és nagy uraságra.“ 
Ugyan ott: vetetnek nagy fel s é g ü s 
tisztösségre. Ellenkezóje volt: alság, 
alságos. 

fels zó, 61d. lapon: monda mind az 
пер nagy felszóval. 

félelm (félelem) és l kipendülésével 
fe'lem, 20 1ароп: mindün félelm ne 
külün, 21d. lapon: félcm nekülön el 
teszün , 57d. 1ароп: паёу félelem 
esött reáok. Nekülön szónál azonban 
l, nincs kipendülve: делайте? ‘ van 
hibásan belépendítve. 

fényüsségös nap, 29d. lapon 
fesül , 42d. lapon „li kózòtte és az bi 
- nüs embör között való barátság meg 

fesöl“ Fesül, feslik, hát úgy volt: 
miként: oszol, oszlik; foszol, foszlìk; 
0т01, omlik; bomol, bomlik sth. 

fil, mai irásnyelvben 13d. lapon 
'olvashatóz a’ halgatónak filébe . . .. 
mene rágalmasságot te halgatsz, an 
ne ürdögüt filedbe vész . . . Ne adjátok 
ti filetöket az rágalmazónak beszédé 
nek halgatására. 1842-ben parádi 
palócz mondá hallatomra egy siket 
asszonyról: rosz a’ lili, azaz file. 'S 
azt hiszem , jìl, a’magyar szólam meg 
kezdésekori szó, mert az il szómag 
sorában levök mind valami élesre Ме 
gyezettre csillogóra messzére kihosz 
szulót elterüló't jelentenek, miképen: 
il, után: il-an, il-ik (ma: illan, illik): 
bil után: bil-ing, esil után: csil-og ( ma 
сеШоё): gyil után: gyil-ok; mily, 
иуд, sil, után: sil-ány, til után: til 
ое , lvil után: vil-og,=vil-ág, vil-ám, 
ma: villog, villám. Filet hegyezi mi 
kent mondjuk, ló, nyul ember is. 
Ul szómag sorában pedig, gyül, hill, 
sül, sziil, ей! ertelme: összetömegülés. 
Fil, i és ü közütti cserével len fiil-lé. 

 
 

fistül, 7d. lapon. Irónyelvben ez is 
ma: füstül. 

fog, 29d. l. illy szerkezetben: Rividen 
szól, de igön nagyot és igon sokat fog. 

folyam, aprózó igéül is látszik a' 71d. 
lapon álló e' mondatban: ha _ . ._ ájoj 
tatossággal folyamandol. Ollyan lett 
volna tehát; foly-am-ok, foly-am-sz, 
foly-am sora, minó: ter-em-ek, ter 
em-sz, ter-em. 

fondorló, 7, 68d. I. Ezt Ina elfele 
dék, ’s kezdve lôn: cselszüvó’. 

fordejtó, 4d. lapon: elmének elfor 
deytoía. 

fuldal, 11d 1ароп: nyelvének alatta 
férgecskék vadnak, kik az lî nyelvét 
fuldalják,és fuldalván, az agya vele 
jet meggerjesztik. 12diken is áll: ful 
dalák. 

futos, 12d. 1ароп: ede ’s tova budo 
sik és futos. Nem: futkoz. Molnárnál 
1604b6l еап: futározú, eagablmdus, 
discurrens; futkározás, dz'seursio, ea 
дано, catulitz'o; futkosó cursor; fut 
kos, cursitat. F ut igének így elsó 
aprósìtója fut-os, második: futlwz. 
Ullyan: rep-es, rep-k-ed. A' Tájszó 
tárban: futos,(székely ajakon) tehén, 
mikor bikát kivántat vele üsztüne. 

G és Gy. 

generüségòs vendégség, a’ 28d. 1а 
pon. 

g eny е t t, 3d. l. e' mondatban: az iregy 
(irigy) embör, más embörnek bódog 
ságából bódogtalanná és genyetté le 
szen.“ Mit tesz ez’.l Molnárnál: ge 
netség, genyetség, затее, pus, 
Sándornál, genet, genó'cse, pus, sa 
m'es, genetség, és a’ Tájszótárban: 
genyéte, balatonmelléki szóul, erdei 
nüvény bötyktelen szárral; gen1/ôte 
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pedig, mint kemenesali szó, = ha 
sontalan hagymalevelü fü, és лаге 
genyo'te is, annyi. Ide azonban egyike 
sem illik, hanem ezekról képletesen 
lehet kivenni „genyett embör“ jelzé 

érté cseribarát 
irónk azt, kit irigy belevódése, lelke 
marása, ernycdtté, gyengülôvé te 
szen. Geny értelme ma is: puha, el 
terjedó, lágy, folyó, ’s igy eng szó 
mag jelentékét viseli, mellynek sorá 
ban: feny, heny, keny, meny stb. 
is áll. Az ezekhez tett ragokkal lett; 
Гену-б, heny-e, keny-er, kény-es, 
kény-esó, mind puhaság, szétfolyás 
eszméjét támasztja. Igen a.’_ legesleg 
ósibb g e n , gy e n gyôkeresztés nyo 

sét- Genyettnek 

mán marada hát 
gyenyerüsé g, a’ 2d. lapon igy: az 

megszokott binnek gyenyerüségébe 
élhettek volna, ..... Ь inbe gyenyer 
ködütt; az 5d, lapon pedig: „gye 
nyerküdni az jó vendégségbe.“ 69d. 
lapon: semmi gyenyerüségösb. G-yö 
nyòrüség , eés ò' küzötti cserével lett. 

gyenges égö s szent asszony, 61d. l. 
Gergür, 2d. lapon: Оша okát veti 

szent gergör doctor. 39d. l. „Mert 
úgy mond szent gergör doctor.“ Gre 
gorius elsó'bb átvétele. Gergüly,ger- 
gely, r és l, ly közütti cserével ké 
sóbben kelt ajakra. 

Gye rso n J anos doctor, , 70d.lapon: 
halgassad gerson íános doctornak 
mondását. 

gyilöl és gyülöl, 41d. lapon: „kik 
titöket gyilöltek.“ 51d. lap: olyan 
igen nem дутьем. l. „tégüdet 
gyülül.“ Gyíl gyük ntán van gyíl 
ok, ezzel öl a’ gyilkos. 

gyoj tokány, 11d. l. „az agya yele 
jét neminelnü goijtocannal megger 

‘ jesztik.“ .Vla ez: ‚Ни/а helyett lehet. 
GUARY CODEX. 

‚ ._.‘._т——.‚А_____т__.__._._—_.—`‚_‚__т-——— 

 
 

gyóntó pap, 23d. lapon, és a' 47~ 
diken igy: „ez csodálatos dolgot 
sem az ggóntó sem az gyónó nem 
látják Vala.“ Ollyan mint ba'nó, 
bánt-ó. Gydntó ma hibásan: gyón 
таю. Е’ kettó Коши аи а’ külünb 
ség, mi: bontó, bontató; rontó, 
rontató; дамб, düntetó; öntó, ün 
teuf; gyártó, gyártató stb. Коши. 
A' eselekvó hát ezután is ujra gyón 
tó legyen , a.’ eselekedtetó pedig ma 
rad gyóntató ,- miként sserkesztó’ is 
el lün külünözve a.' szerkessstetó-tó'l. 

gyójtevény, 5d. lapon: ondokság 
nak asztaga és gpiíteueńe. 'S ez: 
gyökszerintibb, теге jó-ít után lett 
j és gy küzötti cserével: дуба, gyó' 
itö és gyójtevény. Azután ó’ és ú kö 
zütti cserével: gylìit. 

gyó z о d el ln , 60d. lapon. 

habo r 0j t ój a, 4d. l. ma háboritója.. 
hadar, 25d. lap. miképen az kévét 

sokképen uyomorgatjók, mert ¿lesz 
te'b az sarro'val levágiák és egybe 
szorejtják, és ennekutánna megcsép 
lik és meghadarják. — Had szó ér 
telmére vezet. 

hagy, 37d. lapon: Ma átaljánosabban: 
parancsol, rendel. 

hambor, 87d. lapon: eh hambor doc 
tor, azaz: e’jámbor. H és J cserél. 

hamis oj t, 15d. l. szüzeket hamisoj 
tasz , = reájok hamis hirt kültesz. 

h a n g o s s á g, 63d. l. „miképpen az énçk 
lónek szava. hangosság nekülön.“ Ugy 
látszik = üsszezengés , harmonia. 

haragosság, 15-16d. l. „te vagy 
az átkozott nyelv, ki haragosságokat 
nem szünöl feltámasz'tanod.“ 

harmic z penzön 24d. lapon: liar 
1 1 

г‚-‚-._‚‚ г— 'wr-_ 



82 

micas esztendeig 33d. lap. harmicz 
egész napeg, ma: napig. 61d. lapon: 
Ehhez hasonlóan még nem régen min 
de'g vala irva Horvát Endre kezdé 
hatással: mind-ig. 

hárum, a’ 39d. lapon. Ma: három. 
hasonl, hasohl, és hasonlatik, 

8d. lap. „szent irás hasohlya kilümbki 
lümb bestyékhez.“ . . . . Hasonlatik 
szent irásba az rágalmazó embör, 
eleszteb az ebhüz, 11d. lapon: szól 
mi atyánk szent bernardinus ez rá 
galmaságról kit hasonlott nem csak 
az ugató ebhöz, de még hasonlotta 
az megdihütt ebhüz is. Навал! helyett 
ma:'hasonl-it divik, hasonlatih Ме 
lyett pedig: hasoulitatih. Ama régi 
hasonl, =hasonol, ollyan volt egyéb 
iránt, millyen itt a’ 6d. lapon: e' la 
tin mondat: Qui servit Deo , regn'at 
ut leo, fordításában: Valaki istennek 
szolgál, országl úgy mint oroszlán; 
és ollyan a’ ma is divó: ajául. Volt 
pedig hasonloh, ‚шедшим, hasonl = 
hasonol, és hasonlom, hasonlod, ha 
soulfa = hasonolia. És ‚ша-оп! úgy 
len: has után, miként sege'l, seg ntán. 

haso М10, 22d. lapon kik 1i hozzá 
hasohlóh. Ma: hasonlń. 

hasonlatos, 8d. lapon: ez elyetén 
rágalmazók hasonlatosok az mészá 

` гое ebeihez. 38d. lapon: angyalok 
-hoz is hasonlatossá_ lesznek, Наган! 
ige után, hasonlás, hasonlat, hason 
latos iigy volt, miképen utál ige után, 
utál-ás, „tail-at, uta'latos van. 

ha s z n álat .43, 66d. lapon. 
ha`sználatos 7, 43d. l. 
hatalmasságos szent szeretet, 31d. 

és 60d. lap. 
heá ba, 31d. lapon: „mind heába va 

gyon.“ E’ sz. ferenczes Его szülóföl 
dén he gyükkel, mi, másutt meg hi. 

 

М 

 

Не után len: személyragozássah he 
om, he-od, he-a, ’s ebból a' beható 
ragu heába, itt. 

hejt, igegyök és név. A’ 66d. lapon: 
„és az heijtogbol (heytokból) bölcse 
ket teszön.“ A’ bécsi codexben van 
heit, így a’ 154d. lapon : „tudjad ma 
gadat heitnak“ azaz: bolondnak, ki 
nek esze hea , hija, ki észnek van he 
ával,hiával. A’ tatrosi másolat 29d. 
lapján is heit, áll ekképen: „Маеоп 
latik heit ferfiuhoz,“ azaz: esztelen 
hez, ki ess he-ával van. Heit helyé. 
be hejt úgy lon, miként seit van se-it 
helyett. 

heu dicsó'ség, 27d. lapon. E és l 
közòtti cserével, ma: hi-u. 

heus agos gondolat 65 és 70d. la 
pon: a’ mi he-ányos, nem szilárd. 

heuolkodó szó, 49d. lap, melly 
heu, azaz: benne semmi sincs. 

hevon, 62d. lapon: „és ennet (innet) 
heuon meg nem térhet“azaz : üresen, 
semmivel. A’ temetési beszéd 1171 
kóróli másolatában v kipendültével 
van heen. 

hir hüzik, 58d. lapon: „neved mind 
közònséges fóldön elhirhüzik.“ 

hirhütt, 57d. lapon :az te fegyelmed 
(fenyitéked) el hirhüt. . . 

l, J. 

id e g ö n ü l , 4d. lapon. „kinek elméje 
elidegünül, esze elvesz.“ Margit élet 
irása 302d. lapján pedig van : „idegen 
vala teste minden fájdalmtúl“ ’s 348d, 
lapján all: „Agnes asszonnak 6 elmé 
je okossága elidegenüle.“ Megen ér 
telme ennélfogva: forgás, járás, tá 
volság, ig v. id gyük után, mellyból 
ig-ó’=id-ó' van: 

idnòlül, 23d. lapon , idvözül vagy id 
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сет?! helyett. (Idvplz'l'l' nyomatása, 
elvétés.) шали és Моды?! kozött 
hat olly különbség volt, millyen ma 
is van: ut-al, és llt-az; f'ej-el, és fej 
ez; lov-al, és lov-az; tek-«e'l` (tök-e'l) 
és tek-dz; szer-el, és szer-ez; viz-el, 
és viz-ez; kereszt-el és kereszt-ez stb. 
кыш. ’S mutatja ezt, 

idvòzülendó, a' 16d. lapon. Két 
féle értelmet kifejezó igéül lehet igy 
újból: idV-el, idvelni, és idv-ez, id 
vezni, aprózva pedig : idvez-el, idvez 
elni. És hátha azt mondanók: legyen 
ezután : gratula'lm', magyarul :' idvel 
ni, gratulatío, idvelés, gratulans id 
veló’. Meg: hátha el is fogadnók. 
Idv-ex, idvez-el, idvez-ül ige marad 
па: boldogulás, idvesség eszméihez. 

БЕГУН, 23d. lapon: „gent Josephre, ki 
vala ártatlan Шип.“ 24d. lapon pe 
dig: „ifiunac, ez gent ifiu.“ 50d. la 
pon áll z „iffiu gyermük Daniel“ a’ mi 
annyi, mint gyermek korból ifjuéba 
nevekedó’. Helyesenjegyzé meg Nagy 
János, Tiszta magyar gyökök czimü 
koszorúzott felelete 216d. lapján, 
hogy ez, iv és ji összetétele, iv t. i. 
progem'es, soboles, foetus, értelmé 
vel vétetvén. Iv gyöknek fajzást 
szaporitást is jelentése fenn van 
lám a’ „halak с'р-айва“ mondásban. 
{Ша tehát = iv-ásból (szaporitás in 
dalatából) eredett iv = 1f, és ennek 
ii-ra úgy lün fordjtása miként rét = 
tér, sor=ros. A’ tihanyi codexben 
csak.:_'fu áll, vagy szokott összerán 
tással, vagy ieu helyett. 

imád, 39d. lapon: „és imád érötte.“ 
41d. lapon pedig; „imádjatok (ima 
gatoc) az titüket háborgotókért.“Ma= 
imádkozik, ’s z'mád csak szenvedó ` 
Канва]. Amaz is megint felébreszt 
hetó. 

 
 

im ád s á go s, 65d. 1ароп: légy imád 
ságos, és imaságos. Mindenik ima 
gyökról. ' 

in dultatik , 22d. l. Ma: inditatik. 
ingyen sem várnája, 45d. l. Ma: sü 

rübben: korántsem, épen nem. 
inynya ada belóle, 17d. l. „inria ada 

belóle. Ińńa, van, inm'a helyett. 
irásmagyarázó mestör 2. 3.1ap. 
irattatik, olvastatik 10d. lapon. 

A’ szent ferenezes atya sem vigyázott, 
kell vala: {тата olvastatik. ' 

iregy, 19d. lap. „Kain vala ireg.“ E 
és z' kòzütti cserével lön: irigy. Iregy 
pedig ireg ige után lett. Iregy irigy 
ember, ír-eg forog mérgében. 3d. la 
pon van: „sok iregységgel; iregység- I 
nek használattyja“ 44 l. az átko 
zot iregység. - 

irván vagyon, meg vagyon irván, 
vagyon meg irván, 3. 11. 23d. lap. 

istens ég 67d. lap. 
istenszeretó, 5d. lap. 
jajveszík, 1. 69d. lap. Jaj és vessel: 

összetétele. 

jelösben 11d. lap: Ma: jelesebben, 
jelôsebben, fóképen. 

je s o, ie s о, 13d. lapon: a’jóiesot mind 
hoz’a tartozóval öszven. 20. „a’ jo ie 
fot meggyülölé.“ Jeso, = Jesu, Jesus. 

jobbágy, 24d. lapon: mind az or 
gagbeli iobbagoc, urak és bölcsek. 
Mintha már ekkor kezdették volna 
mai értelmét. 

jo g, 6d. lapon: „ha kedeg tekint iog 
felé“ azaz , ma: jobbfelé. 'S kellene 
csak: job. 

jonkáb, 40d. lapon: „legioncab az 
poklosokon könyörül vala“ = inkáb. 
Éléjô „inkáb“ a’ 49d. lapon kétszer. 
I és N közé О csusztatással úgy lön: 
jonkáb, miként lG,IH-b61 jog,.juh. 

l ll * 
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jószág, 19, 20. 33, 40d. lapon a’ 
mai: jóság, értelmében 611. Igy 1611 
megfordítva, Úrság után Ország, 0r 
ság jelentése meg vált Urság-gá Ura 
sággá is. A’ 36d. lapon azonban„ve- 
lági jószág“ már maiképen véve 611. 

к. 

k aczorság, 49d. lapon: „és ez elyen 
(ilyen) caczorsagnac binébe.“ Ma: 
kaczérság. Akker, a’ hangrendben. 

' kajált, 21d. lapon: „menybe caiálto 
bin.“ 37dikén : monda ez binüs em 
bör nagy caíaltassal. 56d. lapon: az 
kôznép kezde caialtani. 59d. l. és 
caíalta Judith, Változatai: keált, ki 
ált. A’ Virginia codex 39d. lapján is 
„kajált“ 611 e’ sorban: „és l'í sirtába 
kezdé ka'yaltani magat bynesnek.1) 

kalada, 8d. lapon: addeg a’ binnek 
caladaíabol ki nem megy. Kaloda, 
mellyben az embert jól elkallják. 

kaszdagságos, 25d. lapon: cazdag 
fágos asztal. 28d. lapon: cazdagsá 
gos vendégség. 

kellemetüs, 38d. lap. M'aradhataez 
fenn már ekkor is csak magára, hell, 
hell-embo'l , hellemet után, mit meg 
helleme's ereszte, de már se helleme's, 
se hellemet, elé nem fordul. Pedig 
ollyan helyesen volt, miképen még 

' ma is él: foly, gyökból: foly-am , 
folyam-ás, folyam-at; vill, gyòkból: 
vill-ám, vill-ám-ás, vill-ám-at. 

kellókenyer, 251apon, azaz: tet 
szó, a' millyen kell. 

keménységös, 20d. lapon: kemen 
ségüs gyülóség. . . . meg kemenül. 

képmutaló, 14d. lapon: képmuta 
lólmak döge. 68d. l. ki mindón kép 

 

 

mutalást eltórsz. Ma, csak щитам 
tó forog fenn. L és T közütt van 
ugyan betücsere, de al és at rag is 
különböztetó. 

k er aln é asszony, 32d. lapon. 
k esl eli, 40d. lapon: „késleli vala litet 

az bemenésról.“ Most inkáb majd kö 
zönségeseu: késlelteti. Pedig különb 
ség van:’he'seli, késel-el-i, azaz ke'sle 
li, he'slelteti közòtt. Ke'ssel késeli, 
más hangu e. . 

kesalkodás 28d. lapon: „ „az ú 
kinynyát és kesalkodását“ Molnár 's 
Párizpápai nem tevé szóorába, de 
Sándor lstvánnál ’s a’ Tájszótárban 
sincs. Értelméhez vezethet :kes: (ma: 
kés,) kes-er, kes-eró', kes-ely, kes-e, 
késafa, mi a’ székelynél: kesef'a, kes 
er, ma: késér, kisér. n 

ké serteni, 23d. lapon „akará ítet 
háboruságnak tüzével megkeserteni.“ 
Késóbben len majd: próbára tenni. 
De ki van már megint szépen vetve, 

- a’ próba, próbálás, próbatétel, `s oko 
san elfogadva: megkésértés, késérlet. 

keserüségòs, 1. és 36d. lap. 
keszerejte tik belól szivébe, 22d. 

lapon: keszerejtetöm nektók igazat 
mondanom, 48d. l. Ma дает/вянет. 
Ke gyükhez fúggede j is, miból leve: 
kej, kéj, .Í pedig cserél Ny-nyel. 
Ke meg жег ósszetétével len: ke 
Szer-it. 

kezdeti k, 611 a' 6, 66d. lapon: hes 
detneh , 16-diken: hezdesse'k a’ 33d. 
lapon. Tehát nem olly tévesztéssel 
millyennel а` mai: hezdâdih, Бездом 
nel', ‚введению/1 forog fenn. 

kevestônne, = kevestönnyi a' 
23d. lapon: T és I( küzötti betücse 

1). Küldé e’ codexet hozuím 1844b. gróf Dessewffy Virginia, gr. Dessewfïy Jósef igen 
&quot;еще&quot; emlékezetü baratom' lelkes leánya, a’ tisznloki plebania'tól. 

*__ .G&quot;..-_^ 
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rével pedig a’ 37dikén: keveskömze, 
azaz: igen keves, legesekélyebb. 

kevélységüs, 49 lapon. 
ki, kit, 23d. 1. Ma: melly, mellyet. 
kin to rna, 61 1. Bertalan papnál is 

eléjó’ 1508b. Ollyan mint: lantorna. 
kinynyen, 21d. 1. I és Ö közötti 

eserével lön: könnyen. A’ 23d.lapon 
áll: kúni, azaz: könnyi, künnyü. 
66d. lapon: kúńeség. 

kisded martirumság, 39d. la 
pon: kisdedün nem veszi, 93d. 1 = 
esekély. 

kivált életü, 14d. l. = magát el 
huzó, elkülünzött. 

kór, 39d. lap. „ha valaki corocat vi 
gasztana,“ ‚А' 40d.l, pedig: az coro 
con, az gegen cor, ez gegen chor =, 
a’ kórokon , a' szegény kór. Értel 
mezi, kóró. Iiór tehát elaszott beteg. 

k órság, 54d. lapon: testi corsag, lel 
ki corsag.’ ` 

koronked, 39. 63d. lap. azaz: ko 
ronként. ` ' 

könyhullatás, 36. 54. 62d. 1. El 
lenben, a’ 37d. lapon van: „igyetöm 
künyveze“ = egyetemben , Vele 
együtt: a’ 38d. lapon; meg: az sol 
tár künyvbe. 

könyörület, 41d. lap. 
költeni idót, 5. l. T és K csere 

vel: tölteni. 
k úcs, kulcs helyett, 34. 35d. lap. 
klî, kristal klî, „шахт ku'e’ 20d. l. 

L. 

la ngaz, 1s6 lapon igy: „kinkl'ível 
langazó szöm,“ a’ 49d. lapon pedig: 
„ez tüz, ki én számból bidüs dohos 
kenkú'vel ki langaz.“ Megint különb 
ség Iangal, és Мидия; közütt, miként 

 
 

az ideal/.21526 alatt állóknál. Magyar 
országon ma: loing, Erdélyben ma 
is; lang. 

lakoldalom, 68d. l. „nristennek az 
szent bekességbe vagyon lacoldalma. “ 

lako zik, 31d. l. „ki lacozik szereted 
ben, istenbe lakozik.“ 

lát ás, 1só lap. „szent János látásának 
könyve. ~ 

láttatik, 19. l. „kiknek láttatic ne 
heznek nrnak igája.“ 27d lapon: lát 
tatnak. Majd lön: látszik, látszatik, 
látszanak. Erdélyben küldvén ur ’s 
asszony, legényét valakihez, ezt 
mondja neki: eredj, menj, N. N.hel 
Мигают, hogy van@ 

leg y, mint igegyük, legy-ek, legy-sz. 
. (lész) [egy után, a’ 65d. lap. igy: „ha 

azt akarod, hogy heuságos gondola 
toknak legyét eltávoztassad.“ Legy 
hát annyi volt, mennyi a' mai: ш, 
a’ mi, g, gy és d, azután meg dés t 
közötti eserével lett. Ígyjó eléT sor 
ban, mai tét helyett: деду. Lásd, ott, 
a’ küvetkeztetést. Azonban eléfordul 

lét, a’ 22d. lapon igy: jobbá kivánja l 
letet, a’ 23dikon „ha szünetlen ki 
vánja jobbá. шея. De, bizonytalan, 
ha létét érté-e eseribarát irónk, vagy 
lette't. н 

limb os , 16d. l. „te merejted lgmbos 
nak mélségébe“ Mérey Jósef, So 
mogy vármegyei alispántól hallám 
1843b. hogy Somogyban limbus = 
posványos ingovány. Tehát a’ mi líb 
eg, leb-eg, len-g, limb-ál, limb-og. 
Így volt a’ mai hint ige helyett haj 
dan: himt. A’ Tájszótárban nem áll. 

lo vag, 56d. l. „válogata száz és husz 
ezür gyalogot és tizünkét ezör lovaP 
gocat és ivüsüket.“ Kolosváratt en 
gem egész csufolóba vettek 1814b. 
midún e’ lovag régi szót feléleszteni 
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kezdém. Pedig a’ hogyan gyal után 
lön og raggal gyal-og, ki, alatt 
jár, miként gyal-áz és al-áz is egy, 
úgy került elé lo után lovag, ki lo 
von jár. Lovagokat itt elvétve áll, 
kellett volna csak: lovagot. 

lüttdolog, 10d. lapon: meg löthdol 
gok: factum, facta. Egy t-vel lé 
vén irva,l azért kétséges a' feneb 
bi': léte't, ha, nem ген-ере? 

M. 

”magasbad, 60d. lapom, й kedeg fel 
álla magasbad helre.“ 

magdal o mb eli maria 2, 32d.lapon: 
Magdala palaestinai várost Magda 
lemma’ tevé a’ hajdani magyarabb 
száj, miként Aegyptus-ból lün abban: 
Egyiptom. 

malaszt, 14d. lapon: „ha kinek va 
gyon malasztya embörökkel való 

' nyájaskodásra.“ 
malasztbeli embörök, 19. 70d. lap. 
malasztos embörök, 27diken. 
m e gy gyö n k az után neked, 58d. lap: 

az az: mit tegyünk az után. 
méltol, méltoltat, 48d. lap szerént 

mellyen áll : „méltoltatnék nekie 
megjelönteni.“ 

mendü, 44d. l. „más feleséget hoza 
és ez mendü len.“ Azaz maisan: med 
dő , a’ mi a’ tatrosi 1466be|i másolat 
55d. lapja 2d. hasábján ezen mondat 
ban „mert vadnak meddők,“ annyi 
mint: eunuchus. 'S ez mető lehetett, 
met gyök után, honnan met-él adja 
ki leghamarább az értelmet, de a” 
herélt meddő és nem szülő meudü, nem 
egy. Vagy az átvitel, képletes: 

mendenható Isten, csak a’ 14d. la 
pon; másutt, minden. Мел gyök u 
tán úgy lün: men-d, miként en, ben, 
csen, ren, ssen, után: en-d; innen 

 

 

End-es név; b en-d; ebből bend-ó, 
c s e n-d, r e n-d a’ mi ren-g, S z e n-d, 
falu neve, honnan: szend-er. Bendő 
és тешат igen összeütni látszik, mert 
B és M tübb szóban. cserél. Vagy 
úgy pendült volna-e meddo'be n, mi 
ként e’ codex 67d. lapján: maradjon 
helyett: mai-angyon, áll. 

menet, 56d. l. hol „kimenet, és be 
menet“ áll. 

menyorszag, 61.1. nem: mennyor 
szág. 

miatt, miatta, 5. 29. 36. 37d. lap. 
Ma: által, általa. 'S ez is helytelenül 
változott által, gondatlanság miatt. 

mie , 5d. lapon: „avval a’ mie vagyon.“ 
J nélkül. 

m ik o r on , 4. 6d. lap. mindönkor-ou, 
2. 70d. l. Most csak: mikor? min 
denkor. A' különbség pedig, a.’ mi 
őrök és örò'kò'n között. M'kor? job 
ban : mikortt'! csak jelenkérdés: kor 
on, már terjedelmet fest. 

mindöntöknél nagyob, 27d. l. 
mivelk Ы! et , 43, 67d. lapon: Ó-ző 

és ű-ző e' nyelvmaradvány, 's nem 
mú-velküdet van benne. 

m o n d a ti k, 21d. l. „holoth úgy mon 
datik.“ Ezt nem közéletből vevé 
a' pater, hanem (Байт után, mert 
a” deákot nem értett de magyarúl an 
nál helyesebben tudott ember szájá 
ban az helyett: „úgy mondják“ élt,'s él. 

m o n d v á n , 16d. lapon: „mint fölül 
megvagyon mondván. Mai ca, ve, 
helyett egyebütt is mindig rán об“ 
áll. 

mondhatnája 12 l. „haki nemmont 
hatnaía.“ Így t-vel. 

mögé , 32d. l. „háta mögé kerüle.“ A’ 
gyök tehát m ö g, somogyiasan. Tisza 
menttében: meg. 

müv et, főnév vagy névző, möre's után, 
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a' 4d. l. szerint : angyaloknak utálatos ч 
és embereknek mövete. Ma: nevet 
séges.“ Megmöveté lítet, 10d. lapon. 
Most m és и között cserével: neveté. 
Menet pedig azért volt helyesebb, 
mivel ¿v szómag sorban meo, fordu 
lást forgatást jelent; ki tehát száját 
arczvonásit elforgatja hahotával, az 
mev-et,= mövet. Ne’ szómagsor pe 
dig valami eszmeit; lényegit, más 
hoz járulót, lengőt, teszen, minőt a” 
ne'v. 

muh ka, 2, 3. 10d. lapon: mert muh 
cat benne semmit nem szenved, 23d. 
l. felségüs helyen muhkálodom, 28d. 
lapon. H úgy lehelteték u után, mi 
ként a, Vele cserélő v meg, ma', mú 
gyökhez kapaszkodik, enyvesebb ra 
gaszthatás kedveért. Guzmics müh 
küdütt mlîhgondja, hibás. 

lll, Ny. 

nagygyal nehezeb, nagygyal 
kinynye b 5d. lapon: nagygyal na 
gyobban árt 8d. l. nagygyal inkáb 
akkoron 21, 70d. Ma: sokkal . . . 

na p e g 2 6 1. lap. napig helyett , ollyan, 
minő: addeg, meddeg. 

napnyugat, 561. nemmyugot, mert 
nyug-ás után van. ’S ha nyugeás-nak 
lenne sikerzője, kellene: nyugvat. 

negyedképpen 6. 27d. lap. Ma: ne 
gyedszer. L. Egyképen. 

n egy e d oka, 2d. lap. Ma: negyed-ik 
oka. ’S e’ másad lapon van: Másod, 
harmad oka stb . 

nekülön, 19. 70d. l. kétség nekülün, 
2d. l. kín nekülön, igasságnak ékös 
sége nekülön, 38d. l. test nekülön, 
68. l. nálad nekülön, 20d. l. félelem 
nekülün, a’ 37d. lapon van: mindön 
kétség nekül. Összetéve itt: ne és 

ш, valamint ezen ne gyökhez van 
kapcsolva: In“, ha, mz', mely, ’s úgy 
len; néki (valaki) néha, némi, né 
mely. Nőtelen is = ue'telen. N e k ül 
szónál kikapható ne értelme, mert 
ha kül = kil elvétetik mellőle, ’s 
azon kül marad, ne nem egyéb, ha 
nem csak valami lény, (hajdan állat) 
csak eszmében lengő, máshoz üigge 
d6 járuló. Iíz'il, meghosszitva: kívül. 

neminemü, nemikoron, 40d. lap. 
Annyi mint, bizonyos. nemü, azaz, bí- &gt; 
zong/os, itt csak gondolomra lévén 
véve, = egykoron, nem tudni mely 
időben. 

new,=neü , 4d. lapon: Senecca neiv 
,mestör. 28d. l. dacianos пей (neü) 
fejedelm, вы. 1ар. Qassiodoros new. 
Annyi mint: nevü. Ugy vala név he 
lyett tehát csak ne”, miként le', ló, 
só, tó, ’s ezek közül most is csak le' 
egyszersmind le'v. A’ 38d. lapon áll: 
„egy özvegy aszszony kinek csak 
két fillére vala, azt is istennébe 
adá; azaz : isten nevébe. 

nö m ösk ő, 61d. lapon: Maf: drágakő. 
nyel, igyegyök 's név,vmai : nyelv he 

lyett a’ 13d. lapon „harmad nyelnek 
gonoszsága, ki harmad nyelv, .. ör 
dögi nyelvnek, nyeluökhüz, nyeluök 
= nyelvökhöz. ’S így a” 7d. lapon: 
„más nyelu vagyon emberi nyelu.“ 
U van v helyett. Nyelv lett nyelő 
után , mivel o, ó' általmegy v be 
tübe. Így len: eny-ő , ham-ő, öl-ő, 
köny-ő, dar-ó, szár-ó után: enyv, 
hamv, ölv, könyv, darv, szarv. 

nyereségös, 64d. lap. 
nyilvább an, a’ 22d. l. „ezt nyilvá 

han olvasod.“ Nyíló után is úgy leve: 
nyilv, nyilva, nyilván, nyilváb. 

nyom od ige volta kikerül a’ 10d. 

 

 

lapról, mellyen van, „az gyöngyöt ne 
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пишешь; el az disznók közütt ne ta 
lantal megnyomoggák (nyomodják) 
lîtet“ 15d. lap. „te vagy az ki jókat 
megnyomocz“ = nyomodsz. Nyom 
0k, nyom-sz, nyom, vala hát elsó’ 
fok; nyom-od-ok, nyom-od-sz, nyom 
od, második; nyomkodok, nyom 
Imdsz, nyomkod, harmadik. A’ küzép 
fok feledésbe ment. 

0, ö. 

odvar, 53d. lapon: az mennyei odvar. 
О és U cseréjével та: udvar. Ígyvan 
иди udn. Odvar lett od-ó lltáni adv, 
és ar gyök ’s rag összetételével.Min- 
denik jelentése, kürzés, forgás. 

oduarbiró, 24d. lapon: „faraho ke 
rál oduarbiraianak.“ = index curiae 
regiae. 

ohaj tás, 14d. lapon: „mind ezekró'l 
ohajtást teszön. Megohajtja magát.“ 

old о z а t , absolutio , 47d. lap. 
olvastatik, 28d. l. 
omol, 20d. l. „béle ki omla.“ Tehát 
. itt ото! és nem omh'k szerént. 
ondok, lsó lapon: „az ondoc sátán» 

nak.“ 48dikon is. 
о nnat , 8d. lap.Á hol ennet = innet is. 
országl, országol, 5. 68d. lap. re 

вши. Ország, hajdan = kìrály. 
orv, 7d. lapon: „gonoszbak az régal 

mazók az oruoknál és toluajoknál, 
kik embüróknek jószágokat eluroz 
zák.“ 42d. lapon: miképpen -az tol 
vajnak és az orv embörnek lí gonosz 
ságoká“ от és -tole Кбит külün 
böztetés látszik. 

os ztogatnók, 7011.1. „mert ha min 
den joszágonkat osztngatnók szegé« 
nyeknek.“ Nem a’ hibásam becsuszott: 
osztogatuánkAz ik-es ige ugyan csak 
magyarságosan dívott ezen buzgósa' 

 
 

gos szent ferenczes iró születése táján. l 

._ ч—г—__-„‚__„ 

ölelet, 65d.l. „ha akarsz az te jegy 
ósüdnek öleletivel gyenyerkedni.“ 

ü r е g ej t б ‚ 1 5d. l. „binnec üregeíjtóe, 
dicsóségnek kissebetfítóe.“ . 

örókkül üròkké, 1. 6d. l. Az isó 
lap alján elvétve van szedve : шиш. 

ö это r e t, megüsmeret, 16, 42d. l. 
ó s z v e -n , 13d. lapon- „mint hoz’á tar 

tozóval oszven.“ Margit életirása 
27711. lapján áll: Béla királ kedeg 
királné asszonnal ösmre. Bécsi codex 
179d. lapján: eladom a’ várost 6 la 
kozóival быте. Ма: együtt. 

P. 

pél da mellé , 64d. lap. Ma.: például 
legyen. Gyergyóban, példa :te сап?! 

p e ld áz három napot, 17. 23. 25.48d l. 
p о h á r n о k , pahárnok, 17. lap. Poh, 

gyükbó'l, тег: pohos, a' pohár. 
poklos, 40d. l, „pocclosokon könyü 

rül.“ _v Ide játszik: pukk-an. 
R. 

rágalmasság, 3. 6. 12d l. 
rea, 10d. lapon: rea hertelenküdék. 
read ás, 3711.1. = riadás. 
rividen szól, 29d. l. Most: rövid. 

S, Sz. 

sár, 48d. lapon: „szürnyü sár gyi 
kok“ sár gyök után lett og rag 
gal: sár-og, mit Csikban hallottam 
1841b. Sárogból ,. og megforditásá 
val van: sárgo, sárga. 

szabadoj tj a, 43d. l. „Így, ott; tisz 
шайба, velagosoíífa. 

szárándukság járás, 63d. l. Meg 
késértém kifejtését a’ Rmnyelveml. 
IlId. kütete 344-345d. lapj. l 

sebüsségüs tüz, 10.1. == igen_se- 
besen égetó. 
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s e gö delm, 61d. lap. „imátkozóknak 
szent fegödelm.“ 

sem mié tesz üd, 16d. l. Kipendülve 
V. Ezt itten csak fìgyeltetésül. Tübb 
áll hátrább. 

s ileszt, 21d. l. „és el nem silesztütte 
volna líket.“ Gyökszerintibb „sü 
Iyeszt“ nél, mert sil utáń van: sil 
дну. 

s i r nia k e z d e, 44d. l. „nagy keserüség 
gel sirnia kezde.“ Ezen sir ni a, mint 
innia, mennie után len: sirnya, 
innya, mennyi stb. s Kazinczy, egy 
kor határozatlan módban lévóül hivé. 
Ezen szókötés e’ ferenczesirónál volt: 
sirnom kezdék, sirnod kezdél, sirnia 
kezde. Hibásan irá a’ 10d. lap.: „igön 
szeretöd jókat ós gonoszokat meg 
rágalmaznia.“Kell vala: rágalmaznod. 

sit, 25d. l. „és az tüzes kemincebeigün 
meg sítik.“ Kiviláglik innen: ‚зли, 
Бг'гЬе, Sz'tkó falllnevek értelme. Siter 
van Bihar: Sitke Vas; Sitkó Nyitra 
vmegyében. 

sohha, 1, 2, 20, 6711.1.:s0nha, 19, 
47d. l. Másutt maisan: soho. Sohha, 
Sonha, soha, lett: semha, sella, után. 

s о kas ej t , 66d. l. „menynyei kincsüt 
socaseyt.“ Ugyan e' l. van: „lágyefy/t, 
keszereiít, velagosoiít, gyóijt, eltef 

’Í u Il Il l Il l regt, lgazegt, tanegt, batoregt=la 
gyít, keszeri t, világosít, gyl'íjt, eltérít, 
igazit, tanít. 

szégyenültetik , 42d. lap. Ma: szé 
gyenítetik. L. szengyün, 

szemérümség, 46d. l. Ség rag, név 
után. 

sz engy ü n, 47d. l. „az örök szengyön 
tül megszabadojcsa.“ Ma: szégyen, 
szégyön. De ugyan ezen lapon talá 
lod: „az örôk szegyôntül, szegyünle 
tébe , szegyönlé meg mondania.“ 16d. 
lap. van: „nem szegyónlesz“ 50d. l. 
GUARY CODEX. 

_.. „mv-v »Wf-«Wf-vv-l 

 
 

_. „wv-__.,_vï n „т... „wr“ .v 

„szegyünli, szegyönség, szegyün.“ 
Szegyen. szégyen , lett Volna szeg, 
s z e gy után 's ienne szeg-ett érzelem 
értelme; vagy szegy-et, szügy-et il 
letô. Hanem: szegye, szügye, ma leg 
alább, csak a’ vágómarhának lónak 
van, az 1437-1441 küzötti bécsi 
codex 157d. lapja szerént pedig: tü 
gye= ma_xilla (ign az б tügyükön.) H i~ 
hetóbb hogy шедшая-ъ mint még 
hajdanibb szót ejte a’ ferenczes atya 
irásába, inert következetesebben ke 
rült az clé :zeug után, uy és gy kö 
zötti szokott cserével. Ssang/gy, панду 
úgy vala, miként вишу helyett а 
magy van még Gyergyószékben, a' 
hogy ezt 1841!». halluttam. Ollyan ez, 
lnint gyenután; gyen-gy, gyön-gy. 

s z e nt s é gö s, 14d. l. „ha kibe láttyák 
az nagy szentségôs ioth.“ 

szentüknek szenti, 16d. 1.„ésmind 
az szentóknek szenti,“ 30d. lap. „még 
az szentüknek szenti is.“ Ugyan e' 
lapon „az felségüs szentöknek közi 
be.“ Nem Révai’ hibás kòvetelése sze 
rint: Szenteknek szentjük, szentek 
nek kózikbe. 

sze rével megmagyarázá litet 17d. I. 
== sorban, rendben. l14d. l. „szertelen 
tesgön magával“ azaz: rendet nem 
tart. 24d. l. „szertelen való szeretet“ 
= rendkivüli. 

s zerett ébe Шкет mind el nyeli, oly 
igün szereti, 12d. l. 

sze re t6 Наш, 36d. lap. Ma: kedves, 
szeretett. 

szerzetüsseg, religio, 1411.1. 
szí, 19d. l. „kik teljes szz'vcl nem sze 

retik. Hív , óv, is így ha', ó. 
s z id al m as s á g, 50d. I. „meg mutatom 

nemzetöknek te szidalmasságodat.“ 
szittya, 14d. l. „ki az szép igenös 

egyencs) fciiŕan csomót lel.“ Ugy) 
12 

Y i _._ŕŕ vv.__-...__I 
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van itt sz irva sc-vel, miként az 1 171 
körüli temetési beszéd másolatában: 
scerelmes. Molnár Albertnél: „туб, 
juncus, donar, cyperus, Bz'nz- Ried 
gras. 

sz о rgalmazatos gondot visel, 14d. l. 
szo réj t, 48d. I. „szoreytlak és kérd 

lek az örük Istenre.“ 49d. l. „kérd 
lek és szoreytlak.“ 

szöm , 48d. l. „gòmeim gömeimbe.“ 
szümé rü m , 24d. 1. „hogy l'í rajta a 

kart eróvel szümérmüt tennie.“ 
szüm é roms ég, 46d. l. „Adámot szó 

mérömség meggyózé.“ 47d. l. „szô 
mérmüsségnek miatta.“ 

szönül, 15d. l. „éjjel nappal nem szö 
по! feltámasztanod.“ lk-es igéül van 
véve. 

szörnyüségüs, 1. lap. „ördůgüknek 
szürnyüségös látások.“ Illyen már 
hajdani deákos tévedések vitték Ré 
шт szürnyüségüs sok ok, йод-озё 
saira. 

T. 

tal á n tal, 10d. l. „ne сайта! megnyo 
mogygyák lîtet.“ Nyomva e’ Iapra: 
„lìomoggac“ теги az eredetiben is 
így van, holott kellett Volna oda is 
ñomogfgac. 47d. l. „ne talántal urls 
ten megagygya “ Annyi mint, talán 
tán, u és l közütti cserével. 

támogatna halottakat, 39d. l. Sajtó 
vétség ott: hallottacat, mert az ere 
detiben: halottacat, áll. 

t a n álcs , 25d. l. „mind az egész tanál 
csal,“ 27d. l. „az egybe gyült tanálcs 
nak elóle“ A’ 24d. lapon van azon 
ban`akkor is már l kipendítésével. 
tanács. T a n ál c s értelme három volt: 
1. consilium,tanács, 2. consiliarìus, 
tanácsos, 3. consistoriuln, sedes, ta 
nács,tanácsterem. Tanál ige ntán tan 

  

ál-cs annyi mint: kis észbe észbe jut 
tatás , apró tan , пап-11.68. 

tanulság, 6d. l. arrol való tanulság, 
66d. lapról 67re, tanolság. Ebbül is 
kipendüle maig l ’s foly, tanuság. De 
vissza kellene megint penditeni, mert 
tanolság, a' tanul-ás sikere, tanuság 
pedig tanó, =tanu bizonyítása; 's 
több tanu együtt. 

ted, 16d. l. „az angyalokat es (is) te 
ted ördßggé. = tevéd. ’S nem: ür 
dögökké. 

tegy, mint igegyök: tegy-ek , tegy-sz 
(téssz) tegy után, a' 16d. Iapon igy: 
„kezdetnek neminemü te g y ü k, kig 
böl (kikbül) embür vélheti.“ (Az idé 
zett lapon álló Legpc , sajtóvétség. 
E’ tegy mint névzú vagy fónév, any 
nyi volt, látszik, mint a' mai: tét, tett. 
Hasonszú az L Sorban álló legy. 
Tegy utůn lett Tegye helynév ’s a' 
Tegyeí nemes cziráké vagy családé, 
Vasban. ’S e’ tegy még ollyan is, mint 
a’ bécsi codex 131d. lapján álló magy, 
igegyök, melly 1437-1441 поит 
azon értelemben dívott, minóvel most 
a’ „vagyon, vagyom.“Legy, tegyután 
len a’ mai leggen , tegyen is , de nincs 
meg már ezekben legy tegy régi je 
lentése. Észbe jut itten a’ mhég fenn-- 
mnradt: magy-ek , mégy-sz, megy, 
megyen, és illyen volt látszik, a' 
mai: veszek, véssz, vesz helyett, ve 
gyek, végysz, vegy. 

t erem , 68d. lap. „о szent békeség, te 
vagy az ur istennek tereme, kiben ú 
szönetlen szokta lakoztát.“ Ter, te'r 
után ter-em, ollyan mint ver , hör 
után ver-em, hör-6m. 

te r ö m t, 17d. lap. „látá álmába, hogy 
l'í elótte három vesszó'vel egy szóló 
tl'í neveküdött és ez szólót terömte.“ 
Ma: termett. 
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tes., 17d. l. „tömlüczböl tes kivétetül“ 
= te is. Erdélyben: tés is. 

tettik, vagy teccik’.l 28d. l. Kétféle 
képen olvasható. A 2d. lapon inkább: 
teccik. Ekkor volna: tetsz-em, tetsz 
el, tetsz-ik. Tett-ik után, jütt volna: 
tett-etem, tettet-ed, tettet-i, a’ mi he 
lyesebben ugyan, tétet-i. 

tikör, 50d. l. „jól nezün ez harmadik 
tikörbe.“ 68d. l özvegyöknek tiköre. 
Tükür helyett lîgy, miként а’ 14d. l. 
:,hijz“ és a’ 15dìkén „biz“ áll; nem 
büz; ámbár az 1sön és 7dìken Ми; a’ 
48dikon meg, csig, lig, mai: csügg, 
fîigg, helyett. Veszprém és Vas vár 
megyében, tik, a' tyuk. 

tis ztas á go s, 63d. l. „tisztaságos imád 
ság.“ 

ti sztoj tja., 43d. l. „szívnek (itt nem 
színek) ösmeretét mcg tisgtoijta.“ U 
gyan e’ lapon áll: ,förtelmességnek 
tigtolfítoafc = tisztítója. 

titk, 43d. l. az lí álnokságos titkrfía = 
ища. А 24d. lapon, azonban; titok, 
De, t és k közé úgy eresztete'k o, gür 
dülékeny kimondhatásért, miként, 
szerel-m, hol-m, félel-m régi függe 
désü szókbanl és т közé, e. Mert 
tit gyòkhez k akként ragada, miként 
át, szit, (szid) rees, köcsgyükhez, 
és volt átk, szitk, miból lett: á-tok, szi 
tok, ’s van: Recsk, Köcsk falu. Így 
hát titled/r, nem tit és kár üsszetéte 
le lenne, hanem titl.: volna a'r raggal. 

tizönegygyed kinynya, tizünket 
tod kinynya, 1s6 l. Nem, maison: 
tizenegyed-ik, tizenketted-ik. Illy 
hajdani példák találtára tevém e’ 
gyújtemény czím lapjaira: Másod kö 
tet, Harmad kötet, Negyed kötet. 

tükél, 59d. lap. „és azt, a mit gondol 
тат lehetónek meg lenni, tükéljem 

 
 

meg.“ Mai iró tette volna: vigyem 
is véghez, véghez is vigyem. 

tökéletösségüs, 31-1. „igün nagy 
tokéletüsségös jó.“ 

törlejtó, 6. l. „Kiról úgy mond,vers- 
tórleiító’ mestür.“ Tehát e’ szentsé 
güs buzgóságos iratok kelése korá- 
ban a’ mai: kültó, kültér, „verstörlí 
t6 mester uram“ volt. 11d. l. áll: „ez 
irásokat милейшие és szerzötte Vil 
helmos neü (nevü) doctor.“Tûrôl ige 
után : türôl-it, törlít, ollyan mind: haj 
ol ige után hajol-it, hajl-ít. E' töröl 
(és törlít) mai értelméhez képest hát, 
azért ragasztatott volna versiróra ’s 
imádságiróra e’ névvel, mìvel анат 
б Kegyelme, sokat törült, valamint 
most meg Urasága, Ó Kegye vagy 

ünsége = egoístasága is bizony 
свай törölget, mert az egyszerre min 
dent helyesen alkotó ’s leiró Fene 
lon, száz meg százév' magzata. Vagy 
a’ sok „fejtüréstól „szakadt volna-e? 
а' „törlító“ nevezet. Maig is dívik 
úgymint e' mondás: „nagyban tü 
ri a'fejét, azon türüm a’ fejemet, sok 
fejtöréssel járó munka.“ Ekkor átal 
jában: torlejtó = törlító annyi vult 
volna mint: gondolkodó ember, alkotó 
ész. А bécsi 1437 —— 1441 közötti co 
dex 251d. lapján törlez'tó annyi mint 
видит-див; a’ Visoli bibliában Káro 
lyi Gáspártól 1590b. Zakariás XId. 
része 13d. versében: fazekas, miból 
az jóne ki, hogy шиш, simitás, for 
gatás értelmében volt véve. Káldi 
Gyôrgy fordításában: képformáló; 
ma (szobrász,) és még ollyan-hely hol 
faragványok, l`szobrok állnak, vagy a' 
szobrász ml'ítereme. ’S e' hozzávetés 
mind illik a`«fejetür6, sikárló или 
mlîvészre is. 

tu dnia miert, 33d. l. „hét szent jo 
1 2 'l' 
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gag (jóság) vagyon , tudnia mie'rt ár 
tatlanság, elég penitencia, teljes bu 
csu vallás ’stb. 38d. l. „hárum marti 
rumság vagyon, tudnia miert, 'sth 
46d. l. Ne szegyönled az igaz mon 
dást, tudnía miért, az sz. gyónásba. 
64d. l. „hogy ha az 6156 65 62 11165 
igyeközet nem lejend, tudnia miért, ‚ 
`51Ь. Azonban miként ínm'a lö'n iny 
nya, úgy 611 6’ 23d. lapon kétszer: 
мандатам, ’5 a’ 30d. lap. egyszer. 
Iratik _e’ helyett ma: tudniillik. Tud 
1116, 7011: tudnom, tudnod, tudm'a, 
után , ’s mz'ert eleibe,mintha íllz'k, hell 
lett volna 61176. 

U, Ü. 
ugyan, 3d. l. „az részògüs torkosokat, 

ürdüg ugyau bil-ja, mint embür 11 
116111161, úgy hogy... Ma irják: azl 
ember, az 6 Ь61т61! Ugyan, hasonli 
tóul, úgy, igehatározóul 611. 

111, 40d. l. „62 jámbor asszonynak az 
11 1116“ „felele ez asszonyi 61161, 
62 kórokat az én uram igön nem sze 
reti.“ 45d. lapon „és monfla ez asszon, 
urának, Uram,“ A’ férnek=férjnek, 
ezen keletiesen 1117656 ma is divatos, 
161161 csak 62611 7676111 ide, 1105)Г or 
és úr gyök ’s rag rendes üsszecseré 
lését ligyelembe hozhassam. Mert, 

1110 2, a’ 7d. lapon, e’ mondatban: 
„gonoszbak az rágalmazók az oruok 
1161 65 62 tolvajoknál, kik embörök 
nek ez Velági jószágokat elurozzák“ 
m' 65 or üssze van 167652176. És meg 
zavart értelemmel 611 a’ bécsi 1437 
_- 1441 11020111 codexbenis, hol u r= 
fur és domi/Lus ,° o r pedig latro. 
Ott, urozván = furtim; штаниной vol 
116 = furati essent; urság: ful-tum; 
uralkodat :imperium ; urvos = me 
dicus. Mind szójátékra ’s pedig éles 

l 

í 
l 

 

 

re csiphetó. Hogy Ur az , a' ki egy 
szersmind, lop, Urság=uraság, any 
nyi mint ragadókezüség, zsákmány 
lat, ’s urvos uram, egészséglopó Ke 
leten még, a' mai Ur 526, 7616 0r, 
mellyr gyük: kiállót tetót jelent, onnan 
marada fenn 16111: or паза: mint 6162 
Ь61 1116116; or-om mint 1616, ’s a’ do 
míuus = or hasonlókgêpen kiválósá 
gaért kapta e’ nevet. Arpád czímzete 
is nyilván még or or-am volt, 561 
nem külünben Sz. István nagyon is 
jámbor atyakirályé, mert a’ hósük el 
foglalta kerekf'üld, mellyen or-alko 
dott, melly 6161 or-alá, 1011: or-ság 
majd or-szág. Egy érzelem majd, kü 
lümböztetni vágyott 62 arcz’ or-ától a' 
parancsoló és birtokos or-t, ez nem 
akara taknyos or nevü lenni. Az il 
lemi czélt' el is 616, hanem erkölcsi 
leg ugyan gonosz pajtás nevével cse 
rélt. Mert a’ kézre lábra 's nyakba 
urkot hurkoló gaznépet valóban meg 
keleten is m- nevezettel bélyegzék. 
így 611 т 62 1662611 vd. 1. 561: .lr-oz, 
ige 111611: „111022611“ 's a’ bécsi co 
dexben 1676: 111027611, uroztanak, 
urság;“ a’ nagyszombati 1513beli co 
dexben pedig a' tízparancsolat kü 
zött: „Ne urozz.“ Ur gyük után ok 
raggal ur-ok, vagy kur-0k melly kü 
1652611616 zsiványnemü Urmester 
ségét üzi , ollyan a kimondásban, 
mint Ilona, Helena, omlít, 110111111. 
Urvos, volt hajdan gyük szerint: ir 
v о 5, ki úgymint ir-ral z'ró-val gyó 
gyitott. Ezt 161611 Iehetne felnjítani. 
— А hangzók ily elcserelését mutatja 
ünün maga, 8d. lapon, „ez 616316 
16116 (ott, téterre, megint betücseré 
Vel) uronk ünün maga kötelez.“ 22d. l. 
„Kit uronk ününmaga megbizonyojt.“ 
Hiszen az egész codexben ó', a't, 

  



93 

¿tet névmás helyett ú, met áll. 
Valamint hát or-bol ur lett, úgy len 
ó', meg ú-vé. 

v. 

valamene kincse volt, 61d. l. Ma: 
valamennyi. A' gyok Iátszik men, 
mellyból men-d, ma: mindislen. 

v al, kit ha valaki val , ez ünmagát nem 
val'a, t. i. a' részegséget, 4d. I. „kit 
mindün embür meg valhat, t. i. a’ lel 
ki és testi martirumságot,“ 38d. lap. 
„angyaloknál nagyob erdümüt Val 
hatnak“ 38d. lap. „az elyetén marti 
rumságot meg valhattya mindün em 
bör“ 39d. I. „és én érdümét meg val' 
iam“ 63d. lap. A’ bécsi codex 24d. 
l. valál = possessio, ugyan ott: „és 
valván ciliciumat = et habens cili 
cium , az 5d. l. a’ szántófüld urat val 
vala Booz nevüt, = dominum ha 
bens Booz. A' tatrosi másolatban is 
gyakran eléjó e’ val ige, mellyel ott 
hasonlóan a' Vulgatában álló habet 
volna kitéve. Jászay, ott ennek ma 
gyarázata körül Révai túlcsapásától 
még nem mere eltérni. Révaival ре 
dig itt fel kell hagyni. Val ige a’ ma 
gyarban olly különös keleti sajátságot 
val (maisan : vall) mellyet a’ latin ha 
bet, est, egészen ki nem merit. Val 
gyök, (cserékkel: vel, vol,) ’s onnan 
val-ani, mivel a’ gyoknél is csak egy 
l áll , (de maisan: vallani) annyit 
tesz, mint valamit magába bévenni, 

~elfogadni, teljesen azon Iényüvé Ien 
ni, egész valóságot éreztetni, tomo 
rödni, összülésben terjedni. Ezen 
szó gyökeres kifejtésre érdemes. AI 
kalmazása úgy vala többféle, mi 
ként fog segéd igének e' mondatok 
ban Iátszik: hívessel jól fog a’ meleg 
mha; jól fog e’ kés; átfogni, béfog 

 

 

ni, elfogni, kifogni vizbó'l fizetésból; 
Iefogni , megfogni; nem fog rajta; 
átok [авт meg a' magyart, ’stb. 

vas ret ez = cilicium 45d. lap. Retez, 
ma: retesz, név, Iün rét-ez ige után, 
A’ beteg buzgalmu, körül rétezé testét 
retesszel. 

V ellá m á s, 10d. I. Mais ugy jár dunán 
túl. Másutt: villámás, villámlás. Vil 
Iámás van vill-ám név után, villámlás 
pedig villám-ol, (villám-ol-ik) ige 
után. Vil gyök után, vil-ág is. 

Ven er é k , 45d I. „és nagy gyenyerü 
ségüs étket és venerüket , = italokat. 
Ven gyôkböl lett, vend-ég, ven-eg-e, 
= venyi-ge , ven-er, Vener-ék. 

verstörlejtó mestör, 6d. lap. = 
versíró, kültó, költér. 

vért, 61d. lap. „szent imádság az bi 
nösöknek ótalmazó vérthe,“ = paizsa. 

v e s z e del m , 19d. lap. veszedelmnek 
igön nagy jegye“ 69d. „veszedelmnek 
fia;“ 66d. Iapon l kipendültével így 
„veszedemtül meg oltalmaz-“ Igy já 
eIé , nem : félelm , hanem: félem. 

vesztegség tartás, silentium, ab 
stinentia, 19d. lap. „ajakát ingatván 
vesztegséggel“ 59d. lap. „az vádoló 
ellenségnek vesztegségôt vetsz&quot; 62d.l. 

v e s z t e n éj e , 8d. I. „nagy kazdagságát 
elvesztenéje.“ Ma: elvesztené. 

vetetlen asztal, 45d. lap. „az ve 
tetlen a3talhoz Ieúle.“ Tehát olly 
asztalhoz, mellyre abroszt még nem 
vetettek. Ma: csak ágyveteîs forog 
fenn. Vesd meg az ágyat , reggeli 
parancs: bontsd-fel az ágyar, esteli. 

V é tk üz e t, 4d. lap. „az részögség, vét 
közeteknek annya.“ 

v é t k ö z ü t t е ‚ 5d. I. „és ha шишки, 
róla penitenciát tartott,“ A bécsi és 
tatrosi codex illyennel tele van, eb 

` ben csak ezt vevém (vém) észre. 
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vi gaság, 6d. l. ,.mindenkoron vadnak 
(vagynak) vigaságba.“ 30d. l. „Édes 
ségüs vigaság.“ 

viga s á go s , 25d. l. vendégségnek vi 
gaságos és nagy gazdagságos aszta 
lára“ 20d. l. „szebh vígaságosb.“ 

vígaszik, = meggyógyul, 11d. lap. 
„és mikoron az férgeket nyelvének 
alóla kivejendik, legottan az eb meg 
vigaszik. ’S a' 12d. lapon is. 

vi gaszt, 54d. lap. „az imádság lelki 
kórságból megvígaszt.“ 

vigasztás, 43d. l. „lelkünknek se 
beinek megvigasztására.“ 

vis sza, névzó’ v. fónév gyanánt, 31d. 
lapon „az szeretet senkivel viggát nem 
vonszon.“ 

volt volna, 67d. l.: „ha Kaijmnak 
(Kainnak) békeség colt обид szivébe 

. meg nem ölte «юта ,- ha Abso 
lonnak szájába békeség rolt eóna , 

. nem támadott пота; meg nem 
hal vala; ha az gonosz tudásnak ki 
uronkat elárulá békesége volt одна 
mívelködetébe.. fel nem akasztja ca 
la. Volt, сайт, vala mind az elszu 
nyadt vol, eolm'ige ragasztásai. Meg 
jegyzendô, hogy ezen ige magánál 
ló és segédigéül is vétetett, mert 
-volt „от úgy áll itt ’s azt úgy ejtik 
Tisza kürül ma is, valois , vol után, 
miként a’ Rmnyelveml. Па. kötete 
169d lapján »1560heli iratban: теле]; 
vol, (mennek) és, megyen vol, talál 
ható. Ugyan e' lapon van, a’ mai: 
„vala“ helyett meg: vola , ezen mon 

 datban: karaszi földün vola az dolog; 
valamint a' Temetési beszéd 1171 
kórüli másolatáhan voló, a' mi ma: 
való. 

vonszon, 31d. lapon, miként fennebb 
vissza alatt látható. Von igéból, 
szon rag, már terjedtebb értelmet 
éreztet. Így volt : al-ok, al-sz :al-asz, 
al ige után, (mire: al-a', 's innen ale, 
ale-ás mutat,) al-szok, al-szassa, al 
шип, így: fein-ek,` fek-esz, fek után; 
fek-sszsek, fek-szesz Гей-завел. Fek ige 
voltára mutatfek-o', honnanfekv, feli 
vés eredett. Alszon, fekszen, a' bécsi 
codexben áll. Világítja pedig ek 
voltát, a’ meg divó: lesz-ek, lesz 
esz, lesz-en; tesz-ek, tesz-esz , tesz 
en“ vesz-ek, vesz-esz, vesz-en. Lát 
szik továbbá: v-nek sz-el cseréje, 
valamint: lem-ó', tessa-ó', уезд-б ‚ he 
lyett még fenmarada: lee-o', tee-o', 
rev-ó', úgy.lün: von-ó után vou-e, 
von-sz. 

Z. 

z о mak, 5d. lap. „mar miképpen az zo 
mak.“ Eléjó’ e’ kigyófaj neve a' bé 
csi 1437 -- 1441 közötti codex 1789. 
lapján is coluber magyar nevéül, A 
mos Vd. része 19d. versében. A’ vi 
soli biblia 1590belî kiadásában Кё 
rolyi oda csak „kigyót“ teve. Mol 
nár Albert szókünyvében: zomok = 
densas, crassus, solídus; zomokki 
gyó, coluber; zomokság crassamen, 
crassz'tudo. Vas vmegyében ismere 

 

tes a’: zömük legény.“ 

канавами „ВАЬОЬ, v. BELÖL« kiható helyraggal, 
А, 0., U hangrendben: balol. 

b izo n s ág ab al о 1, 30d. l. „szent irá 
soknak bizonságabalol.“ Ма: bizony 
задам]. 

ország balol, 56d. l. „és ez Holofer 
nes mind az nagy hatalmas ország 
balol számlála.“ Ма: országból. 

példabalol, 32d. l. „megtanollnad 
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nyilván való példabalól.“ Ma: реша 
ból. 

E, ö, hangrenidben: ваш. 
еЬ b elö l, 30d. 1. „ìme ebbelò'l engümet 

bódognak mondnak.“ Ma ebból. 41d. 
I. „hogy ebbelöl nagy érdümüt val 
junk.“ 

é r d öm e be l ö l , 35d. lap. „Krisztus 
nak kinyának szent érdömebelöl.“ 

e z ü kb e löl, 2d. l. „Azért mind ezüg 
belò'l nyilván megteccic.“ 5d. lapon. 
„Azért ezögbelöl (ismét így g-vel) 
nyilván megteccic.“ 25d. lap. „mind 
ezügbelöl az ur isten ezt jelönté.“ 
66d.lap. „Azért mind ezögbelöl (meg 
int g-vel) eszödbe vehed.“ 

je g y b eI ü 1, 19d. I. „ezöket embör meg 
ösmerheti három jelös jegybelöl.“ 
21d. ‘ 1. minemü jegybelò'l üsmerheti 
meg embür.“ 

jegyokbelöl, 18d. I. „ki jegyökbe 
löl embör vélheti“ és megint „ott 
mely jegyökbelül vélheti embör. 23d. 
I. „tanuljok azt meg, minemü jegyög 
beló'l ösmerhettyök meg.“ (Тани l 
j ok help/ett van nyomva t а n ll l ö k, 
meri az; eredetz'benis hasorwe'tse'g áll.) 

tümlöczbel öl, 18d. 1. „mikoron ki 
vétetnek ez tömlöczbelöl.“ Továbbá; 
„ki vetetnek ez velágnak tò'mlöcebe 
löl.“ Még is e' Iapon; meg szahadula 
az tömlöczbelöl.“ 19d. I. „ez velágnak 

 

 

tò'mlöcebelöl.“ 

KET ÉszREVÉTEL. 

1. E' balol, belò'l rag Ieginkáb azon szóban áll, mellyet az iró nyo 
matékosabbnak akart, mert a’ 10d. Iapon, csak a' mai bol bo'l ragozattal élt, 
így: meg üsmerüd e' kettóból, Egybó'l megüsmerüd ebbó'l, mert származik az 
iregységbo'l, az gyülölségból. Másból . . . jezusnak ünön mondásából ’s így 
van a’ 6d. Iapon is csak: esökbo'l. Épen a’ 18d. l. meg, melyen: tümlüczbelól, 
kétszer, „tömlòczebelóh“ egyszer áll, és ugyan itt, jegyükbelól kétszer. E16 
fordul „tümlöczból, gyòkeréból, látásokból“ is. 

2. A'„Temete'si könyórgés“ 117.1 körüli másolatában találtatik, tud 
juk: „timnüczebeIüL“ L. Rmnyelveml. 1. hölet 6d. I. A’tatrosi másolatban pedig: 
falubalol. L. II. kötet. Kinizsiné imádságos künyve 65d. lap.: judának nemzetij 
belól. L. II. kötet. mu Sgr ц MYI.” i&quot; _ l 

E’ ragu szókat azért nyomattam külünsorba, hogy feló'lek egyetemben 
adhassam elé e' két észrevételemet. 

, . 

sull 

LATINBÓL vagy Az ÁLTAL GOROGBOL ’s MÁS NYELVBÓL CsíPETT 
szóK, Е CoDExBEN. 

Némellyike magyarrá olvasztással, vagy magyar véghanggal. 

lap. lap. lap. 
Alamisna 38. Apostol 67. Buñ'o 35. 4 . 
Archangyal 54. 63. Bestye, bestia 1. Bulla 35. 
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lap. lap. lap. 
Calastorom . 67. Hora, ma: óra 59. Piacz, (olaszból) 57. 
Camara . - 51. Jésus cristos . 48. Preda - . 61. 
Conciliom . 8. . Komornik,comornik 59. Procator . 7. 
Confessor 47. 67. 68. Martirumság 39. 41. 67. Purgatorium . 34. 
Corona . . 38. Megpredikalni 37. _ Regula . . 19. 
Conscientia . \ 67. Mestür (németböl.) 17. Sold (Мази)? . 4. 
Cijiciom . . 33. Ofmester, Hofmes- Solosma (celeusma) 28. 
Doctor . 13. 38. ter (németból.) 58 Soltár . . 30. 
Disciplina . 19. Oskola . . 31. Testamentnm . 67. 
Epistola . . 67. Orgona . . 61. Visitacio . 30. 
Evangelium 10. 39. 41. Páztor? . . 57. Visitálja meg 30. 
Frater, fraterok 48. Patriarcha . 17. 19. Vipera . 12. 

Néhány mondat, latinnl idézve áll. 
 

EGYKÉT FIGYELTETÉS, NYELVREJLEM vlszÁLóJÁHoz. 
1. Ik-es igék itt még nem összezavarvák. 
2. Betlîcsere sok található, 's abból a’ Valóbbi gyök fejlik elé. 
3. Helyesirása nem olly rendezett, minót a' bécsi codexben és tatrosi 

másolatban találunk. Ez inkább csak a’ küzbeszédbeli kimondást ’s hangoztatást 
betúzte le. Igy áll a' 9d. lapon, akkerbe, 31-diken, ammi attesté; 34d. abbinert; 
en nem egyeb, annep ellen, = a' kertbe, a' mi testté; a’ binért (bünért); ez 
nem egyéb, a’ nép ellen. —— Cz, gyakran csak c-vel fordul elé , mint a’ 45d. la 
pon: vas láncal. _ L betüt az iró tübb helyen kipendíté, miként a’ 11d. lapon: 
asszon embür Vót-e, férfiu vot-eil; 13d. l. ame példa; 48d. l. meghoth, azaz: 
volt-e, a’ mely, megholt. 

4. AND, END igerag leginkább csak feltételesen jó’ elé jövendóül. 
НА, мшов, MIDÓN után. 9d. lapon ан: mikoron Ьетепепа; 12d. l. ha 
kiveszendnek; 33.d. lap. valaminelnü szent jóság, kiket ha valaki megtejeud, 
avagy ha valakibe lelettetendz'k; 35d. l. mikoron teljes bucsut adand; 56d: l. 
mertha te atyádlìához haragot гам-гашиш, és ütet ggülölendo'd; 'stb. 

8. Mai va, ve, itt: ваги. Meg vagyon mondván. Mostani: se nem, se 
нет helyett csak: sem, sem: 40d. l. sem eszem, sem iszom, 62d. l. sem evék, 
sem ivék ’stb. 

_ _ Töblrl effe'le összeállítást a.’ magyar szólam titkainak vizsgálnì kivánója maga nem sajnál ten 
nl, mlvel az l-so s Ill-d. kötet ahhoz talán már elég ingert gerjeszthete. 'S ajálá ez itteni bóvebb 
kinem ereszkede'st a’ m. t. társaságnak l845-beli nagygyülése is azért, hogy a' kötetek ezekkel ne vas 
:agodjanak és áruk ne neveltessék. 

D. G. 
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SZAVAK ЗОНА, 
mellyek a’ Górycodex elején álló „Ki e g é s zí t é st“ nyelvtudalomra 

nézve érdekítik. 

Néha'nya már a’ Górysziromiralból szedettek között is eléfordul. 

aj ándo k , II. VI. lap. Ma: ajándék. 
állat , XVII. l. =lény. 
A n gl is , XVII. l. Majd: Anglus , an 

goly , most: angol. 
á r ta n d ó , XXII. l. Névzó' , vagy „ár 

talmas“ millyenző, helyett. 
át koz ta k , XX. l. Össze van huzva: 

„átkozottak.“ 
béköségüsb, VI. l. 
bé vö n , XI. l. = bőven. Amaz , Vas , 

Somogy vmegyei. 
b iz o n y velágosság, XVI. l. 
b о csán an d ó bin. III. _l. Tehát vala: 

bocsánok , bocsán-sz , bocsán ige is. 
Mert , bocsán után jövő bocsánás-ból 
van fenn: bocsánat. 

b ó d о g s á g , IX. l. bódogtalan, XXII. l. 
csenál, XVII. l. Ma: csinál. Küküllő 

vármegyében ma. is : cseál. 
eso d ál o k azon , XXII. l. Ma: csudál 

kozom. 

esöp pen et Víz, XVIII. l. 
derek irás, derek szent irás, V. l. 

Biblia. 

dicsőségös, XV. l. 
dögökbcl öl, XIX. l. Ma: dögükből. 
edüsségös, II. l. . 
egygyesül ni istenhöz, V. l. 
egygyünnen m ásná, XVII. l. = 

egyhünnen máshuvá. Egészen So 
mogy és Vas vármegyeies. Másuá-ban 
ugy elnyelve -v , miként a’ Temetési 
beszéd 1 1 71 körüli másolatában bevon 
helyett heon áll, Hárman, hangrend 
miatt , honnan-ból. 
сшит CODEX. 

egygyet ezt teszi . . . mást ezt. 
egyigyüség, XI. l. 
e h n y e i t , V. l. Mint Margit életi-egé 

jében : kohnya. Ma: enyhít, ’s konyha. 
el őhalál, XIX. l. =els6. 
emleküztetik, II.1. Ma: említetik. 
emleközendik, IX.1. 
en ged et , V. l. Mint, utána mindjárt: 

akarat. 

enyém, II. l. Majd lön: enyim. 
érdümösb, XI. l. 
erre, XIV. l. azaz: egyre. 
e s e ndik, XIII. l. Hogy után. 
es m é g, XVII. l. Ma: g és t közötti 

cserével, esmét , ismét. 
e s m c r h ö d, VIH. l. Összehuzva: es 

merhetcd. 

ezögbelöl, II. l. =ezekból. 
fájdalm, XIV. l. 
fegyelmez, fegyelmezik, XVII. 

XVIII. l. Fagy után. Fígyelmez, a’ ki 
vz'gy-áz. 

fel futat nak, XVIII. l. Ma inkább , 
felfuvatnak , e és t közötti betücsere. 

fe k e t ü, XIV. =fekete. Tehát régen , 
fekető. 

fényességüs embör XVII, XVIII. l. 
gyimölcs, VIII. l. 
gyütrelm, XIV. l. 
gyüleség, XV. l. Ma: gyülés, gyü 

lekezet. Mint: szüleség. 
hal á r r a , III. l. áll a' kéziratban is , 

Somogy ’s Vas vármegyeiesen. 
'h а. 1 ál t а l а n féreg, XIV. l. haláltalan 

 
 

halálra helyett fa, XVI. l. 
13 
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használat, II. III. IV. V. l. 
használatosságos, VIII. l. 
hatalmasb , IV. l. 
heu s á g, XI. l. Ma: lliuság, hivság. 
hiedelem nekil való halál, XIV. l. 

= llihetellen. 

hidegůl, istentól elhidegült, IV. l. 
hidegségrül heuségre menés, 

XVII. l. Majd lün: liévségre lvalo' me 
nés. Való megént elmaradhat, ’s még 
sem kell: liévségrez'. 

hidegségüs llavas Гагу, XVII. l. 
hiíedelm, XIV. 
honnem, XV. l. azaz: hogy nem. So 

mogy ’s Vas vármegyeies. 
hürpenteni, behörpentetnek, XVIII. 

l. horpadás’ értelmével. 
idején, XVII. l. Ma: idejében. ’S u 

gyan e’ lapon: téli idón. Ma: idôben. 
idvösségüsb, XI. l. 
igyen sem esmerte, VII. l. 
illethetó', XVI. l.=kézzel megf'og 

ható, hozzá férlletó'. 
im ád, X. I. mai: „imádkozik“ hclyett. 
Istem, IV. l. =Isten. „Istem biony, 

bizonyl“ ejtik Somogyban, Vasban. 
Iszía, II. l. тещ, küzebb volt még 

akkor, isz-om, isz-od, isz-i, miként 
ma is fenvan: esz-em, eszed, eszi. 
Somogy tübb helységében folyvást 
divik: adi, csuf'olí, mondi. 

jajveszék, XIV. l. 
jámborságos, IX. l. 
je gy éjé, X. l.=jegyévó, jegyeül. 
jelentók, XII. l. Ige. 
jelönnen leszen, XIII. l. =jelen le 

szen. 

jelünthetöl, XIV. l. Üssze huzva: 
„jelöntethetöL“ 

kal á h szál , XX. l. kal-av után v és h 
cserével; sz és v cserével pedig: ka 
lász. . 

k aszdagb, IV. l. Ma: gazdagabb. 

 

kéremós, IV. l. Ollyan, mint: hal 
Пат-213. _ 

kellemetüsb, XI. XIII. l. 
kemenségüs, XVIII. l. 
keresztyén, nem: keresztény, I. Il. 

III. l. 
kernikez, XX. l. = kürnyékez. E' 

sok ó-zés küzütt is her gyök шёл, 
Ьоппап: ker-t. Vd lapon azonban: 
„kürnyeküz“ áll. 

keserüségüs kén, XX. l. 
kicsinded szalmaszál, XX. l. 
kilümb kilümb, II. l. 
k о rn ika , XVII. l. = krónika. 
ko ronked , XIX. XXII. l. ma: koron 

kénL 

kórnl, megkórul, III. l. 
köny, soltárküny, IX. XVIII. XX. l. 

künyo' ntán künyv. Itt met',r v elnyel 
tével. 

k ünyü, VI. l. =künnyü. A' VIll. IX. 
XII. lapon pedig áll: kinynyen: 
künnyen. 

lepel, XXII. l. Ма: lepedó, takaró. 
malasztnek, VI. l. miként a' temeté 

si beszéd nem jászói palócz, hanem 
dnnántuli nyelvében: halálnek. Ma 
laszt, sokszor elójó. 

mast, XIX. XX. l.=most. Amaz, mu 
tatja, ma ntán lettét. 

megemléküzet, XI. l. 
megesméret, VI. l. 
megflîti a' kemencét, XVII. l. nem: 

beflîti. 

mélységüs, IX. XIII. XVII. l. 
m enybelöl leszállottam , IV. l. 
m iatta, III. V. VI. lX. X. l. Ma: általa. 
minem de, X. l. napjninkban: vajjon. 
mivelküd et, Ill. VII. l. 
mir e, a'II, mai т i ért gyanánt, XXII. l. 
minön testünk, V. l. 
mulatni heába idót, XI. l. 

 

nagygyal nagyob, XV. l. 

__.. u ___-___ 
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nám , XVII. I. =Iám, n és l cserével. 
Somogy 's Vas vármegyeies. 

nyavalyásságos, XVI. I. 
nehezen vétküzet, V. I. Ma: nehez 

vétek. 

nyugodalm, VI. I. 
oko s ságos , XXII. I. embör mindün 

terümtött állatnál okosságosb. 
onatán, IV. I. Mint: ilyetén. 
о п d ogs á go s dohosság, XIV. l. on 

dogságos verüm, XIII. l. undogságos, 
XIX. I. 

öt te ték , III. I. Most: önteték. Amab 
ból депо ki, шиш, üt-ó, ¿nc-ó, бы 
után: ötvüs. 

ü r e g ü I e t , lV. VI. 1.= nagyobbulás. 
örüm esben, X. I. Most: örümestebb. 
örük küI ürök ké, XIII. XV. l. 
részögil , XVIII. I.: részegül, ige. 
riv id, VII. XII. XIV. I.= rüvid. 
róla tiltani, XVII. I. 
rutságos ondogság, XIII. l. 
rüg por , IV. I. = görüngy por. 
sza, VIII. I. „gyónásra мм szának 

megnyilása.“ Megvélé a’ szcdó ezt 
alólról a’ 2d sorban, „szauuk“ rak 
tával. A’ III. lapon áll: 3aíaív, mi 
ként az 1508beli másolatban. De, az 
tollvétség lesz. 

szádbalol, II. I. - 
szár á n dok, VI. l. Nom: zarándok. 
sebüsségüs tüz, XV. XVII. l. 
sem csmerte, sem szcrette, VII. I. 

Ma: scm nem,.sem nem. 
s emmi ennél kellvmetüsb, XIII. I. 

Most: ennél semmi sem kellcmete 
Sebb. 

se nv е d ék, XIX. l. senyvedék. Senye 
de'k. 

sérelm, XIV. l. 
s érzik, XX. LMa: sért, fáj.Ugy volt, 

sér-ek, sér-sz, ser, sérzik ige, mi 

 

kent van: érck, érsz, ér, érzik; 
ver-ek , versz , vér , vérzík. 

setétségüs hel, XVIII. I. 
szégyenség, XV. I. 
szelédbé , VI. I. Ма: szelídebbé. 
s`zentség, IV. I. Csak azéri .sorzom 

ide, Inogy szent és se'g ragnak már 
ekkor miként üsszetétele't, tehát L és 
t-s megkülünbüztctósét éreztessem. 

sz'er ete tüs b mindönükhöz, lV. I. 
szerzi gyónásra, VIII. l. 
szi, VIII. l. A’ VI. Iapon meg: szü, v 

elnyeltével.=szív, szüv. 
sziz, XI. l. Sm' után helyesen , szz'z, 

a’ XI. lapon; szz'i után; szüz. 
szidalmasságos szegyün. 
szomehság, XVIII. l. 
szorgalmazatosság, XVII. I. 
s z ü m n e , XX. I. saját értelemmel. E 

gyébaránt, та: szümnyi, szemnyi. 
Ugy van: anne, enne, X. XX. I. me 
ne, X. XX. I. most: amlyí, ermyí, 
memlyz'. 

sí rl'í sokoru kökörü, mint a`ken~ 
kónek Ianga. XVI. I. Sírü, mint: hi 
rü. Ez megmaradt, amaz Iün: sürü. 
’S áII a’ XVIII. Iapon, is: sürü. A' 
bécsi 1437—1441 küzütti codexben: ' 
siró, süró, hiró. Soliera, mint: dom 
boru , homorn, üsztörü, mogyoru. 
Solsona = sok or-omzat, forgés. -— 
Sukoró, Fejér vármcgye csákvári 
járásában, falu, melly hegytetón fek 
szik, ’s körülc sok ormu halmok , 
hegyek. Sokoró Ilegye, Gyór vár 
megye sokoró ali járásában. Hegysé 
ges hely tehát, sok orommal, átal 
jában Sokoró nevülchet. Kölsò'rü= 
kékes körzet, forgás, mert ör=ke- 
rengés. Mai lie'k szót, Gümör várme 
gyei iratban Jászón, kök-nck talál 
tam, ’s mutatja ezen e és ò' küzütti 

 

13* 
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cserét: kök-ény.- Emle'kezetbe vil 
lan: Kikiritó, a' Palota és Üskü kü 
zütt járó veszprémi utban. Ha kö 
körü után van-e z' és ö cserével el 
forgatva, vagy leihen’ annyi volna, 
mint kéjkörü, kókürii? 

tahát, VII. VIII. IX. I. Ма: tehát. A 
maz, gyükszerübb, mert, tahát= 
táv-alabb ‚ tov-ább. 

talantan, XVII. l. 
tan о, VII. l. Ma: tanú. 
tennün tó'rüd, XXII. l. 
tennün binüd, VIII. l. 
tisz, tiz, XXI. l.=tlîz. 
tisztultatonk bintül, III. l. külön 

büztetve az ugyan e' lapon alló : „tisz 
tit“ igétól. 

tisztölendó vér, III. l. Ma: tisztelt. 
tü, XVII. l.=ti. Erdélyhen ma is: tü. 
tüzet terömteni, XVI. l. Most: 

rakni. Teremtés liát=terj-esztés. 
utálatosb, XX. l. 
ününmaga, e’s ünmaga, VII. l. 
vallani dicsóséget, V1.1. érdömöt 

valhat , XI. l. 
válaszia, V. l. mutat: Válasz-ok, vá 

lasz-asz , val-asx igének is voltára. 
Igy vala: támaz-támasz. csak, vá 
lasz-t, tám-asz-t forog fenn. 

velási t, V. l., megvelásíttya a` lélôk 
nek szümét.Erezteli vela névszó vol 
пас, melly, vil-ok, vil-ssa, vil ige' eil-o' 
részesülóje után lön vil-a , 's c' és e 
küzütti cserével vel-a, úgy miként 

E’ мы и, láthatóan, сошки] т a' 

 
 vz's-ol-ó után cisl-a. Az erdélyi 's ti 

szamelléki villa, Somogyban Vasban 
vella, már m'l-ol aprózó ígének vil 
ol-ó részesülójébül lün üsszehuzással: 
vill-ó ’s ebbül vill-a, cell-a. Igy vill 
am, vell-am, vagy késóbbi ékezet' 
tel: villám, vellám. A’ mai ill-ík ige 
is; Virginia codexben még csak: il-ik. 

veritózni, X. l. Ven't ige után ve 
rító, mai: veríték helyett. Fenn a 
zonban: ten'tó’ és terz'ték. ’S lehet te 
hát: derító, merító, deríték, meri 
ték. 

veszedel messég, XXII. l. 
vetté l, V. l. összehuzva: „vetettéL“ 
v et t e n e k XVIII. l. üsszehuzva , ve 

tettenek. Lám igy van: evettenek, 
ivottanak. helyelt: ettenek, ittanak, 
és, ettek, так. 

végvetés, XV. l. Elévült, pedig aj 
kon van még: véget vetni. 

vet, vét, V. l. Most: vét-el. Vétével= 
vettével, vételével. Lét-el, tét-el a 
zonban fclelevenedék le’t és tdt-re, ’s 
utána támadhat: re't. 

vigaságos, XVI. l. 
vigaszik, III. vigaszt, VI. l. 
világ közzül, XVII. l. Ma: világ 

bol. Csiki székelytól hallám 1841b. 
„Vásárliely kò'zze’ nem mentünk“ mit 
más magyar most így ejt: Vásárhely 
re nem mentünk be'. 

vin engömet XVII. l.= Vitt. 

„Kiegészítésbôl“ Mert csak akkor szedém 
össze ezen sorolványt, midön annak a’ mär elkészült Górycodex eleibe nyomatását is 
épen ide illó'ül kelle találnom. 

Balai, бей! raghoz tnrtozóan áll itt is: dögökbeló'l, ezögbelò'l, menybelò'l, „шиш. 
— Megjegyzem meg, hogy a’ Xlld XIlId lapon: mn'sod, harmad, negyed használata - 
tizenkettód hasznfilata, olvasható, ’s nem másodz'k stb használata. Ma is fenforog még, 
тёщи! negyed éve. Ez okon tevém én is a’ czímlapra: Negyed kötet. 
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